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1 Struktura systemu 

System informatyczny dla Krajowego programu oczyszczenia ścieków komunalnych będzie 
składał się z  następujących części: 
 

1) części organizacyjnej, zawierającej informacje o urzędach lub instytucjach będących 
użytkownikami systemu SIKPOŚK, ich pracownikach i osobach bezpośrednio 
korzystających z systemu, 

2) części zawierającej informację o aglomeracjach, oczyszczalniach i sieciach 
kanalizacyjnych, w kontekście informacji hydrograficznych i informacji o podziale 
administracyjnym kraju,  

3) części zawierającej informacje planistyczno-sprawozdawcze, występujące 
w tworzonych lub zatwierdzonych planach lub sprawozdaniach, oraz 

4) części administracyjnej. 

 

1.1 Organizacja 

Część organizacyjna będzie zawierała informacje o: 

a) instytucjach, które będą wykorzystywały system SIKPOŚK, 
b) pracownikach tych instytucji, 
c) użytkownikach systemu SIKPOŚK, 
d) hierarchicznych strukturach organizacyjnych, w skład których mogą wchodzić 

wspomniane wyżej instytucje. 

W szczególności jedną z instytucji jest Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, będący 
właścicielem i głównym użytkownikiem systemu SIKPOŚK. Instytucjami są również urzędy 
marszałkowskie. 

Hierarchiczna struktura organizacyjna może w szczególności odwzorowywać strukturę 
powiązań pomiędzy urzędami marszałkowskimi (wojewódzkimi), powiatowymi i gminnymi. 

Logiczną strukturę powiązań pomiędzy powyższymi obiektami przedstawia rysunek 1. 

1.2 Infrastruktura 

W wyniku przeprowadzonej analizy Wykonawca zaproponował wyodrębnienie w systemie 
danych i procesów związanych z zarządzaniem danymi technicznymi. Ta część systemu 
będzie przedstawiała aktualny stan infrastruktury, i będzie obejmowała: 

e) informacje o aglomeracjach, 
f) informacje o oczyszczalniach, 
g) informacje o sieciach kanalizacyjnych, 
h) informacje o punktach włączenia do sieci, 
i) informacje o punktach zrzutu, 
j) informacje o odbiornikach ścieków, 

przy czym informacje te będą powiązane z aktualnymi informacjami administracyjnymi 
(jednostki administracyjne wchodzące w skład aglomeracji i gminy w kontekście 
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administracyjnego podział kraju, informacje o dorzeczach, regionach wodnych, powiązania 
z innymi danymi hydrograficznymi). 
 
Logiczną strukturę powiązań pomiędzy powyższymi obiektami przedstawia rysunek 2. 

Zamawiający zaakceptował propozycję Wykonawcy w tym zakresie. Intencją Zamawiającego 
jest, by informacje zawarte w tej części bazy danych były aktualizowane na bieżąco, w miarę 
możliwości przez urzędy (gminne, powiatowe, marszałkowskie) dysponujące odpowiednimi 
danymi technicznymi. Jest pożądane, by uprawnieni użytkownicy systemu z tych urzędów 
mieli możliwość dokonywania aktualizacji danych za pośrednictwem aplikacji internetowej.  

Proponowane rozwiązanie zdaniem Zamawiającego przyczyni się do poprawy jakości 
danych. Dane o zmianach w infrastrukturze będą mogły być dokonywane bezpośrednio po 
realizacji inwestycji i będą przez to bardziej wiarygodne i aktualne.  

Utworzone w ten sposób repozytorium danych technicznych będzie mogło być 
wykorzystywane jako źródło aktualnych danych technicznych przy sporządzaniu okresowych 
sprawozdań lub planów. 

Omawiana część bazy danych będzie miała strukturę typowo relacyjną – związki pomiędzy 
informacjami w bazie danych będą zapewnione przez klucze bazodanowe. 

Zamawiający i Wykonawca spodziewają się, że zawartość informacyjna tej części bazy 
danych będzie się zmieniała. Koncepcja wdrożenia uwzględnia włączenie do modelu tych 
atrybutów (a ściślej – ich aktywację), które nie są obecnie wykorzystywane, ale które zostały 
udokumentowane w znanych Zamawiającemu definicjach danych. 

 

1.3 Dokumenty 

System SIKPOŚK będzie przechowywał dokumenty dwojakiego rodzaju: 

a) dokumenty, mające postać plików, przechowywane w folderach repozytorium, 

b) dokumenty, mające formę zapisów bazodanowych, przechowywane w relacyjnej 
bazie danych. 

1.3.1 Ewidencja i metryczki dokumentów 

Wspólnym elementem rozwiązania dla obu typu dokumentów będzie ewidencja dokumentów, 
obejmująca dokumenty obu rodzajów. Ewidencja ta jest przechowywana w relacyjnej bazie 
danych. Dane ewidencyjne są przechowywane w metryczkach dokumentów. 

Metryczki dokumentów mogą składać się z dwóch części: 

a) części standardowej, wspólnej dla wszystkich dokumentów. W tej części 
zdefiniowane są następujące atrybuty: 

o Nazwa dokumentu, 
o Wersja dokumentu, 
o Data utworzenia dokumentu, 
o Data rejestracji dokumentu - zapisywana automatycznie, 
o Folder – w którym zapisany jest dokument mający formę pliku, 
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b) części definiowalnej przez użytkownika, w której mogą być zdefiniowane dodatkowe 
cechy dokumentu. Część konfigurowalną przez użytkownika tworzą następujące 
elementy rozwiązania: 

o Typ danej – określa rodzaj danej, która ma wystąpić w metryczce, 
o Struktura metryczki – określa zbór danych, 
o Typ metryczki – pozwala nadać nazwę temu zbiorowi. 

Dla każdego typu dokumentu można określić typ metryczki. 

Jeden typ metryczki może być stosowany do wielu typów dokumentów. 

Elementom (Atrybutom) metryczki nadaje się wartości w momencie tworzenia lub przed 
zarejestrowaniem dokumentu. 

1.3.2 Dokumenty przechowywane w bazie danych 

Baza danych będzie zawierała informacje o tworzonych lub zatwierdzonych planach lub 
dokumentach. Po zatwierdzeniu dokumentu zapisane w dokumencie  informacje będą miały 
charakter „statyczny” – nie będą podlegały aktualizacjom. W szczególności aktualizacje 
informacji o infrastrukturze w części „technicznej” bazy nie będą powodowały 
automatycznych zmian w sporządzonych wcześniej dokumentach. Jedyną dopuszczalną 
metodą aktualizacji będzie sporządzenie nowego planu lub sprawozdania. 

Zamawiający postrzega informacje w tej części bazy jako pewnego rodzaju „zdjęcie” stanu 
istniejącego w określonym momencie. 

Powiązania części „sprawozdawczej” z częścią „techniczną” nie będą miały charakteru 
bazodanowych związków relacyjnych. Relacje logiczne zostaną zachowane poprzez 
stosowanie występujących w części „technicznej” tekstowych identyfikatorów obiektów 
(kody lub nazwy aglomeracji, oczyszczalni, jednostek administracyjnych). 

Charakter relacyjnych związków bazodanowych będą miały natomiast powiązania pomiędzy 
informacjami występującymi w dokumentach. 

1.4 Administracja systemem 

W systemie SIKPOŚK można wyodrębnić dwie istotnie różne grupy funkcji, które można 
zaliczyć do ogólnie rozumianej „administracji systemem. Są to: 

1) funkcje związane z zarządzaniem użytkownikami, w tym w szczególności: 
o autentykacją użytkowników i  
o nadawaniem użytkownikom uprawnień do korzystania z określonych funkcji 

systemu, 
2) funkcje związane z konfiguracją systemu, rozumiane jako dostosowanie do 

specyficznych wymagań merytorycznych. Do tego obszaru będą należały 
w szczególności funkcje związane z: 
o definiowaniem struktur dokumentów, 
o zarządzaniem słownikami danych, 
o tworzeniem i aktualizacją różnego słowników dziedzinowych.   

Zarządzanie każdym z tych obszarów wymaga innych kompetencji i w związku z tym będzie 
zadaniem innych osób. Zatem w systemie Wykonawca przewiduje co najmniej dwie role 
administracyjne, to jest: 
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1) rolę administratora systemu, którą może sprawować osoba odpowiedzialna za 
zarządzanie użytkownikami i bezpieczeństwem innych systemów KZGW, 

2) rolę administratora merytorycznego SIKPOŚK, którą powinien pełnić ekspert 
KPOŚK. 

Ten podział uprawnień znajdzie w systemie odzwierciedlenie w postaci odpowiedniego 
podziału funkcji pomiędzy moduły systemu. W konsekwencji w systemie wyodrębnione 
zostaną co najmniej dwa moduły „administracyjne”. 
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2 Użytkownicy systemu 

2.1 Grupy u żytkowników 

Użytkownikami systemu będą lub mogą być następujące główne grupy osób: 

1) pracownicy KZGW, w szczególności pracownicy zarządzający realizacją KPOŚK, 

2) pracownicy urzędów marszałkowskich, uczestniczący w realizacji, w tym nadzorujący 
realizację, programów oczyszczania ścieków komunalnych w województwach, 

3) pracownicy gmin, w szczególności gmin wiodących w poszczególnych 
aglomeracjach, uczestniczący w realizacji programu (docelowo, w następnych etapach 
projektu),  

4) inne osoby, które uzyskają uprawnienia dostępu do systemu, na mocy decyzji osób do 
tego upoważnionych. 

W Koncepcji wdrożenia systemu SIKPOŚK wymagania specyficzne dla każdej z tych grup 
użytkowników zostały uwzględnione w: 

1) modelu danych dla obszaru związanego z użytkownikiem, 

2) mechanizmach autentykacji użytkowników i logowania do systemu, 

3) uprawnieniach do funkcji systemu i do dostępu do danych w systemie. 

 

2.2 Model danych dla u żytkowników i organizacji 

Każda osoba korzystająca z systemu SIKPOŚK jest użytkownikiem systemu. 
W szczególności przyjęty model danych nie wyklucza zdefiniowania użytkownika 
anonimowego, to jest nie znanego z imienia i nazwiska.  

Użytkownik może być, choć nie musi, przypisany do Instytucji. Z jednym Instytucją może być 
powiązanych wielu Użytkowników. Instytucja może być przypisany do Organizacji. Do jednej 
organizacji może należeć wiele Instytucji. Organizacje mogą tworzyć struktury hierarchiczne 
(struktury drzewa). Dla każdej Organizacji można zdefiniować organizację nadrzędną. 

Użytkownik systemu może być równocześnie Pracownikiem Instytucji. Obiekt Pracownik 
zawierający atrybuty Użytkownika związane z jego zatrudnieniem w Instytucji. 

Użytkownicy posługują się swoimi nazwami systemowymi (loginami) i hasłami w sposób 
zgodny z „Polityką bezpieczeństwa” przyjętą w KZGW. Sposób dostępu do systemu opisany 
jest w następnym podrozdziale. 
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Rysunek 1. Użytkownicy systemu, Instytucje, Pracownicy i Organizacje 
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3 Dostęp do systemu 

Rysunek 1 przedstawia logiczny model danych SIKPOŚK powiązanych z użytkownikiem, 
wykorzystywanych do kontroli dostępu do systemu. W modelu tym występują następujące 
elementy: 
1) Konfiguracja_BD - pozwala na zdefiniowanie parametrów konfiguracyjnych. Niektóre z 

nich mogą być wartościami domyślnymi, z możliwością zmiany dla 
konkretnego użytkownika,  

2) Login  - zawiera dane konkretnego użytkownika, kontrolujące dostęp do 
systemu, 

3) Hasło  - zawiera wyłącznie hasła użytkowników. Hasła mogą też być 
włączone do Loginu. Decyzja zostanie podjęta na etapie tworzenia 
oprogramowania, 

4) Sesja  - przechowuje dane sesji Użytkowników. 

3.1 Autentykacja u żytkowników 

Użytkownicy systemu korzystający z wewnętrznej sieci KZGW będą autentykowani za 
pomocą usług Active Directory. Po zalogowaniu się do sieci KZGW za pomocą swojego 
standardowego loginu i hasła (Single Sign On) będą  mogli oni korzystać z SIKPOŚK, o ile 
tak będą mieli skonfigurowane uprawnienia dostępu do aplikacji.  
 
Koncepcja wdrożenia zakłada wstępnie, że użytkownicy systemu spoza sieci KZGW będą 
logowali się do SIKPOŚK za pomocą loginów i haseł przechowywanych w bazie danych 
SIKPOŚK. 
 

3.2 Konfiguracja dost ępu  

Administrator systemu SIKPOŚK będzie miał możliwość określenia parametrów systemu 
sterujących funkcjami istotnymi dla bezpieczeństwa danych. Parametry te to: 

o minimalna długość hasła użytkownika, 

o maksymalna długość hasła użytkownika, 

o domyślny okres ważności hasła, 

o maksymalna liczba kolejnych błędnych logowań, której przekroczenie powoduje 
zablokowanie dostępu do systemu, 

o maksymalny okres bezczynności użytkownika. Przekroczenie tego okresu 
powoduje konieczność ponownego logowania do systemu. 

Są one atrybutami obiektu Konfiguracja_BD przedstawionego na rys. 1.  
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3.3 Hasło i Login 

Dla każdego użytkownika, który będzie autentykowany przez SIKPOŚK, system 
przechowuje: 

o Hasło – aktualne i wszystkie hasła poprzednio używane, 

o Login – nazwę systemową użytkownika, stosowaną przy logowaniu do system, 

o Status użytkownika – aktywny (ma uprawnienia dostępu), nieaktywny (nie ma jeszcze 
lub już nie ma uprawnień dostępu), zablokowany (chwilowo brak dostępu), 

o Status hasła – standardowe (nadane przez użytkownika) lub tymczasowe (nadane przez 
administratora), 

o Znacznik wymuszenia zmiany hasła – ustawiany automatycznie na TAK po nadaniu 
hasła tymczasowego przez administratora, na NIE po udanym logowaniu po zmianie 
hasła, 

o Termin ważności uprawnień dostępu, 

o Termin ważności hasła, 

o Określoną przez administratora liczbę dni ważności hasła, 

o Liczbę kolejnych nieudanych logowań do systemu, 

o Datę ostatniego nieskutecznego logowania. 

 

3.4 Dane sesji 

Dla każdej sesji użytkownika SIKPOŚK będzie automatycznie zapisywał: 

o Login użytkownika, 

o Datę i czas rozpoczęcia sesji, 

o Datę i czas zakończenia sesji, 

o Inne dane sesji, określone w Dokumentacji projektowej. 
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4 Model danych dla dokumentów w bazie danych 

Zamawiający spodziewa się, że wymagania informacyjne w obszarze planów i sprawozdań 
będą się często zmieniały, i to w zakresie trudnym do przewidzenia. Z tego względu 
wskazane jest zaprojektowanie takiej struktury przechowywania informacji, by zmiany 
wymagań sprawozdawczych nie powodowały konieczności zmian w kodzie systemu. 

W celu spełnienia powyższego wymagania wykonawca zaproponował logiczną strukturę bazy 
danych przedstawioną na rys. 2. W tej strukturze można wyodrębnić dwie części: 

1) część „definicyjną”, przechowującą informacje o strukturze dokumentów, 

2) część „wykonawczą”, przechowującą informacje zawarte w zdefiniowanych 
wcześniej dokumentach. 

 

Model danych może zostać dostosowany na etapie implementacji systemu. 

 

4.1 Definicje dokumentów 

W skład części „definicyjnej” bazy wchodzą następujące rodzaje obiektów: 

a) obiekty określające strukturę dokumentu 

o Typ dokumentu 
o Rodzaj dokumentu 
o Typ zakładki 
o Grupa danych 
o Struktura zakładki 
o Typ danej 
o Struktura grupy 
o Reguła międzypolowa 
o Słownik rodzajów danych 
o Typ metryczki 
o Struktura metryczki 

b) obiekty związane z procesem tworzenia i przesyłania dokumentów 

o Powiadomienie 
o Lista adresatów 
o Adresat 

Obiekty danych związane z przesyłaniem dokumentów są opisane w rozdziale 7. 

4.1.1 Typ dokumentu 

Każdy dokument należy do określonego typu. Może być wiele dokumentów każdego typu. 
Określenie „Typ” odnosi się tu do struktury dokumentu i ma jedynie pośredni związek 
z merytoryczną zawartością dokumentu. Dokument można sobie wyobrazić jako plik Excel, 
w którym występuje kilka zakładek z danymi. Głównymi atrybutami obiektu „Typ 
dokumentu” są   
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o Nazwa typu,  
o Wersja. 

 

Wersjonowanie typów dokumentów pozwala uniknąć wprowadzania nowych nazw typów 
dokumentów bez poważnej potrzeby. 

Ponadto dla Typu dokumentu można zdefiniować dwa argumenty związane z procesem 
powiadomień: 

o Czy powiadamiać – określa, czy system ma wysyłać powiadomienia o 
wymaganych terminach związanych z procesem przygotowywania dokumentu 
danego typu. Domyślna wartość atrybutu – false (fałsz). 

o Termin – termin końcowy, w którym dokument ma być przygotowany. 

Koncepcja realizacji systemu powiadomień jest przedstawiona w rozdziale 7. 

4.1.2 Typ zakładki 

Każdy typ dokumentu może być złożony z arkuszy określonego typu. Arkusz można sobie 
wyobrazić jako zakładkę w pliku Excel. Atrybutami obiektu „Typ zakładki” są: 

o Nazwa typu, 
o Wersja. 

4.1.3 Grupa danych  

W arkuszu może występować jedna lub wiele grup danych. Grupę danych można sobie 
wyobrazić jako kolumny w arkuszu Excel, mające wspólny nagłówek. Ta sama Grupa danych 
może wystąpić w arkuszach różnego typu. Grupę danych charakteryzują następujące atrybuty: 

o Nazwa grupy – określa rodzaj danych zawartych w grupie (np. informacje o osadach). 
o Wersja – służy do rozróżnienia grup zawierających dane tego samego rodzaju, ale 

różniących się zakresem informacyjnym danych. 
o Kolor wyświetlania – określa sposób prezentacji. 
o Status – określa, czy grupa danych zawiera informacje sprawozdawcze, czy planistyczne. 
o Nagłówek_1, 
o Nagłówek_2. 
o Planowane na – data określają rok, na który tworzony jest plan.  

Daty są podawane tylko dla grup zawierających dane planistyczne. 

Atrybuty 
o Nagłówek_1, 
o Nagłówek_2, 

wykorzystywane są jedynie do celów prezentacyjnych – w szczególności do opisywania 
kolumn w arkuszach Excel. 

4.1.4 Struktura arkusza 

Typ arkusza jest dodatkowo charakteryzowany przez Strukturę arkusza. Jedynym atrybutem 
Struktury arkusza jest Numer grupy. Numery grupy określają, w jakiej kolejności w arkuszu 
występują Grupy danych. Numery te nie muszą być numerami kolejnymi, istotne jest 
następstwo numerów. Grupy są numerowane literami alfabetu łacińskiego, np. od A do ZZZ. 
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Rysunek 2.  Struktura dokumentów 
 

4.1.5 Typ danej 

W skład grupy dany wchodzą, w określonej kolejności, dane różnych typów. Atrybutami 
Typu danej są: 

o Nazwa danej  - Nazwie danej odpowiada nazwa kolumny w arkuszu Excel. 
o Typ logiczny - Określa „techniczny” sposób interpretowania danej (wartość tekstowa, 

   numeryczna, data, czas itd.). 
o Długość  - Maksymalna długość tekstu, podawana tylko dla danych typu Text. 
o Format   - Dla danych typu Decimal dozwolony format zapisu liczby, dla danych  

   typu Text wyrażenie regularne. 
o Reguła walidacji- Inna reguła, nie zapisana jako Format.  
o Waga błędu - decyduje o sposobie postępowania w przypadku błędów 

 „niekrytycznych”, to jest czy dana może być zapisana w bazie, czy nie. 

Wykonawca przewiduje stosowanie następujących typów danych: 

o Text  - dla krótkich danych tekstowych, 
o Memo  - dla długich pól tekstowych (do 4096 znaków), 
o Integer  - dla liczb całkowitych o długości do 9 cyfr (dziesiętnie). 
o Decimal  - dla danych liczbowych, które mogą być zapisane z częścią ułamkową  

  (dziesiętnie), 
o Coordinate - dla współrzędnych geograficznych, 
o Date  - dla dat, przyjęty format: „YYY-M-DD”.  

Dana może być dodatkowo opisana przez wskazanie słownika, z którego będą pochodziły 
wartości danych. 

Raz zdefiniowane typy danych mogą być wykorzystywane w wielu grupach. Kolejność 
występowania danych w grupie jest określana przy tworzeniu grupy. 

4.1.6 Struktura grupy 

Grupa danych jest dodatkowo charakteryzowana przez Strukturę grupy. Atrybutami Struktury 
grupy są  

o Numer atrybutu, 
o Czy obligatoryjny, 
o Czy wielokrotny, 
o Tylko do prezentacji, 
o Referencja, 
o Nagłówek_3, 
o Nagłówek_4, 
o Nagłówek_5. 

Numer atrybutuj określa, w jakiej kolejności w arkuszu występują dane różnych typów, 
wskazane przez Typ danej. Numery te nie muszą być numerami kolejnymi, istotne jest 
następstwo numerów. Grupy są numerowane cyframi, np. od 1 do 999. 
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Atrybut Tylko do prezentacji określa, że wskazana wartość ma pojawić się użytkownikowi, 
ale nie jest w tym miejscu definiowana i nie może być zmieniona. Dana tylko do prezentacji 
jest wskazywana przez Referencję do danej źródłowej – podanie numeru grupy i numeru tej 
danej w grupie. 

Atrybut Czy obligatoryjny określa, czy podanie wartości jest obowiązkowe. 

Atrybut Czy wielokrotny określa, czy może wystąpić wiele wartości atrybutu. Jest stosowany 
tylko do atrybutów pobieranych ze słowników. 

W strukturze grupy można zdefiniować dane  przeznaczone tylko do prezentacji. Dane te 
definiuje się przez zdefiniowanie atrybutu z cechą „Tylko do prezentacji”, odwołującego się 
do innego atrybutu ze zdefiniowanej wcześniej grupy danych. Atrybut Referencja wskazuje 
ten atrybut, przy czym stosowana tu jest metoda wskazywania danych taka sama jak dla 
wartości w regułach międzypolowych. Jest ona opisana poniżej. 

Atrybuty  

o Nagłówek_3, 
o Nagłówek_4, 
o Nagłówek_5. 

wykorzystywane są jedynie do celów prezentacyjnych – w szczególności do opisywania 
kolumn w arkuszach Excel. 

 

4.1.7 Reguły mi ędzypolowe 

Reguły międzypolowe dzielą się na dwa typy – reguły wyliczeniowe i reguły walidacyjne. 

4.1.7.1 Reguła wyliczeniowa 

Reguła wyliczeniowa określa wartość danej na podstawie jednej lub wielu innych wartości 
danych. Przyjęto założenie, że w regule mogą występować wyłącznie wartości należące do tej 
samej zakładki danych. 

o Reguła jest wyrażeniem, które przyjmuje wartość arytmetyczną. 

o Wyrażenia arytmetyczne mogą być zbudowane przy pomocy operatorów dodawania, 
odejmowania, mnożenia i dzielenia. 

o Operandami mogą być wartości danych lub stałe liczbowe. 

o Kolejność wyliczania wartości wyrażeń arytmetycznych może być określana poprzez 
stosowanie nawiasów. 

o Wartości danych są wskazywane poprzez podanie numeru grupy, do której należy dana, 
oraz numeru danej we wskazanej grupie, na przykład C3 (grupa C, dana 3) lub AB15. 

 

4.1.7.2 Reguła walidacyjna 

Reguła międzypolowa walidacyjna jest to reguła walidacji danych, wykorzystująca dwie lub 
więcej wartości danych. Przyjęto założenie, że w regule mogą występować wyłącznie 
wartości należące do tej samej zakładki danych. 
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o Reguła jest wyrażeniem, które przyjmuje wartość logiczną Prawda (dane poprawne) lub 
Fałsz (błąd w danych). 

o Elementami wyrażenia logicznego mogą być relacje, zbudowane przy pomocy 
operatorów: mniejszy, większy, równy. 

o W relacjach mogą występować wyrażenia arytmetyczne, zbudowane przy pomocy 
operatorów dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. 

o Operandami w relacjach mogą być wartości danych lub stałe liczbowe. 

o Wartości danych są wskazywane w regułach walidacyjnych poprzez wskazanie numeru 
grupy, do której należy dana, oraz numeru danej we wskazanej grupie, na przykład C3 
(grupa C, dana 3) lub AB15. 

o Kolejność wyliczania wartości wyrażeń arytmetycznych, logicznych i relacji może być 
określana poprzez stosowanie nawiasów. 

 

4.2 Słowniki  

4.2.1 Słownik nazw danych 

Słownik nazw danych rozszerza informacje zawarte w Typie danej. Zawarte są w nim 
następujące metadane: 
o nazwa polska danej, 
o nazwa angielska danej, 
o nazwa danej wykorzystywana w plikach XSD i XML, 
o opis, określający sposób wykorzystania danej (polski lub angielski), 
o status danej (czy jest używana, czy też nie). 

 
Nazwy w tym słowniku charakteryzują typ danej, a nie sposób jej wykorzystania. 
Powinny być unikalne.  
 
Te informacje są lub mogą być wykorzystywane do: 
o definiowania danych występujących w dokumentach (opisane w tym rozdziale), 
o aktywowania (lub dezaktywowania) danych, będących atrybutami w modelu 

infrastruktury (opisane w następnym rozdziale), 
o generowania plików XML zawierających dane raportów dla Unii Europejskiej. 

 

4.2.2 Aliasy nazw 

Aliasy nazw stosowane są tam, gdzie zachodzi potrzeba przypisania indywidualnej nazwy 
wystąpieniu danej, to jest w w szczególności nagłówkach formularzy. W słowniku aliasów 
zapisywane są: 
o alias nazwy polskiej, 
o alias nazwy angielskiej, 
o alias nazwy z pliku XSD, 
o opis, zawierający dodatkowe komentarze do tych nazw. 
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4.2.3 Słownik ró żnych danych 

Ten słownik jest „słownikiem słowników”, zawiera nazwy wszystkich słowników, z których 
mogą pochodzić wartości danych, oraz kopie wartości ze słowników wykorzystywanych przy 
tworzeniu dokumentów. Głównym atrybutem Słownika różnych danych jest Nazwa słownika, 
zapewniająca dostęp do wartości wybranego słownika. 

4.3 Metryczki dokumentów 

4.3.1 Typ metryczki 

 Zgodnie z SIWZ (WOG 2.19) system powinien zapewniać możliwość „dodawania nowych 
wartości słownikowych do metryki dokumentów”. Obowiązkowe i najczęściej stosowane 
atrybuty dokumentu są elementami obiektu „dokument”. Dla umożliwienia rozszerzania 
zestawu metadanych charakteryzujących dokument Wykonawca zaprojektował mechanizm 
definiowania dodatkowych metryczek. 

W celu standaryzacji procesu zarządzania dokumentami Wykonawca zapewnił możliwość 
definiowania metryczek zawierających różne zestawy atrybutów.  

Jeden dokument może mieć jedną dodatkową metryczkę. Ten sam typ metryczki, 
zdefiniowany przez określenie nazwy metryczki (np. Metryczka dla aktualizacji planów) 
może być wykorzystywany przez wiele Typów dokumentów. 

 

4.3.2 Struktura metryczki 

Struktura metryczki grupuje metadane, tworzące metryczkę. Dla ustabilizowania sposobu 
prezentacji danych metryczki  dla każdej metadanej określa się dodatkowo jej Numer 
porządkowy w ramach metryczki. 

 

4.3.3 Typy metadanych 

Typy metadanych definiuje się analogicznie jak typy danych w dokumentach – przez 
wskazanie zdefiniowanego wcześniej Typu danych. 

 

4.4 Dokumenty i dane z dokumentów 

W skład części „wykonawczej” bazy wchodzą następujące rodzaje obiektów: 

o Dokument 
o Wartość danej  
o Wartość metadanej 
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4.4.1 Dokumenty 

Dokument jest zbiorem wartości danych najwyższego poziomu. Dopuszczalna struktura 
Dokumentu jest określona przez Typ dokumentu. Konkretny Dokument jest złożony 
z jednego lub wielu Arkuszy dokumentu. Atrybutami całego Dokumentu są: 

o Nazwa dokumentu, 
o Wersja dokumentu, 
o Data dokumentu, 
o Data rejestracji dokumentu, 
o Sygnatura dokumentu – zgodnie z instrukcją kancelaryjną, 
o Folder – miejsce przechowywania dokumentu dla dokumentów przechowywanych jako  

pliki 
o Kierunek – atrybut służący do podziału dokumentów na dokumenty: 

o 1 – przychodzące 
o 2 – wychodzące  
o 3 –lokalne. 

o Adresat lub nadawca – pole komentarza, pozwalające na wpisanie adresatów lub 
nadawców danego dokumentu. 

Po określeniu wymagań informacyjnych dla systemu obiegu dokumentów w KZGW ten 
zestaw atrybutów zostanie uzupełniony o dodatkowe uzgodnione z Zamawiającym atrybuty.  

Ponadto Dokument jest charakteryzowany przez wartość słownikową za słownika Rodzaj 
dokumentu. 

4.4.2 Wartość danej 

Wartość danej to dana, która wystąpiła w Dokumencie. Wszystkie wartości danych są 
przechowywane w bazie danych w postaci teksów. Wartość danej jest powiązana w bazie 
danych z Typem danej. Typ danej określa właściwy sposób interpretacji danej wartości. 

 

4.4.3 Wartość metadanej 

Wartość metadanej to dana, która wystąpiła w dodatkowej Metryczce dokumentu. Wszystkie 
wartości metadanych są przechowywane w bazie danych w postaci teksów. Wartość 
metadanej jest powiązana w bazie danych z Typem danej. Typ danej określa właściwy sposób 
interpretacji danej wartości. 
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5 Model danych dla infrastruktury  

5.1 Relacje pomi ędzy głównymi grupami danych 

Dane, przedstawione na diagramie logicznego modelu danych, to jest na rysunkach 1, 2 i 3, 
tworzą kilka grup pełniących różne funkcje. 

Podstawowymi dla realizacji celów projektu SIKPOŚK danymi są dane aglomeracji, 
oczyszczalni, punktów zrzutu i odbiorników. 

Dane jednostek administracyjnych pełnią rolę pomocniczą, są wykorzystywane jako słowniki 
danych do opisania aglomeracji. 

Podobną rolę słownikową pełnią dane hydrograficzne, obejmujące słowniki dorzeczy, 
regionów wodnych i odbiorników (ścieków). Słowniki te są wykorzystywane do opisu 
aglomeracji, oczyszczalni i punktów zrzutu. 

Na diagramie modelu występują ponadto sieci kanalizacyjne, punkty włączenia do sieci 
i zakłady (przemysłowe), które uzupełniają informacje o infrastrukturze i dostawcach 
ścieków. 

Obiekty reprezentujące sieci kanalizacyjne i punkty włączenia do sieci nie występują 
w strukturach danych raportowanych do UE. W specyfikacji zamówienia nie ma wymagań, 
odnoszących się do tych grup danych. Z tego względu w obszarze „infrastruktury” obiekty 
tych typów nie będą implementowane w ramach projektu. 

  

5.2 Dane administracyjne  

Administracyjny podział kraju jest przedstawiony w modelu za pomocą danych zawartych 
w obiektach „Jednostka administracyjna”. Jednostki administracyjne tworzą strukturę 
hierarchiczną, przedstawioną w modelu w postaci drzewa, w którym obiekty podrzędne (na 
przykład gminy) wskazują na obiekty nadrzędne ( na przykład powiaty). 

Dane Jednostek administracyjnych wykorzystywane są w modelu dwojako: 

o poprzez wskazanie konkretnej jednostki administracyjnej lub urzędu (gmina wiodąca, 
urząd marszałkowski), 

o poprzez wskazanie zbioru gmin wchodzących w skład danej aglomeracji. Do tego celu 
wykorzystywany jest obiekt danych Gmina aglomeracji, pozwalający na zapisanie relacji 
jeden do wielu między aglomeracją a gminą. 

Atrybutem występującym na każdym poziomie w strukturze drzewa jest Typ jednostki, 
wskazujący na to, czy dany obiekt reprezentuje  gminę, powiat czy województwo. 

5.3 Kontekst hydrograficzny  

Kontekst hydrograficzny dla danych aglomeracji i oczyszczalni tworzą hierarchiczne słowniki 
Dorzeczy i Regionów wodnych. Hierarchiczna struktura danych pozwala na stosowanie 
dowolnej liczby poziomów hierarchii. Realizacja techniczna zapewni, że na każdym poziomie 
będą stosowane atrybuty zgodne ze słownikiem danych hydrograficznych kraju. 



                                                                   

 
 

KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa v1.03 
 23 | S t r o n a  
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5.4 Infrastruktura - obiekty wyst ępujące w raportach do UE 

W podanych na następnych stronach  tabelach  zostały zawarte atrybuty danych 
zidentyfikowane na podstawie: 
o przygotowanych przez UE instrukcji określających zawartość sprawozdań i słowniki 

danych, 
o dokumentacji struktury danych unijnego systemu informatycznego wspierającego proces 

zarządzania informacjami o ściekach (UWWTP DEM), zawartej w plikach definicyjnych 
XSD. 

o zawartości informacyjnej sprawozdań przygotowywanych w przeszłości dla UE. 
 
Z dostępnych informacji wynika, że w modelu danych są już przewidziane atrybuty, które 
jeszcze nie pojawiły się w sprawozdaniach. Można jednak przewidywać, że dane te będą 
w przyszłości wymagane. Z tego względu Wykonawca planuje zaimplementować w modelu 
danych systemu wszystkie obecnie znane atrybuty danych. Równocześnie umożliwia 
skonfigurowanie modelu poprzez wskazanie w tablicach konfiguracyjnych, które z atrybutów 
występujących w „infrastrukturalnym” obszarze danych są aktualnie wykorzystane. 
 
W podanych poniżej tabelach dane wykorzystywane są identyfikowane przez wartość „1” 
w kolumnie Status, wartości niewykorzystywane maja przypisany status „0”. 
 
Tabele zawierają nazwy angielskie ze względu na to, że taki jest wymagany format docelowy 
raportu – polskie w wielu przypadkach nie są jeszcze ustalone. Słownik konfiguracyjny 
będzie zawierał zarówno nazwy angielskie, jak i ich polskie odpowiedniki. 
 
Sposób generowania raportu przedstawiony został w dokumencie 
„KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa_Załącznik 8 - Moduł Raportowy - User Story” w 
punkcie 8.31. 
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5.4.1 Odbiornik (Receiving Area)  

 

Lp. 
Nazwa atrybutu 

(Fieldname) 
Etykieta atrybutu 

(Label/Explanation) 
Typ pola 

(Fieldtype)  
Rozmiar 

(Size) 
Status 

Słownik 
(List of values)  

Uwagi 
(Remarks) 

  repCode Report ID Text 16 1   
All data are linked to Report ID defined 
in form Country and Contact Details 

1 rcaState Status of the area Text 16 1 STAT 
Possibility to deactivate receiving area in 
the next report. Had to be '1' in 2009 
reporting exercise 

2 rcaCode ID of the area Text 32 1     

3 rcaName 
Name of the Receiving 
area Text 255 1     

4 rcaType Type of the area Text 16 1 RATYP   
5 rcaSensitiveArea Related Sensitive area Text 32 0     

6 rcaDateArt58 
Starting date of 
application of Art. 
5(8) 

Date 10 1   only relevant for Art. 5(8) areas 

7 rcaParameterN 
Parameters subject to 
More Stringent 
Treatment: N 

Bool 1 1   
This parameter is relevant in case Art. 
5(8) + Art. 5(2-3) are applied 

8 rcaParameterP 
Parameters subject to 
More Stringent 
Treatment: P 

Bool 1 1   
This parameter is relevant in case Art. 
5(8) + Art. 5(2-3) are applied 

9 rcaParameterOther 
Parameters subject to 
More Stringent 
Treatment: Other 

Bool 1 1   
This parameter is relevant in case Art. 
5(8) + Art. 5(2-3) are applied 
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Lp. 
Nazwa atrybutu 

(Fieldname) 
Etykieta atrybutu 

(Label/Explanation) 
Typ pola 

(Fieldtype)  
Rozmiar 

(Size) 
Status 

Słownik 
(List of values)  

Uwagi 
(Remarks) 

10 rcaDateDesignation 

Last date of 
designation or 
revision/ in case Art. 
5(8) and 5(2-3) is 
applied: Starting date 
of application of Art. 
5(2-3) 

Date 10 1   

This parameter is relevant in case Art. 
5(8) + Art. 5(2-3) or in case Art. 5(1) is 
applied and/ or in case Art. 6(1) is/are 
applied 

11 rcaANitro 
Designation Criteria 
(a, b, c): a - Nitrogen Bool 1 1   

This parameter is relevant in case  Art. 
5(1) is applied  

12 rcaAPhos 
Designation Criteria 
(a, b, c): a - 
Phosphorus 

Bool 1 1   
This parameter is relevant in case  Art. 
5(1) is applied  

13 rcaB 
Designation Criteria 
(a, b, c): b Bool 1 1   

This parameter is relevant in case  Art. 
5(1) is applied  

14 rcaC 
Designation Criteria 
(a, b, c): c Bool 1 1   

This parameter is relevant in case  Art. 
5(1) is applied  

15 rcaCRelevantDirective 

Designation criteria c - 
relevant EU-Directives 
and related 
parameters 

Memo 4096 0     

16 rcaMorphology 

Les sensitive area - 
Designation criteria 
(Annex II B): 
Morphology 

Bool 1 1   
This parameter is relevant in case  Art. 
6(1) is applied  

17 rcaHydrologie 

Les sensitive area - 
Designation criteria 
(Annex II B): 
Hydrology 

Bool 1 1   
This parameter is relevant in case  Art. 
6(1) is applied  
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Lp. 
Nazwa atrybutu 

(Fieldname) 
Etykieta atrybutu 

(Label/Explanation) 
Typ pola 

(Fieldtype)  
Rozmiar 

(Size) 
Status 

Słownik 
(List of values)  

Uwagi 
(Remarks) 

18 rcaHydraulic 

Les sensitive area - 
Designation criteria 
(Annex II B): Specific 
hydraulic conditions 

Bool 1 1   
This parameter is relevant in case  Art. 
6(1) is applied  

19 rcaAbsenceRisk 

Les sensitive area - 
Designation criteria 
(Annex II B): Absence 
of risk of transfer of 
discharged load to 
adjacent areas 

Bool 1 1   
This parameter is relevant in case  Art. 
6(1) is applied  

20 rcaDateArt54 
Starting date of 
application of Art. 
5(4) 

Date 10 1     

21 rcaPlants Number of UWWTPs Numeric 9 1     

22 rcaPlantsCapacity 
Total organic design 
capacity of ALL these 
UWWTPs (p.e.) 

Numeric 9 1     

23 rcaNIncomingMeasured 
Incoming loads (t/y) 
N-tot: Measured (t/y) Decimal 18 1     

24 rcaNIncomingCalculated 
Incoming loads (t/y) 
N-tot: Calculated (t/y) Decimal 18 1     

25 rcaNIncomingEstimated 
Incoming loads (t/y) 
N-tot: Estimated (t/y) Decimal 18 1     

26 rcaPIncomingMeasured 
Incoming loads (t/y) 
P-tot: Measured (t/y) Decimal 18 1     

27 rcaPIncomingCalculated 
Incoming loads (t/y) 
P-tot: Calculated (t/y) Decimal 18 1     

28 rcaPIncomingEstimated 
Incoming loads (t/y) 
P-tot: Estimated (t/y) Decimal 18 1     
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Lp. 
Nazwa atrybutu 

(Fieldname) 
Etykieta atrybutu 

(Label/Explanation) 
Typ pola 

(Fieldtype)  
Rozmiar 

(Size) 
Status 

Słownik 
(List of values)  

Uwagi 
(Remarks) 

29 rcaNDischargedMeasured 
Discharged loads (t/y) 
N-tot: Measured (t/y) Decimal 18 1     

30 rcaNDischargedCalculated 
Discharged loads (t/y) 
N-tot: Calculated (t/y) Decimal 18 1     

31 rcaNDischargedEstimated 
Discharged loads (t/y) 
N-tot: Estimated (t/y) Decimal 18 1     

32 rcaPDischargedMeasured 
Discharged loads (t/y) 
P-tot: Measured (t/y) Decimal 18 1     

33 rcaPDischargedCalculated 
Discharged loads (t/y) 
P-tot: Calculated (t/y) Decimal 18 1     

34 rcaPDischargedEstimated 
Discharged loads (t/y) 
P-tot: Estimated (t/y) Decimal 18 1     

35 rcaGIS 
Root of corresponding 
GIS-Data File Text 128 0   

This parameter is relevant in case  Art. 
5(1) and/ or Art. 6(1) is applied  

36 rcaCIDOtherDirective 

Designation criteria c - 
ID applied to the area 
according to this 
Directive 

Text 128 0   
Relevant in case parameter rcaC was 
selected 

37 rcaCDateOtherDirective 

Designation criteria c - 
reference date of the 
area according to this 
Directive 

Date 10 0   
Relevant in case parameter rcaC was 
selected 

38 rcaRemarks Remarks Memo 4096 0     

39 rcaArt54Applied 
Indication of 
application of Art. 
5(4) 

Bool 1 1     
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5.4.2 Aglomeracja (Agglomeration)  

Lp.  
Nazwa atrybutu 

(Fieldname) 
Etykieta atrybutu 

(Label/Explanation) 
Typ pola 

(Fieldtype)  
Rozmiar  

(Size) 
Status 

Słownik 
(List of 
values) 

Uwagi 
(Remarks) 

1 aggState Status of the 
agglomeration Text 16 1 STAT 

Possibility to deactivate agglomeration in 
the next report. Had to be '1' in 2009 
reporting exercise 

  repCode Report ID Text 16 1   All data are linked to Report ID defined in 
form Country and Contact Details 

2 aggCode ID of the agglomeration Text 32 1   According to coding rules 

3 aggName 
Name of the 
agglomeration Text 255 1     

4 aggNUTS Region (NUTS) Text 16 1 NUTS   
5 aggLatitude Latitude Decimal 18 1     
6 aggLongitude Longitude Decimal 18 1     
7 aggGenerated Generated load (p.e.) Numeric 9 1     

 bigID ID of the big city/ big 
discharger Text 32 1 BIGCITY   

8 aggCalculation 

Methods used for 
calculation of the 
generated load of the 
agglomeration 

Memo 4096 1     

9 aggChanges 

Are there any significant 
changes of the 
generated load 
compared to the 
previous Report? 

Text 16 1 YN   
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Lp.  
Nazwa atrybutu 

(Fieldname) 
Etykieta atrybutu 

(Label/Explanation) 
Typ pola 

(Fieldtype)  
Rozmiar  

(Size) 
Status 

Słownik 
(List of 
values) 

Uwagi 
(Remarks) 

10 aggChangesComment 

Comments on significant 
changes of the 
generated load 
compared to the 
previous reported load 

Memo 4096 1   only in case aggChanges = "Y" 

11 aggPeriodOver 
Date of the relevant 
deadline of UWWTD or 
Transitional Period 

Date 10 1     

12 aggC1 

Rate of generated load 
of agglomeration 
collected through 
collecting system (% of 
p.e.) 

Decimal 18 1     

13 aggMethodC1 
Method used to obtain 
the %-value (calculated 
or estimated, for aggC1) 

Text 16 1 COLLDET   

14 aggC2 

Rate of generated load 
of agglomeration 
addressed through IAS 
(% of p.e.) 

Decimal 18 1     

15 aggMethodC2 
Method used to obtain 
the %-value (calculated 
or estimated, for aggC2) 

Text 16 1 COLLDET   
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Lp.  
Nazwa atrybutu 

(Fieldname) 
Etykieta atrybutu 

(Label/Explanation) 
Typ pola 

(Fieldtype)  
Rozmiar  

(Size) 
Status 

Słownik 
(List of 
values) 

Uwagi 
(Remarks) 

16 aggPercWithoutTreatment 

Rate of generated load 
of agglomeration not 
collected through 
collecting systems and 
not addressed through 
IAS (% of p.e.) 

Decimal 18 1     

17 aggMethodWithoutTreatment 

Method used to obtain the 
%-value (calculated or 
estimated, for 
aggPercWithoutTreatment) 

Text 16 1 COLLDET   

18 aggPercPrimTreatment 

IAS - in situ and/ or 
transported to UWWTPs by 
trucks: How much in % of 
generated load of 
agglomeration with 
primary treatment 

Decimal 18 0     

19 aggPercSecTreatment 

IAS - in situ and/or 
transported to UWWTPs by 
trucks: How much in % of 
generated load of 
agglomeration with 
secondary treatment 

Decimal 18 0     
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Lp.  
Nazwa atrybutu 

(Fieldname) 
Etykieta atrybutu 

(Label/Explanation) 
Typ pola 

(Fieldtype)  
Rozmiar  

(Size) 
Status 

Słownik 
(List of 
values) 

Uwagi 
(Remarks) 

20 aggPercStringentTreatment 

IAS - in situ and/ or 
transported to UWWTPs by 
trucks: How much in % of 
generated load of 
agglomeration with more 
stringent treatment 

Decimal 18 0     

21 aggHaveRegistrationSystem Is a registration system for 
leaks in place? Text 16 0 YN   

22 aggExistMaintenancePlan 
Is a maintenance plan 
(quality assurance) in 
place? 

Text 16 0 YN   

23 aggPressureTest 

What type of best technical 
knowledge/measures are 
used for building and 
maintanance of collecting 
system to prevent leaks: 
Pressure tests 

Bool 0 1     

24 aggVideoInspections 

What type of best technical 
knowledge/measures are 
used for building and 
maintanance of collecting 
system to prevent leaks: 
Regular video inspections 

Bool 1 1     
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Lp.  
Nazwa atrybutu 

(Fieldname) 
Etykieta atrybutu 

(Label/Explanation) 
Typ pola 

(Fieldtype)  
Rozmiar  

(Size) 
Status 

Słownik 
(List of 
values) 

Uwagi 
(Remarks) 

25 aggOtherMeasures 

What type of best technical 
knowledge/measures are 
used for building and 
maintanance of collecting 
system to prevent leaks: 
Other measures 

Bool 1 1     

26 aggExplanationOther Short explanation of other 
measures Memo 4096 0     

27 aggSewageNetwork 
Type of collecing system: 
combined, separated or 
both? 

Text 16 0 SEWANET   

28 aggBestTechnicalKnowledge 
Is best technical 
knowledge to limit 
pollution applied? 

Text 16 0 YN   

29 aggDilutionRates What are the measures 
based on: Dilution rates Bool 1 1     

30 aggCapacity 

What are the measures 
based on: Capacity in 
relation to dry weather 
flow 

Bool 1 1     

31 aggAccOverflows 

What are the measures 
based on: Acceptable 
number of overflows per 
year 

Bool 1 1     

32 aggAccOverflowNumber Indicate number of 
overflows Numeric 9 0     
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Lp.  
Nazwa atrybutu 

(Fieldname) 
Etykieta atrybutu 

(Label/Explanation) 
Typ pola 

(Fieldtype)  
Rozmiar  

(Size) 
Status 

Słownik 
(List of 
values) 

Uwagi 
(Remarks) 

33 aggSewerOverflows_m3 

How much raw sewage has 
been discharged through 
combined sewer overflows 
(CSOs) in the year 
reported: m3/y 

Numeric 9 0     

34 aggSewerOverflows_pe 

How much raw sewage has 
been discharged through 
combined sewer overflows 
(CSOs) in the year 
reported: p.e. 

Numeric 9 0     

35 aggRemarks Remarks Memo 4096 0     

36 aggForecast 

When will the total 
generated load of the 
agglomeration be collected 
through collecting systems 
or adressed through IAS? 

Date 10 1   relevant, when the parameter NOT 
collected load >0 

 
 

5.4.3 Duże miasto (Big city)  

Informacje zawarte w obiektach typu Duże miasto pełnią rolę pomocniczych informacji słownikowych dla Aglomeracji. 
 

Lp.  
Nazwa atrybutu 

(Fieldname) 
Etykieta atrybutu 

(Label/Explanation) 
Typ pola 

(Fieldtype)  
Rozmiar  

(Size) 
Status  

Słownik 
(List of values) 

Uwagi 
(Remarks) 

1 bigCityID 
ID of Big City/ big 

discharger 
Text 32 1   

See Table CITIES. If not included, create 
new unique ID 
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2 bigCountryCode Country Code of Big 
City/ big discharger 

Text 16 1    

3 bigCity 
Name of the Big City/ 

big discharger 
Text 255  1     

 

5.4.4 Oczyszczalnia (Urban waste water treatment pl ant)  

 

Lp.  
Nazwa atrybutu 

(Fieldname) 
Etykieta atrybutu 

(Label/Explanation) 
Typ pola 

(Fieldtype)  
Rozmiar  

(Size) 
Status  

Słownik 
(List of values) 

Uwagi 
(Remarks) 

1 uwwState Status of the UWWTP Text 16 1 STAT 
Possibility to deactivate UWWTP in the 
next report. Had to be '1' in 2009 
reporting exercise 

  repCode Report ID Text 16 1   All data are linked to Report ID defined in 
form Country and Contact Details 

  aggID ID of agglomeration Text 32  1   
has to be filled-in only in case of collecting 
systems without UWWTPs (parameter 
uwwCollectingSystem is "NOTCON") 

2 uwwCode 
ID of UWWTP/ 
collecting system 
without treatment 

Text 32 1     

3 uwwName 
Name of UWWTP/ 
collecting system 
without treatment 

Text 255  1     

4 uwwCollectingSystem 

Identification whether it 
is the existing UWWTP 
(in operation) or a 
collecting system 
without UWWTPs  

Text 16 1 UWWTP   
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Lp.  
Nazwa atrybutu 

(Fieldname) 
Etykieta atrybutu 

(Label/Explanation) 
Typ pola 

(Fieldtype)  
Rozmiar  

(Size) 
Status  

Słownik 
(List of values) 

Uwagi 
(Remarks) 

5 uwwDateClosing Date of closing of the 
UWWTP 

Text 16 0     

6 uwwHistorie 

Explanation for closing 
of the UWWTP/What 
happened with the 
wastewater since last 
reporting exercise 

Memo 4096 0     

7 uwwLatitude Latitude Decimal 18 1     
8 uwwLongitude Longitude Decimal 18 1     
9 uwwNUTS Region (NUTS) Text 16 1 NUTS   

10 uwwLoadEnteringUWWTP 
Load entering UWWTP 
(p.e.) Numeric 9 1     

11 uwwCapacity Organic design capacity 
(p.e.) 

Numeric 9 1     

12 uwwPrimaryTreatment Primary treatment Bool 1 1     

13 uwwSecondaryTreatment Secondary treatment Bool 1 1     

14 uwwOtherTreatment More stringent 
treatment Bool 1 1     

15 uwwNRemoval N-removal Bool 1 1     
16 uwwPRemoval P-removal Bool 1 1     
17 uwwUV UV Bool 1 1     
18 uwwChlorination Chlorination Bool 1 1     
19 uwwOzonation Ozonation Bool 1 1     
20 uwwSandFiltration Sand filtration Bool 1 1     
21 uwwMicroFiltration Micro filtration Bool 1 1     

22 uwwOther 
Other type of more 
stringent  Bool 1 1     
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Lp.  
Nazwa atrybutu 

(Fieldname) 
Etykieta atrybutu 

(Label/Explanation) 
Typ pola 

(Fieldtype)  
Rozmiar  

(Size) 
Status  

Słownik 
(List of values) 

Uwagi 
(Remarks) 

23 uwwSpecification 
Please specify other 
type of more stringent 
treatment 

Text 128 0     

24 uwwBOD5Perf Treatment 
performance: BOD5 

Text 16 1 BOD5   

25 uwwCODPerf Treatment 
performance: COD Text 16 1 PASS   

26 uwwTSSPerf 
Treatment 
performance: TSS Text 16 1 PASS   

27 uwwNTotPerf Treatment 
performance: N 

Text 16 1 PASS   

28 uwwPTotPerf Treatment 
performance: P Text 16 1 PASS   

29 uwwOtherPerf 
Treatment 
performance: Others Text 16 0 PASS   

30 uwwBadPerformance In cause of failure: Bad 
performance 

Bool 1 1     

31 uwwAccidents In cause of failure: 
Major accidents Bool 1 1     

32 uwwBadDesign 
In cause of failure: Bad 
design or dimensioning Bool 1 1     

33 uwwInformation 
In cause of failure: 
Further information on 
cause of failure 

Memo 4096 0     

34 uwwBODIncomingMeasured Incoming loads BOD-tot  
Measured Decimal 18 1     

35 uwwBODIncomingCalculated Incoming loads BOD-tot 
Calculated Decimal 18 0     

36 uwwBODIncomingEstimated 
Incoming loads BOD-tot  
Estimated Decimal 18 0     
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Lp.  
Nazwa atrybutu 

(Fieldname) 
Etykieta atrybutu 

(Label/Explanation) 
Typ pola 

(Fieldtype)  
Rozmiar  

(Size) 
Status  

Słownik 
(List of values) 

Uwagi 
(Remarks) 

37 uwwCODIncomingMeasured Incoming loads COD-tot 
Measured 

Decimal 18 1     

38 uwwCODIncomingCalculated Incoming loads COD-tot 
Calculated Decimal 18 0     

39 uwwCODIncomingEstimated 
Incoming loads COD-tot 
Estimated Decimal 18 0     

40 uwwNIncomingMeasured Incoming loads N-tot 
Measured 

Decimal 18 1     

41 uwwNIncomingCalculated Incoming loads N-tot  
Calculated Decimal 18 0     

42 uwwNIncomingEstimated 
Incoming loads N-tot  
Estimated Decimal 18 1     

43 uwwPIncomingMeasured Incoming loads P-tot 
Measured 

Decimal 18 1     

44 uwwPIncomingCalculated Incoming loads P-tot  
Calculated Decimal 18 0     

45 uwwPIncomingEstimated 
Incoming loads P-tot 
Estimated Decimal 18 1     

46 uwwBODDischargeMeasured Discharged loads BOD-
tot Measured 

Decimal 18 1     

47 uwwBODDischargeCalculated Discharged loads BOD-
tot Calculated Decimal 18 0     

48 uwwBODDischargeEstimated 
Discharged loads BOD-
tot  Estimated Decimal 18 0     

49 uwwCODDischargeMeasured Discharged loads COD-
tot Measured 

Decimal 18 1     

50 uwwCODDischargeCalculated Discharged loads COD-
tot  Calculated Decimal 18 1     

51 uwwCODDischargeEstimated 
Discharged loads COD-
tot  Estimated Decimal 18 1     
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Lp.  
Nazwa atrybutu 

(Fieldname) 
Etykieta atrybutu 

(Label/Explanation) 
Typ pola 

(Fieldtype)  
Rozmiar  

(Size) 
Status  

Słownik 
(List of values) 

Uwagi 
(Remarks) 

52 uwwNDischargeMeasured Discharged loads N-tot  
Measured 

Decimal 18 1     

53 uwwNDischargeCalculated Discharged loads N-tot  
Calculated Decimal 18 0     

54 uwwNDischargeEstimated 
Discharged loads N-tot 
Estimated Decimal 18 1     

55 uwwPDischargeMeasured Discharged loads P-tot  
Measured 

Decimal 18 1     

56 uwwPDischargeCalculated Discharged loads P-tot 
Calculated Decimal 18 0     

57 uwwPDischargeEstimated 
Discharged loads P-tot  
Estimated Decimal 18 1     

58 uwwWasteWaterTreated Volume of waste water 
treated (m3/y) 

Decimal 18 1     

59 uwwMethodWasteWaterTreated 
Method used to 
determine the volume 
of waste water treated 

Text 16 1 LOADDET   

60  uwwRemarks Remarks Memo 4096 0     
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5.4.5 Związek Oczyszczalni z Aglomeracj ą (Uwwtp - Agglomeration)  

 

Lp.  
Nazwa atrybutu 

(Fieldname) 
Etykieta atrybutu 

(Label/Explanation) 
Typ pola 

(Fieldtype)  
Rozmiar  

(Size) 
Status  

Słownik 
(List of values) 

Uwagi 
(Remarks) 

  repCode Report ID Text 16 1   All data are linked to Report ID defined in 
form Country and Contact Details 

  aucUwwCode ID of the UWWTP Text 32 1     
  aucUwwName Name of the UWWTP Text 255 1     

  aucAggCode 

Selected agglomeration 
(ID of the 
agglomeration 
connected to this 
UWWTP) 

Text 32 1     

1 aucAggName 

Selected agglomeration 
(Name of the 
agglomeration 
connected to this 
UWWTP) 

Text 255 1     

2 aucPercEnteringUWWTP 

Insert % of load of 
agglomeration collected 
in collecting system and 
entering that treatment 
plant 

Decimal 18 1     

3 aucMethodPercEnteringUWWTP Method used to obtain 
the % value 

Text 16 1 COLLDET   

4 aucPercC2T 

Rate of generated load 
of agglomeration 
transported to this 
UWWTP by trucks (%) 

Decimal 18 1     
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5.4.6 Punkt zrzutu  (Discharge Point) 

Uwaga: Poniżej w tabeli został podany zestaw atrybutów Punktu zrzutu w kolejności takiej, w jakiej występują w dokumentacji udostępnionej 
przez KZGW. Pozycje, które nie wystąpiły w tej dokumentacji, a występują w definicji danych w pliku XSD, otrzymały numery z dodatkowymi 
literami. W niektórych przypadkach kolejność danych w definicji XSD nie odpowiada kolejności w podanej niżej tabeli. W implementacji 
modelu należy uwzględnić kolejność z definicji XSD. 
 

Lp. 
Nazwa atrybutu 

(Fieldname) 
Etykieta atrybutu 

(Label/Explanation) 
Typ pola 

(Fieldtype)  
Rozmiar  

(Size) 
Status  

Słownik 
(List of values) 

Uwagi 
(Remarks) 

1 dcpState Status of the 
discharge point Text 16 1 STAT 

Possibility to deactivate Discharge point in 
the next report. Had to be '1' in 2009 
reporting exercise 

  repCode ID of the report Text 16    All data are linked to Report ID defined in 
form Country and Contact Details 

  uwwID 
ID of UWWTP (or 
collecting system 
without treatment) 

Text 32      

2 dcpCode ID of the discharge 
point Text 32 1     

3 dcpName 
Name of the discharge 
point Text 255  1     

4 dcpNuts Region (NUTS) Text 16  1 NUTS   
5 dcpLatitude Latitude Decimal 18 1     
6 dcpLongitude Longitude Decimal 18 1     
7 dcpWaterBodyType Discharge Text 16 1 WATTYPx   

8 dcpIrrigation 
In case of discharge 
on land please specify 
the purpose 

Text 16  1 LAND   
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Lp. 
Nazwa atrybutu 

(Fieldname) 
Etykieta atrybutu 

(Label/Explanation) 
Typ pola 

(Fieldtype)  
Rozmiar  

(Size) 
Status  

Słownik 
(List of values) 

Uwagi 
(Remarks) 

9 dcpTypeOfReceivingArea 
Select degree of 
sensitivity of receiving 
area 

Text 16 1 RATYP   

  rcaID ID of receiving area Text 32    
Relevant in case SA, CSA or LSA was 
chosen for parameter 
dcpTypeOfReceivingArea 

10 dcpSurfaceWaters Are there surface 
waters available? Text 16  1 YN   

11 dcpWaterbodyID ID of WFD waterbody  Text 64  1     

11A dcpWaterBodyReferenceDate  Date  0   

12 dcpNotAffect 

Do comprehensive 
studies indicate that 
the discharge does not 
adversely affect the 
environment? 

Text 16 o  YN   

13 dcpMSProvide 
Has the Member State 
provided these studies 
to the Commission 

Text 16 0  YN   

14 dcpCOMAccept 

Did the Commission 
formally accept that 
the conditions under 
Art. 6(2) are met? 

Text 16  0 YN   

15 dcpGroundWater ID of WFD 
groundwater body Text 64 0     

16 dcpReceivingWater ID of receiving water Text 64 0     
16A dcpReceivingWaterReferenceDate  Date  0   
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Lp. 
Nazwa atrybutu 

(Fieldname) 
Etykieta atrybutu 

(Label/Explanation) 
Typ pola 

(Fieldtype)  
Rozmiar  

(Size) 
Status  

Słownik 
(List of values) 

Uwagi 
(Remarks) 

17 dcpWFDSubUnit ID of WFD sub-unit Text 64       

17A dcpWFDSubUnitReferenceDate  Date  0   

18 dcpWFDRBD ID of WFD river basin 
district 

Text 64  1     

19 dcpRemarks Remarks Memo 4096  0     

20 dcpGroundWaterReferenceDate 
Reference date of the 
WFD groundwater 
body 

Date 10  0    Brak w XSD? 

22 dcpReceivingWaterReferenceDate Reference date of the 
receiving water 

Date 10 0      

23 dcpWFDSubUnitReferenceDate Reference date of the 
WFD sub-unit Date 10 0      

24 dcpWFDRBDReferenceDate 
Reference date of the 
WFD river basin 
district 

Date 10 0      

 

5.4.7 Zakład przemysłowy (Industry)   

Ten obiekt danych jest tworzony jedynie do celów sprawozdawczych. Jego powiązania z obiektami innymi niż raport (referencja przez repCode)  
nie są zdefiniowane. 
 

Lp. 
Nazwa atrybutu 

(Fieldname) 
Etykieta atrybutu 

(Label/Explanation) 
Typ pola 

(Fieldtype)  
Rozmiar  

(Size) 
Status  

Słownik 
(List of values) 

Uwagi 
(Remarks) 

  repCode Report ID Text 16 0   
All data are linked to Report ID defined in 
form Country and Contact Details 

1 indState Status of the plant Text 16 0   Possibility to deactivate plant in the next 
report. Had to be '1' in 2009 reporting 



                                                                   

 
 

KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa v1.03 
 44 | S t r o n a  

Lp. 
Nazwa atrybutu 

(Fieldname) 
Etykieta atrybutu 

(Label/Explanation) 
Typ pola 

(Fieldtype)  
Rozmiar  

(Size) 
Status  

Słownik 
(List of values) 

Uwagi 
(Remarks) 

exercise 

2 indCodePlant 
ID of the food-
processing industrial 
plant 

Text 32 0     

3 indNamePlant Name of the plant Text 128 0      

4 indBranch Industrial sector of 
food-processing 

Text 16 0  BRANCH   

5 indOrganicLoad Organic load (p.e.) Numeric 9 0      

6 indConditions Respecting conditions 
under Art. 13? 

Bool 1 0      

7 indDateCompiliance Date of Compliance Date 10 0      
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6 System ról i uprawnie ń 

6.1 Wymagania i uwarunkowania biznesowe 

Model ról i uprawnień w projektowanym systemie powinien umożliwiać administratorowi 
systemu definiowanie ról i uprawnień związanych z tymi rolami. 
 
Analizując wymagania i projektując system ról i uprawnień uwzględniono następujące 
uwarunkowania biznesowe, pozwalające na uszczegółowienie tych wymagań: 

1. Ze względu na ograniczoną funkcjonalność Systemu liczba koniecznych do 
zdefiniowania ról jest nieduża. Nie jest konieczne tworzenie hierarchii ról. 

2. Sytuacja, w której jeden pracownik pełni różne role, jest sytuacją typową. System 
powinien umożliwiać przypisanie pracownikowi wielu ról i działania w wielu rolach 
równocześnie. 

3. Osoba pełniąca rolę administratora systemu nie będzie dysponowała wiedzą 
techniczną, niezbędną do nadawania uprawnień do technicznych, niskopoziomowych, 
funkcji systemu. Administrator powinien działać wyłącznie na poziomie czytelnie 
określonych funkcji biznesowych i nadawać poszczególnym rolom uprawnienia do 
korzystania z tych funkcji. 

 
Powyższe uwarunkowania, w powiązaniu z podanymi wyżej wymaganiami biznesowymi, 
pozwalają na sformułowanie następującego zestawu wymagań szczegółowych stawianych 
projektowi systemu.  
 

Lp. Wymaganie 

1.  System powinien kontrolować i ograniczać dostęp do: 
o funkcji systemu, 
o danych zawartych w systemie. 

2.  System powinien umożliwiać zarządzanie dostępem do funkcji poprzez mechanizm ról 
i związanych  z rolami uprawnień do wykonywania czynności w systemie. 

3.  Odpowiednie połączenie systemu dostępu do funkcji z mechanizmami zarządzania 
dostępem do danych powinno zapewnić, że każdy użytkownik systemu będzie miał dostęp 
tylko do tych danych, do których jest uprawniony. 

4.  Ze względu na specyfikę systemu, który w jednej bazie będzie przechowywał dane wielu 
Urzędów, należy wyodrębnić następujące poziomy uprawnień do danych: 

o uprawnienia dostępu do wszystkich danych (dla Administratora systemu), 
o uprawnienia wyłącznie do danych konkretnego Urzędu w granicach określonych 

rolą pracownika. 

5.  System powinien umożliwiać przydzielenie kilku ról pracownikowi i przydzielenie tej samej 
roli różnym pracownikom. 

6.  System powinien umożliwiać rozróżnienie funkcji poziomu „biznesowego” od funkcji 
poziomu „technicznego”. 

7.  Zarządzanie rolami, w tym definiowanie nowych ról, powinno być możliwe z poziomu 
administratora systemu w KZGW. W konsekwencji zarządzanie rolami musi być 
realizowane za pośrednictwem danych definiowanych przez tego administratora i nie może 
wymagać ingerencji w kod programu. 
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8.  Dla prostoty i niezawodności systemu powinno być możliwe wyodrębnienie ról 
standardowych, których usunięcie nie jest możliwe.  

9.  Administrator systemu powinien mieć możliwość definiowania uprawnień związanych 
z rolami standardowymi. 

 
Tabela 1. Wymagania szczegółowe dla systemu ról i uprawnień 
 

 

6.2 Pojęciowy model danych dla uprawnie ń do funkcji 

 
Rysunek 4. Model danych dla ról i uprawnień – część definicyjna 
 

W pojęciowym modelu danych występują: 
o Użytkownicy, każdemu użytkownikowi można przypisać jedną lub wiele ról, 
o Role, które są podzielone na dwie grupy: 

o role predefiniowane, których nie można usunąć, 
o role, które mogą być definiowane przez uprawnionych użytkowników. 

o Funkcje systemu, przy czym: 
o funkcje mogą tworzyć hierarchię,  
o funkcja może być złożona z wielu funkcji podrzędnych i może należeć do 

wielu funkcji nadrzędnych, 
o funkcje mogą być powiązane z rolami w relacji wiele do wielu, 
o niektóre funkcje odpowiadają bezpośrednio akcjom wykonywanym 

w systemie, inne (zwykle nadrzędne) są definiowane jedynie w celu 
sprawnego zarządzanie zbiorem funkcji i uprawnieniami. 

o Uprawnienia do korzystania z funkcji systemu, przy czym należy rozróżnić dwa 
pojęcia: 

o uprawnienia nadane i  
o uprawnienia efektywne. 

6.3 Rodzaje uprawnie ń 

Uprawnienia nadane to są tworzone przez użytkowników w systemu zapisy, określające, 
że: 
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o użytkownik ma prawo korzystać ze wskazanej funkcji (uprawnienie), 
o użytkownik nie ma prawa korzystania ze wskazanej funkcji (zakaz), 
o użytkownik ma prawo korzystać ze wskazanej funkcji pod pewnymi warunkami 

(uprawnienie warunkowe), 

Obecna wersja projektu nie przewiduje definiowania uprawnień warunkowych. 

Wprowadzenie mechanizmu zakazów, w połączeniu z mechanizmem dziedziczenia 
uprawnień, ma na celu uproszczenie administrowania uprawnieniami.  

Uprawnienia wyliczane są to uprawnienia, które nie zostały określone przez użytkownika 
i które są określane automatycznie przez system na podstawie uprawnień nadanych. 

Uprawnienia efektywne to są uprawnienia, które są weryfikowane przez system w trakcie 
jego działania. Uprawnienia efektywne są zawsze uprawnieniami do korzystania 
z konkretnej funkcji. 

6.4 Dziedziczenie uprawnie ń 

Mechanizm dziedziczenia uprawnień działa w ten sposób, że nie określone jawnie 
uprawnienia do funkcji są wyliczane przez system na podstawie nadanych danej roli 
uprawnień do korzystania z funkcji nadrzędnych, przy czym: 

o jeżeli użytkownik ma uprawnienie do funkcji nadrzędnej, to domyślnie ma 
uprawnienie do jej funkcji podrzędnych, 

o jeżeli użytkownik ma zakaz korzystania z funkcji nadrzędnej, to domyślnie ma 
również zakaz korzystania z funkcji podrzędnych, 

o uprawnienia domyślne są propagowane w dół hierarchii, jednakże nigdy nie 
zmieniają uprawnień nadanych. 

o uprawnienia wynikające z roli nigdy nie ograniczają uprawnień wynikających 
z innych ról – mogą je jedynie rozszerzać. Oznacza to, że jeżeli uprawnienia do 
jakiejś funkcji nie zostały jawnie określone, to użytkownik ma uprawnienie do tej 
funkcji, jeżeli to uprawnienie domyślnie wynika z jakiejkolwiek jego roli. 

6.5 Rola hierarchii funkcji 

Hierarchia funkcji jest przydatna praktycznie z dwu powodów: 

o pozwala w sposób czytelny przedstawić strukturę systemu i dzięki temu ułatwia 
prace administratora technicznego i projektanta, 

o pozwala na zbudowanie mechanizmu dziedziczenia uprawnień. 
W trakcie działania systemu istotne jest jedynie, czy dany użytkownik ma prawo do 
korzystania z danej funkcji, czy też nie. Nie jest istotne, czy funkcja jest złożona z funkcji 
podrzędnych. Własność ta została wykorzystana w projekcie. 

6.6 Struktura rozwi ązania 

W zaprojektowanym rozwiązaniu zostały wyodrębnione dwie części systemu ról 
i uprawnień: 

o część pozwalająca na definiowanie funkcji i ról oraz na określanie uprawnień 
związanych z poszczególnymi rolami, 



                                                                   

 
 

KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa v1.03 
 48 | S t r o n a  

o część pozwalająca na sprawdzanie uprawnień użytkowników w trakcie działań 
systemu. 

Pierwsza część obejmuje zaprojektowane w ramach projektu elementy bazy danych oraz 
zaprojektowane w ramach projektu oprogramowanie aplikacyjne obsługujące interfejs 
użytkownika pozwalający na zarządzanie danymi. 
Druga część systemu ról i uprawnień, określająca struktury danych i algorytmy 
wykorzystywane do sprawdzania uprawnień użytkowników do funkcji i do danych 
w  trakcie działania systemu zostanie zaprojektowana w kolejnym etapie prac.  
Opisany podział systemu ról i uprawnień na dwie części daje możliwość rozbudowania 
mechanizmu zarządzania rolami i uprawnieniami w przyszłości (np. wprowadzenia 
hierarchii ról, reguł SOD (Separation of Duty)). Zmiana taka będzie obejmować zmianę 
sposobu wyliczania uprawnień efektywnych, ale nie będzie wymagała ingerencji w część 
„wykonawczą” systemu uprawnień.  

6.7 Uprawnienia do danych  

Uprawnienia do danych polegają na tym, że: 
o  pracownicy instytucji - jednostek organizacyjnych najniższych rzędów (na przykład 

pracownicy urzędów gminnych) mają dostęp tylko do danych swojej jednostki 
organizacyjnej i do danych wspólnych, 

o  pracownicy instytucji - jednostek organizacyjnych wyższych rzędów (na przykład 
marszałkowskich) mają dostęp do danych swojej jednostki organizacyjnej, podległych 
jednostek organizacyjnych i do danych wspólnych.  

 
W celu zapewnienia prostoty i efektywności mechanizmów filtrowania każdy rekord danych 
(za wyjątkiem danych w tablicach zawierających dane wyłącznie do użytku KZGW) zawierać 
będzie identyfikator Instytucji.  
 

6.8 Zasada działania systemu ról i uprawnie ń 

Zasada działania modułu zarządzania rolami i uprawnieniami jest następująca: 
1. Działania przed udostępnieniem systemu do użytkowania  

o Administrator systemu  tworzy i zapisuje w bazie danych systemu hierarchię 
funkcji aplikacji. 

o Administrator systemu definiuje standardowe role użytkowników i określa 
uprawnienia związane z tymi rolami. 

2. Działania w trakcie eksploatacji systemu 
o Po dokonaniu przez użytkowników zmian w systemie ról i uprawnień system 

wykonuje automatycznie następujące działania: 
o wylicza aktualne uprawnienia efektywne, 
o usuwa z rejestrów wykorzystywanych w trakcie działania systemu do 

sprawdzania uprawnień użytkowników zapisy, które przestały obowiązywać 
w wyniku zmian, 

o dodaje do rejestrów wykorzystywanych w trakcie działania systemu do 
sprawdzania uprawnień użytkowników nowe zapisy. Hierarchia funkcji nie 



                                                                   

 
 

KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa v1.03 
 49 | S t r o n a  

jest zachowywana – funkcje, dla których są określone uprawnienia efektywne, 
nie muszą być powiązane ani z funkcjami nadrzędnymi, ani podrzędnymi. 
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7 Proces tworzenia dokumentu 

Proces opisany poniżej może być stosowany zarówno do tworzenia sprawozdań rocznych 
KPOŚK (wymagania w SIWZ MOS 4.1 do MOS 4.21), jak i do obsługi aktualizacji KPOŚK 
(wymagania w SIWZ MOA 5.1 do MOA .20). 

Proces może być wykorzystany również do tworzenia innych dokumentów, należących do 
typów, które mogą być zdefiniowane  w sposób przedstawiony w rozdziale 4. 

Przedstawiony poniżej proces może też być łatwo rozszerzony w taki sposób, by system 
SIKPOŚK bezpośrednio wspierał wymianę danych pomiędzy urzędami marszałkowskimi 
a aglomeracjami.   

7.1 Ogólny opis procesu 

Lp Czynno ści w procesie  Rola realizuj ąca Wsparcie 
IT Uwagi  

 Czynności wstępne dla wielu typów 
dokumentów 

 
 

 

1.  Nadanie pracownikom Urzędów 
marszałkowskich uprawnień do korzystania z 
SIKPOŚK 

Administrator 
SIKPOŚK na 
podstawie 
informacji od 
marszałków 

SIKPOŚK 

 

2.  Utworzenie list adresatów powiadomień Pracownik KZGW SIKPOŚK  

3.  Zdefiniowanie typów metryczek dokumentów Pracownik KZGW SIKPOŚK  

 Konfiguracja dla typu dokumentów    

4.  Utworzenie nowego typu dokumentu zgodnie 
z Koncepcją 

Uprawniony 
ekspert KZGW 

SIKPOŚK 
 

5.  Określenie typu stosowanej metryczki Pracownik 
KZGW SIKPOŚK 

 

6.  Zdefiniowanie terminów i treści powiadomień Pracownik 
KZGW  

 

7.  Wygenerowanie arkuszy Excel dla 
dokumentu umożliwiających implementację 
warunków walidacyjnych 

Uprawniony 
ekspert KZGW 
 

SIKPOŚK 
 

8.  Opublikowanie instrukcji wprowadzania 
danych na portalu SIKPOŚK 

Pracownik 
KZGW 

SIKPOŚK Portal SIKPOŚK 

9.  Aktualizacja słowników SIKPOŚK Uprawniony 
ekspert KZGW SIKPOŚK 

 

10.  Opublikowanie informacji o wymaganych 
terminach 

Pracownik KZGW 
SIKPOŚK 

Portal SIKPOŚK 

 Inicjacja procesu przez KZGW    

11.  Wysłanie informacji o konieczności zebrania 
danych oraz o wymaganych terminach 
pocztą elektroniczną 

Pracownik KZGW dowolny 
program 
pocztowy 

 

12.  Wysłanie informacji pocztą tradycyjną Pracownik KZGW ----  
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13.  Uruchomienie systemu powiadomień  SIKPOŚK  

 Działania urzędów marszałkowskich    

14.  Kontakt z aglomeracjami, przesłanie plików 
Excel z prośba o wypełnienie 

Pracownik urzędu 
marszałkowskiego 

--- 
 

15.  Weryfikacja prawidłowości danych w 
przesłanych przez aglomeracje plikach Excel 

Pracownik urzędu 
marszałkowskiego 

SIKPOŚK  

16.  Import z plików Excel lub ręczne 
wprowadzenie danych za pomocą 
formularza webowego 

Pracownik urzędu 
marszałkowskiego SIKPOŚK 

Dokument 
otrzymuje status 
„Do edycji” 

17.  Korekty danych Pracownik urzędu 
marszałkowskiego SIKPOŚK 

 

18.  Warunkowe zatwierdzenie danych przez 
nadanie odpowiedniego statusu. 

 

SIKPOŚK 

Dokument 
otrzymuje status 
„Zatwierdzony 
warunkowo” 

19.  Wygenerowanie raportu z danych w bazie w 
postaci pliku Excel. 

Pracownik urzędu 
marszałkowskiego SIKPOŚK 

możliwe na 
dowolnym etapie  

20.  Ponowne udostępnienie zatwierdzonych 
warunkowo danych do edycji przez nadanie 
wprowadzonym danym statusu Do edycji 

Pracownik urzędu 
marszałkowskiego SIKPOŚK 

Dokument 
otrzymuje status 
„Do edycji” 

21.  Import danych z plików Excel lub ręczne 
wprowadzenie danych za pomocą 
formularza webowego 

Pracownik urzędu 
marszałkowskiego SIKPOŚK 

 

22.  Korekty danych Pracownik urzędu 
marszałkowskiego 

SIKPOŚK 
 

23.  Akceptacja dokumentu (podpis na kopii) Marszałek lub 
osoba 
upoważniona 

--- 
Poza systemem 

24.  Potwierdzenie prawidłowości danych. Jest 
równoważne wysłaniu danych do KZGW. 
Realizacja przez nadanie odpowiedniego 
statusu wprowadzonym danym 
(Zaakceptowane).  

Pracownik urzędu 
marszałkowskiego 

SIKPOŚK 

Dokument 
otrzymuje status 
„Zatwierdzony” 

  Działania KZGW po otrzymaniu danych    

25.  Weryfikacja prawidłowości danych 
przesłanych wyłącznie w plikach Excel 

Pracownik KZGW SIKPOŚK  

26.  Korekty danych w przekazanych plikach 
Excel (praca na kopii) 

Pracownik KZGW  --- Poza systemem 

27.  Utworzenie kopii danych przekazanych za 
pośrednictwem SIKPOŚK przez urzędy 
marszałkowskie  

Pracownik KZGW 
SIKPOŚK 

Dane otrzymują 
status „Do edycji” 

28.  Import danych z plików Excel do bazy 
SIKPOŚK 

Pracownik KZGW SIKPOŚK  

29.  Korekty danych w bazie SIKPOŚK Pracownik KZGW SIKPOŚK  

30.  Warunkowe zatwierdzenie poprawności 
danych. 

Odpowiednio 
upoważniony 
pracownik KZGW 

SIKPOŚK 
Nadanie statusu 
„Zatwierdzony 
warunkowo” 

31.  Udostępnienie dokumentu warunkowo 
zatwierdzonego do ponownej edycji 

Odpowiednio 
upoważniony 

SIKPOŚK 
Dane otrzymują 
status „Do edycji” 
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pracownik KZGW 

32.  Zatwierdzenie dokumentu. Odpowiednio 
upoważniony 
pracownik KZGW 

SIKPOŚK 
Nadanie statusu 
„Zatwierdzony” 

33.  Wygenerowanie dokumentu w postaci pliku 
Excel i jego opublikowanie na portalu 
SIKPOŚK 

Pracownik KZGW 
SIKPOŚK 

 

 

7.2 Role uczestników procesu 

W przedstawionym powyżej opisie procesu użyto przykładowych ról, z którymi związane są 
następujące zakresy upoważnień i odpowiedzialności: 
 

Administrator systemu (KZGW) – pracownik KZGH, w szczególności odpowiadający 
za nadawanie uprawnień dostępu do systemu. 

Ekspert KZGW – specjalista dziedzinowy, dobrze rozumiejący działanie systemu 
SIKPOŚK, w szczególności mający kompetencje w merytorycznym 
konfigurowaniu systemu. 

Pracownik KZGW – pracownik znający procesy KZGW, raczej zajmujący się 
sprawami administracyjnymi niż technicznymi. 

Pracownik Urzędu Marszałkowskiego – pracownik mający uprawnienia użytkownika. 
Role mogą być zdefiniowane bardziej szczegółowo poprzez wykorzystanie mechanizmów 
przedstawionych w rozdziale 6. 
 

7.3 Statusy dokumentów 

W przypadku każdego z dokumentów KZGW, który został wytworzony w wyniku procesu 
przedstawionego w pierwszym punkcie tego rozdziału, w systemie SIKPOŚK jest tworzone 
wiele dokumentów, to jest: 
o dokumenty poszczególnych urzędów marszałkowskich, 
o dokument zbiorczy, zawierający dane ogólnokrajowe, będący dokumentem KZGW. 

 
Dokumenty te mogą  znajdować się w trakcie procesu w następujących stanach: 
 
Lp. Dokumenty urzędu marszałkowskiego Dokumenty KZGW 

1. Do edycji Do edycji 

2. Zatwierdzony warunkowo Zatwierdzony warunkowo 

3. Zatwierdzony Zatwierdzony 

4. --- Wysłany 
Tabela 2. Stany dokumentów 
 
Dopuszczalne są następujące przejścia pomiędzy stanami: 
a) dla urzędu marszałkowskiego 
Do edycji   - Zatwierdzony warunkowo 
Do edycji    - Zatwierdzony  
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Zatwierdzony warunkowo  - Do edycji 
Zatwierdzony warunkowo  - Zatwierdzony 
 
b) dla KZGW 
Do edycji   - Zatwierdzony warunkowo 
Do edycji    - Zatwierdzony  
Zatwierdzony warunkowo  - Do edycji 
Zatwierdzony warunkowo  - Zatwierdzony 
Zatwierdzony   - Do edycji 
Zatwierdzony   - Wysłany 
 

7.4 Powiadomienia 

Dla każdego typu dokumentu KSGW ma możliwość zdefiniowania powiadomień, które będą 
wysyłane w celu przypomnienia użytkownikom o terminach obowiązujących w procesie. 
System powiadomień opisują: 
 
a) Atrybuty Typu dokumentu: 
Czy powiadamiać – określa, czy powiadomienia mają być wysyłane, 
Data wymagana – określa obowiązujący termin dostarczenia dokumentów do KZGW. 
 
b) Zestaw Powiadomień 

Dla każdego z powiadomień określone są: 
o Termin – liczba dni określająca z jakim wyprzedzeniem w stosunku do Daty 

wymaganej powinno zostać wysłane powiadomienie, 
o Tekst – tekst powiadomienia, które ma zostać wysłane do adresata powiadomienia, 
o Status – służy do odnotowania, że powiadomienie zostało wysłane z systemu 

SIKPOŚK, 
 
c) Lista adresatów 

Każdego z adresatów charakteryzują 
o Nazwa, 
o Metoda powiadamiania – metoda preferowana przez adresata, na przykład e-mail lub 

SMS lub obie metody. W ramach projektu będą wdrożone powiadomienia za pomocą 
poczty elektronicznej, 

o e- mail – adres poczty telefonicznej, 
o telefon – numer telefonu. 
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8 Zarządzanie danymi aglomeracji i oczyszczalni 

Specyfikacja wymagań dla projektu SIKPOŚK nie definiuje procesu zarządzania danymi 
aglomeracji i oczyszczalni. W tej specyfikacji zarządzanie tymi danymi jest sformułowane 
jedynie jako wymaganie dotyczące edytowania i uzupełniania list słownikowych (WOG 2.12) 
w ramach modułu administracyjnego. 

Wykonawca proponuje szersze podejście do zarządzania danymi z tego obszaru, zgodnie 
z założeniami przedstawionymi w rozdziale 1. 

8.1 Ogólny opis procesu 

Lp Czynno ści w procesie  Rola realizuj ąca Wsparcie 
IT Uwagi  

 Czynności wstępne     

1.  Nadanie wybranym pracownikom Urzędów 
marszałkowskich uprawnień do 
aktualizowania wybranych danych 
o infrastrukturze, w szczególności danych 
o aglomeracjach i oczyszczalniach. 

Administrator 
SIKPOŚK na 
podstawie informacji 
od marszałków 

SIKPOŚK 

Dotyczy tylko 
danych dla 
danego 
województwa. 

 Czynności dostępne dla urzędów 
marszałkowskich 

   

2.  Przeglądanie informacji o infrastrukturze Pracownik I SIKPOŚK  

3.  Generowanie raportów na podstawie 
danych o infrastrukturze 

Pracownik I 
SIKPOŚK 

Zakres do 
ustalenia 

4.  Wizualizacja predefiniowanych grup 
danych na mapach 

Pracownik I 
SIKPOŚK 

 

5.  Aktualizowanie danych dotyczących 
danego województwa 

Pracownik II 
SIKPOŚK 

 

 Czynności dostępne dla KZGW    

6.  Przeglądanie informacji o infrastrukturze Pracownik KZGW SIKPOŚK  

7.  Generowanie raportów na podstawie 
danych o infrastrukturze 

Pracownik KZGW 
SIKPOŚK 

Zakres do 
ustalenia 

8.  Wizualizacja predefiniowanych grup 
danych na mapach 

Pracownik KZGW SIKPOŚK  

9.  Aktualizowanie dowolnych danych  Ekspert KZGW SIKPOŚK  

10.  Blokowanie aktualizacji danych przez 
użytkowników spoza KZGW 

Ekspert KZGW 
SIKPOŚK 

Celowe 
w okresach 
sprawozdawczych 

11.  Odblokowywanie możliwości aktualizacji 
danych przez użytkowników spoza KZGW 

Ekspert KZGW 
SIKPOŚK 

 

 
Dane powinny być aktualizowane w miarę możliwości na bieżąco. Aktualizacje nie 
wprowadzone na bieżąco powinny być dokonywane przed okresem sporządzania sprawozdań. 
W okresach sprawozdawczych możliwość aktualizacji przez użytkowników z urzędów 
marszałkowskich może być blokowana dla zapewnienia odpowiedniej kontroli zmian. 
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8.2 Uprawnienia do danych o infrastrukturze 

Uprawnienia do przeglądania danych mogą mieć w zasadzie wszyscy pracownicy urzędów 
marszałkowskich i KZGW.  

Uprawnienia do aktualizacji danych powinni mieć tylko eksperci dziedzinowi. Uprawnienia 
dla pracowników urzędów marszałkowskich są dodatkowo ograniczone do modyfikowania 
wyłącznie danych dotyczących terenu województwa. 
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9 Migracja danych historycznych 

Przedstawione w poprzednich rozdziałach funkcje systemu wspomagające definiowanie 
dokumentów oraz zarządzanie danymi wykorzystywanymi w dokumentach mogą być 
wykorzystane w procesie zasilania SIKPOŚK danymi historycznymi. 

Wykonawca zaleca prowadzenie migracji w kolejności od danych najstarszych do 
najnowszych. Zalecenie to ma na celu ograniczenie do minimum liczby dokonanych zmian 
danych słownikowych, ale stosowanie innej kolejności nie spowoduje innych niekorzystnych 
skutków.  

Do migracji danych słownikowych (słowniki historyczne) stosuje się te same słowniki, które 
stosuje się w działalności bieżącej, przy czym: 

1. te same nie oznacza tu identycznej zawartości, ale identyczne przeznaczenie 
i strukturę, 

2. w bazie danych słowniki są aktualizowane po zmigrowaniu wszystkich danych, 
korzystających z danej wersji słownika. 

3. proces aktualizacji słowników w bazie danych jest realizowany analogicznie jak 
w przypadku działalności bieżącej, 

4. celowe jest opracowania funkcjonalności dla masowej aktualizacji danych 
słownikowych w bazie danych.  

Źródłem danych do migracji są pliki Excel. Dane są migrowane do tej części bazy danych, 
w której przechowywane są dane dokumentów. W docelowej strukturze danych jest 
zdefiniowany typ dokumentu o strukturze odwzorowującej strukturę historycznego 
dokumentu (sprawozdania, aktualizacji) - arkusza Excel.  

Proces migracji składa się z następujących kroków: 

1. weryfikacji struktury plików, 
2. korekt struktury plików, 
3. ładowania danych do bufora (bufor jest pojęciem logicznym – fizycznie dane trafiają 

do tabel z odpowiednim statusem), 
4. weryfikacji po załadowaniu do bufora, 
5. ładowania danych do produkcyjnej bazy danych, 

 
Niezmienność danych historycznych jest zapewniana przez zachowanie arkusza 
z pierwotnymi danymi i wykorzystywanie do migracji jego kopii. W bazie danych jest 
odnotowane, kto dokonał załadowania arkusza danych do bazy danych. Pośrednie wersje 
danych elementarnych nie są zachowywane.  

Proponowany proces migracji może być wykorzystany do przygotowania i przetestowania 
reguł walidacyjnych, które będą obowiązywały w środowisku produkcyjnym. Procesy 
migracji danych mogą być wykorzystane do przeprowadzenia szkoleń kluczowego personelu 
Zamawiającego z zakresu konfiguracji środowiska produkcyjnego. 
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10 Audytowalno ść i niezmienno ść historii danych 

10.1 Metoda zapewnienia audytowalno ści danych 

Celem rozwiązań przedstawionych w tym punkcie jest zapewnienie personelowi KZGW 
możliwości technicznych wyjaśnienia problemów związanych z funkcjonowaniem systemu 
w warunkach produkcyjnych, a w szczególności stwierdzenie czy nieoczekiwane dla 
użytkownika działania systemu mają przyczyny:  

o w błędach oprogramowania, czy też  
o w nieprawidłowych działaniach samego użytkownika. 

Dla realizacji takiego celu niezbędne jest rejestrowanie działań użytkownika powodujących 
zmiany danych w systemie i opracowanie mechanizmu pozwalającego na śledzenie historii 
danych. 

10.2 Atrybuty techniczne  

Każdy zapis (rekord) w bazie (jeśli jawnie nie określono inaczej) posiada: 
o atrybuty biznesowe, o znaczeniu specyficznym dla danej encji, 
o atrybuty techniczne, a znaczeniu i nazwach identycznych we wszystkich encjach.  

 
Projekt zakłada stosowanie następujących atrybutów technicznych: 

1. Typ akcji ( action_type) – określa akcję, w wyniku której utworzono dany zapis 
biznesowy. Przyjmuje wartości odpowiadające akcjom „Utwórz”, „Zmień” i „Usuń”, 

2. Stempel czasowy (action_time_stamp) – określa dzień i godzinę utworzenia zapisu 
biznesowego, 

3. Status (record_status) – określa, czy dany zapis biznesowy aktualnie obowiązuje, czy 
też jest zapisem archiwalnym, 

4. Licznik (record_counter) - określa numer wersji zapisu biznesowego, przyjmuje 
wartości od zera w górę, 

5. Użytkownik (user) – jest kluczem wskazującym osobę, która utworzyła dany zapis 
biznesowy, 

6. Wskazanie poprzedniego zapisu (current_record) – dla pierwszego zapisu 
nieokreślone, dla następnych jest kluczem obcym wskazującym najpóźniejszy zapis 
biznesowy. 

10.3 Mechanizmy autoarchiwizacji 

Wykonawca zakłada jednolite stosowanie mechanizmów archiwizowania danych 
zmienianych lub usuwanych przez użytkowników systemu. Dodatkowe, „techniczne”,  
atrybuty encji są wykorzystywane w sposób przedstawiony poniżej. 

10.3.1 Tworzenie zapisu 

Akcja „Utwórz” powoduje utworzenie zapisu z następującymi wartościami atrybutów: 
1. Typ akcji ( action_type) – „Utwórz”,  
2. Stempel czasowy (action_time-stamp) – określa dzień i godzinę utworzenia tego 

zapisu, 
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3. Status (record_status) – określa, że zapis biznesowy aktualnie obowiązuje,  
4. Licznik (record_counter) - przyjmuje wartość zero, 
5. Użytkownik (user) – jest kluczem wskazującym osobę, która utworzyła ten zapis, 
6. Wskazanie poprzedniego zapisu (current_record ) – klucz obcy, przyjmuje 

początkowo wartość NULL. 

10.3.2 Zmiana i usuwanie zapisu 

Akcje „Zmień” i „Usuń” powodują: 
A) utworzenie kopii zapisu aktualnie obowiązującego z następującymi zmianami wartości 

atrybutów: 
0. Klucz główny – otrzymuje nową wartość, 
1. Typ akcji ( action_type) – bez zmiany, 
2. Stempel czasowy (action_time_stamp) – bez zmiany, 
3. Status (record_status) – określa, że ten zapis biznesowy jest zapisem archiwalnym,  
4. Licznik (record_counter) –bez zmiany, 
5. Użytkownik –bez zmiany, 
6. Wskazanie poprzedniego zapisu (current_record) – przyjmuje wartość klucza 

głównego zapisu aktualnie obowiązującego. 
B) Dokonanie zmian zapisu aktualnie obowiązującego:  

0. Klucz główny – bez zmiany, 
1. Typ akcji ( action_type) – odpowiednio do akcji, „Zmień” lub „Usuń”, 
2. Stempel czasowy (action_time_stamp) – dzień i godzina zmiany, 
3. Status (record_status) – dla „Zmień” bez zmiany (określa, że zapis obowiązuje), 

dla „Usuń” zmiana na „usunięty”, 
4. Licznik (record_counter) – wartość o jeden większa od poprzedniej, 
5. Użytkownik – jest kluczem wskazującym osobę, która dokonała zmiany lub 

usunięcia, 
6. Wskazanie poprzedniego zapisu (current_record) – bez zmiany. 

 
Cechy zaprojektowanego rozwiązania: 

1) Klucz główny aktualnego zapisu nie ulega zmianie. W związku z tym akcja „Zmień” 
nie narusza żadnego odwołania (kluczy obcych) do rekordu aktualnego. W przypadku 
akcji „Usuń” konieczne jest oczywiście usunięcie odwołań do zapisu w tych encjach, 
w których jest on wskazywany poprzez klucze obce. 

2) Rekord aktualny jest zawsze rekordem o najwyższej wartości licznika. W związku 
z tym wartości licznika mogą być wykorzystywane do sortowania zapisów według 
następstwa czasowego operacji. 

3) Atrybut „Status” może być wykorzystywany w celach kontrolnych (żaden klucz obcy 
nie może wskazywać rekordu  o statusie „archiwalny”), do archiwowania lub do 
fizycznego usuwania przestarzałych danych. 

4) Usuwanie danych archiwalnych jest proste, nie wymaga sprawdzenia powiązań i nie 
grozi rozspójnieniem danych. 

5) Odtworzenie historii powiązań innych zapisów z zapisami z danej encji jest możliwe, 
ale może być pracochłonne, bo wymaga analizy stempli czasowych. 
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Lp. Nazwa Nazwa w systemie Typ  
0.  Klucz główny w każdej tablicy zapisany w 

kolumnie o nazwie „ID” 
 

1.  Typ akcji action_type Wyliczeniowy, jedna z wartości 
„Create”, „Update” lub „Delete” 

2.  Stempel czasowy action_time-stamp DATETIME 
3.  Status record_status Wyliczeniowy, jedna z wartości: 

„Active”, „Archived” lub „Deleted” 
4.  Licznik record_counter INT 
5.  Użytkownik klucz obcy do tablicy 

użytkowników 
 

6.  Wskazanie 
poprzedniego 
zapisu 

current_record - klucz obcy do tej 
samej tablicy, ma wartość „null” 
dla ostatniego zapisu   

 

 
Tabela 3. Techniczne atrybuty danych 
 

10.3.3 Zakres stosowania mechanizmu autoarchiwizacj i 

Powyżej przedstawiony mechanizm będzie stosowany w projekcie tam, gdzie zmiany 
wartości danych następują w wyniku bezpośrednich działań użytkownika. 
 
Mechanizm ten nie będzie stosowany dla tych tabel danych, w których dane są aktualizowane 
wyłącznie w wyniku działania procesów w pełni zautomatyzowanych, na przykład w 
przypadku tabeli rejestrującej dane sesji. 
 

10.4 Metoda zapewnienia niezmienno ści danych historycznych 

Zapewnienie niezmienności danych historycznych realizowane jest następującymi metodami: 
1. poprzez stosowanie mechanizmu autoarchiwizacji, opisanego w poprzednich punktach 

tego rozdziału. Dane historyczne są rejestrowane, i z poziomu aplikacji nie ma 
możliwości ingerencji w dokonane automatycznie zapisy. 

2. poprzez określenie właściciela każdego dokumentu i blokowanie możliwości zmian 
dokumentu po jego akceptacji przez właściciela. 

 

10.4.1 Wpływ zmian danych słownikowych na warto ści innych danych 

W projekcie w dwóch głównych obszarach merytorycznych – w obszarze informacji 
o infrastrukturze i w obszarze danych sprawozdawczych - zastosowano dwa istotnie różne 
sposoby korzystania z danych słownikowych. Ta różnica wynika z różnicy w potrzebach 
biznesowych zidentyfikowanych w trakcie projektu. 
 
W obszarze infrastruktury projektant przyjął założenie, że celowe jest systematyczne 
aktualizowanie danych, i że użytkownik systemu powinien standardowo widzieć stan 
aktualny. W konsekwencji zmiana wartości pozycji słownikowej powoduje natychmiastową 



                                                                   

 
 

KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa v1.03 
 60 | S t r o n a  

zmianę w obiekcie wykorzystującym tę pozycję ze słownika. Wartość poprzednia jest 
zachowana w słowniku. 
 
W obszarze danych sprawozdawczych - w planach i sprawozdaniach zapisywanych w postaci 
bazodanowej – słowniki wykorzystywane są w momencie wprowadzania danych do 
dokumentu, ale w dokumencie zapamiętywane są wartości danych słownikowych, a nie 
referencje do słowników. W związku z tym aktualizacja słowników, w szczególności 
usunięcie lub zmiana pozycji słownikowej, nie powoduje automatycznej zmiany wartości 
w dokumentach. Wartości mogą być, lecz nie muszą być, świadomie zaktualizowane przez 
użytkownika po zwalidowaniu danych z wykorzystaniem nowych wartości słownikowych. 
 

10.4.2 Nienaruszalno ść zaakceptowanych dokumentów 

Projektant przyjął zasadę, że dokumenty przygotowane i zaakceptowane przez urzędy 
marszałkowskie nie będą modyfikowane przez KZGW. Zaakceptowane dokumenty urzędów 
marszałkowskich będą wykorzystywane do tworzenia dokumentów KZGW (na przykład 
sprawozdań zbiorczych) w ten sposób, że ich treść będzie przepisywana automatycznie do 
dokumentu KZGW tworzonego z jednego lub wielu dokumentów źródłowych. Ten nowy 
dokument będzie mógł być wielokrotnie modyfikowany, z zachowaniem pełnej historii 
zmian, aż do jego formalnego zaakceptowania przez upoważnionego użytkownika. 
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11 Główne funkcje systemu SIKPO ŚK 

 

11.1 Zarządzanie dost ępem do systemu 

Zarządzanie danymi konfiguracyjnymi systemu bezpieczeństwa 
Nadawanie użytkownikom haseł tymczasowych, powodujące wymuszenie zmiany 
hasła przy pierwszym logowaniu, 
Blokowanie i odblokowywanie dostępu użytkownika do systemu 
Zarządzanie parametrami logowania dla użytkownika 
Przeglądanie historii zmian haseł. 
Przeglądanie listy zalogowanych użytkowników i parametrów sesji 

 

11.2 Zarządzanie danymi organizacji 

Przeglądanie listy organizacji 
Przeglądanie struktury wybranej organizacji  
Tworzenie organizacji 
Modyfikowanie danych organizacji 
Usuwanie organizacji 
Definiowanie jednostek podrzędnych 

 

11.3 Zarządzanie u żytkownikami i ich uprawnieniami  

Zarządzanie użytkownikami  
Przeglądanie listy użytkowników 
Przeglądanie danych użytkownika 
Zarządzanie danymi podstawowymi użytkownika 
Zarządzanie danymi charakteryzującymi pracownika  

Zarządzanie rolami 
Przeglądanie listy ról 
Definiowanie roli 
Modyfikowanie roli 
Usuwanie roli 

Zarządzanie uprawnieniami użytkowników 
Wyświetlanie aktualnych ról 
Przydzielanie roli 
Odbieranie roli 

 

11.4 Funkcje u żytkownika zwi ązane z dost ępem do systemu 

Logowanie do systemu - standardowe 
Logowanie z wymuszoną zmianą hasła 



                                                                   

 
 

KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa v1.03 
 62 | S t r o n a  

Zmiana hasła 

11.5 Merytoryczna konfiguracja systemu 

Zarządzanie słownikiem danych 
Przeglądanie słownika 
Dodawanie danych do słownika 
Modyfikowanie danych w słowniku 
Usuwanie danych ze słownika 
Aktywowanie i dezaktywowanie pozycji słownikowych 

Zarządzanie typami metryczek 
Przeglądanie listy typów 
Definiowanie nowego typu 
Modyfikowanie typu 
Usuwanie typu 

Zarządzanie rejestrem adresatów 
Przeglądanie rejestru adresatów 
Dodawanie adresata 
Modyfikowanie adresata 
Usuwanie adresata z rejestru  

Zarządzanie typami dokumentów 
Przeglądanie listy typów 
Definiowanie nowego typu 
Modyfikowanie typu 
Usuwanie typu 
Wybór typu metryczki 
Zmiana typu metryczki 
Zarządzanie adresatami dla typu dokumentu 

Definiowanie listy adresatów  
Przeglądanie listy adresatów 
Modyfikowanie listy adresatów (dodawanie lub usuwanie) 

Zarządzanie powiadomieniami dla danego typu dokumentu 
Definiowanie powiadomień  
Modyfikowanie powiadomień  

Definiowanie struktury dla danego typu dokumentu 
Definiowanie struktury od początku 

Definiowanie grup danych  
Definiowanie nagłówka grupy 
Definiowanie aliasów nazw (nazwy angielskie i nazwy 
w plikach XML) 
Definiowanie struktury grupy 

Definiowanie typów zakładek 
Definiowanie nazwy i wersji 
Definiowanie struktury zakładki 
Definiowanie reguł międzypolowych dla zakładki  

Dołączanie zakładek do typu dokumentu 
Kopiowanie struktur z innego typu dokumentu 

Wyświetlanie listy grup danych 
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Kopiowanie grup danych i tworzenie nowych wersji 
Modyfikowanie grup danych 

 

11.6 Zarządzanie danymi o aglomeracjach, oczyszczalniach, odb iornikach 

Funkcje KZGW – przed wdrożeniem 
Utworzenie słownika z obecnym podziałem administracyjnym kraju i zarządzanie tym 

słownikiem 
Załadowanie danych do słowników hydrograficznych  
Dorzecza 
Regiony wodne 
Załadowanie najbardziej aktualnych danych do kartoteki aglomeracji (powiązanej 

z jednostkami administracyjnymi, regionami wodnymi i dorzeczami) 
Załadowanie najbardziej aktualnych danych do kartoteki oczyszczalni (powiązanej 

z aglomeracjami i regionami wodnymi) 
Załadowanie dostępnych danych o sieciach kanalizacyjnych (w powiązaniu 

z aglomeracjami i oczyszczalniami) 
Załadowanie danych o punktach zrzutu i odbiornikach (w powiązaniu 

z oczyszczalniami) 
Załadowanie aktualnego podkładu do map do odpowiednich struktur 

Utrzymanie systemu - funkcje KZGW  
Aktualizacja podkładu do map 
Aktualizacja słownika z podziałem administracyjnym kraju 
Aktualizacja słownika danych hydrograficznych 

Utrzymanie systemu - funkcje urzędów marszałkowskich oraz KZGW  
Aktualizacja danych 

Aglomeracje 
Oczyszczalnie 
Inne: sieci kanalizacyjne, punkty włączenia do sieci, punkty zrzutu, odbiorniki 

Wyświetlanie danych (aglomeracje i oczyszczalnie) na mapach 
 

11.7 Zarządzanie dokumentami zapisanymi w bazie danych 

Funkcje przygotowawcze (tylko KZGW) 
Ładowanie do słownika danych słownikowych z plików lub niezależnych struktur 
słownikowych 

Słownik podziału administracyjnego kraju 
Kartoteka aglomeracji 
Kartoteka oczyszczalni 
Słowniki hydrograficzne 
Przygotowywanie podkładów do map 
Inne (uzupełnić) 

Korekty lub uzupełnienia wybranych pozycji w słownikach 
Generowanie arkuszy Excel dla urzędów marszałkowskich 
Publikowanie informacji (arkusze Excel, instrukcje) na portalu  

 
Funkcje urzędów marszałkowskich 
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Wyświetlanie listy dokumentów (własnych) 
Tworzenie dokumentu 

Wypełnianie metryczki dokumentu  
Wstępne wypełnianie dokumentu danymi przez kopiowanie danych z 
wcześniejszego dokumentu zapisanego w bazie 
Wstępne wypełnianie dokumentu danymi przez kopiowanie dostępnych 
danych z rejestrów aglomeracji i oczyszczalni 
Wczytywanie danych dokumentu z arkusza Excel dla danego typu dokumentu 
Uzupełnianie danych dokumentu 
Modyfikowanie danych dokumentu 
Walidacja danych dokumentu 

Wstępna akceptacja dokumentu 
Anulowanie wstępnej akceptacji 
Eksportowanie danych dokumentu do pliku Excel 
Akceptacja dokumentu 

 
Funkcje KZGW 

Przeglądanie listy dokumentów tworzonych przez urzędy marszałkowskie 
Przeglądanie wybranego dokumentu urzędu marszałkowskiego 
Tworzenie dokumentu KZGW 

Wypełnianie metryczki dokumentu  
Kopiowanie do dokumentu KZGW danych z jednego lub wielu 
zaakceptowanych dokumentów utworzonych przez urzędy marszałkowskie 
Ładowanie do dokumentu KZGW danych z wybranych plików Excel 
Modyfikowanie danych dokumentu 

Wstępna akceptacja dokumentu 
Anulowanie wstępnej akceptacji 
Eksportowanie danych dokumentu do pliku Excel 
Akceptacja dokumentu 
Potwierdzenie wysłania dokumentu 

 

11.8 Zarządzanie repozytorium dokumentów w postaci plików 

Obsługa katalogów  
 Dodanie katalogu 
 Otwarcie katalogu i wyświetlenie jego zawartości 
 Zmiana definicji katalogu 
 Usunięcie katalogu 
Obsługa dokumentów 
 Dodanie nagłówka dokumentu 
 Zmiana nagłówka dokumentu 
 Usunięcie nagłówka dokumentu wraz z zawartością 
 Wyświetlenie historii zmian nagłówka 
 Wyświetlenie nagłówka dokumentu tylko do odczytu 

Otwarcie dokumentu (wyświetlenie w postaci formularza web - dla dokumentu 
typu sprawozdanie) 

Wyświetlenie okna załączników 
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 Dodanie załącznika 
 Automatyczne nadanie nazwy wg algorytmu dla dokumentów typu 

sprawozdanie 
 Dodanie nowej wersji 
 Wyświetlenie historii zmian nagłówka załącznika (data uploadu, login 

użytkownika) 
 Usunięcie załącznika 
 Zapisanie załącznika na dysk 
 Otwarcie załącznika w programie przypisanym do danego typu pliku 

  Dodanie komentarzy 
   Przegląd listy komentarzy 
   Dodanie komentarza 
   Usunięcie komentarza 
  Archiwizacja dokumentu (ręczna) 
 Archiwum danych 
  Definicja procesu archiwizacji 
  Automatyczna archiwizacja 
  Definicja procesu usuwania dokumentów z archiwum 
  Usunięcie dokumentu z archiwum 
  Automatyczny proces usuwania dokumentów z archiwum 
 

11.9 Zarządzanie sprawami 

Zarządzanie rejestrem spraw 
Zarządzanie sprawą 

Tworzenie nowej sprawy 
Zarządzanie dokumentami sprawy (dodawanie, usuwanie) 
Zarządzanie uczestnikami sprawy 
Zarządzanie notatkami związanymi ze sprawą 
Zamykanie sprawy 

 
 

11.10 Funkcje pomocnicze 

Filtrowanie i sortowanie  
Drukowanie Wyświetlanych informacji 
Wysyłanie wiadomości do innych użytkowników 
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12 Podział systemu na moduły 

Wykonawca, w wyniku przeprowadzonej analizy, proponuje wyodrębnienie w SIKPOŚK 
następujących modułów: 
 
1. Moduł administratora bezpieczeństwa (administrator systemu) 
2. Moduł administratora merytorycznego SIKPOŚK 
3. Aglomeracje i oczyszczalnie 
4. Plany i sprawozdania  
5. Repozytorium plików 
6. System workflow 
7. System pomocy 
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13 Wykaz zał ączników 

Część załączników stanowią tzw.: „User Story”. „User story” jest jedną z metod opisu 
wymagań. Termin ten nie ma polskiego tłumaczenia, stąd też zastosowana została angielska 
nazwa. Załączniki „User story” opisują sposób realizacji wymagań i odbiegają od 
klasycznego pojęcia, które mówi, że „User story” to krótkie przedstawienie wymagania 
opisujące kto chce osiągnąć jaki cel i po co chce osiągnąć ten cel w projektowanym systemie. 
W niniejszym dokumencie załączniki „User story” zawierają: 

• Zdefiniowane wymaganie w postaci „User story”, 
• Opis uszczegóławiający wymagania, 
• Scenariusz użytkownika realizacji wymagania, 
• Makiety ekranów, 
• Scenariusz testów akceptacyjnych. 

Szablon dokumentu „User story” przedstawiony został w Planie Etapu I. 
 

Lp. Nazwa załącznika 

1. KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa - Zweryfikowana lista wymagań 

2. KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa - Diagram modelu danych SIKPOŚK 

3. KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa - Logowanie do systemu – User Story 

4. KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa - Workflow – User Story 

5. KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa – Słowniki 

6. KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa - Ergonomia interfejsu użytkownika - User Story 

7. KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa - Moduł Zarządzania Dokumentami i Repozytorium Plików 
- User Story 

8. KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa - Moduł Raportowy - User Story 

9. KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa - Konfiguracja i Administracja - User Story 

10. KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa - Operacje na danych i walidacje 

11. KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa - Raport UE 

12. KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa – Migracja 

13. KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa – Lista plików migrowanych 

14. KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa – Zestawienie pól 

15. KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa – Mapowanie plików 

16. KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa – Migracja – User story 
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Załącznik 1 do Analizy 
Przedwdrożeniowej –  Zweryfikowana 

lista wymagań dla SIKPOŚK 
 
 
 

Projekt SIKPOŚK dla  
 

 
 

wersja 1.02 
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Metryka 
 
Nazwa projektu System informatyczny dla potrzeb Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (SIKPOŚK)  
Zamawiający Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) 

Wykonawca  Konsorcjum: Espeo Software Sp. z o.o. i TALEX SA  

Wykonawca Audytu  Softtutor Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. 
Autor Waldemar Bednarski (TALEX SA) 

 
 

Historia dokumentu 

 
Wersja Data wydania Opis Status Zmiany dotyczą Autorzy  

1.00 20-03-2012 Opracowanie pierwszej 
wersji dokumentu  

Nowy 
dokument 

 Roman Jelonek 

1.01 11-04-2012 Modyfikacja po uwagach Zmiana  Dariusz Ziółkowski 
1.02 13-04-2012 Korekta dokumentu Weryfikacja  Dariusz Ziółkowski 
      
      
      
      
      

      
      

Statusy dokumentu: Nowy dokument, Zmiana, Weryfikacja  
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KZGW_Analiza_Wymaga ń_Załącznik 1 - Zweryfikowana lista wymaga ń SIKPOŚK 
 
KZGW 

    

WYMAGANIA FUNKCJONALNE DO SYSTEMU 
 
 

Lp. Funkcjonalno ść 

P
rio

ry
te

t 

Uwagi 

ERGONOMIA INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA 

WOG 1.1 
Graficzny interfejs użytkownika (GUI) systemu będzie dostępny za pośrednictwem 
przeglądarki internetowej. W uzasadnionych przypadkach mogą zostać zastosowane 
obiekty osadzone w stronach HTML 

2  

WOG 1.2 Interface web musi być poprawnie interpretowany i wyświetlany przez przeglądarki: 2 jak niżej 
WOG 1.2.1 IE 8.x   

WOG 1.2.2 IE 6.x / 7.x   

Celowe jest dokonanie przeglądu potrzeb 
na początku trzeciego kwartału br. i 

potwierdzenie lub aktualizacja wymagań 
punktów WOG 1.2.n. Jest możliwe, że 

niektóre z wymienionych niżej 
przeglądarek nie będą używane ani w 

KZGW, ani w urzędach marszałkowskich, 
a będą używane inne przeglądarki (np. 

Chrome). 
WOG 1.2.3 FireFox3.xx, 4.xx,  jak WOG 1.2.2 
WOG 1.2.4 Opera 10.xx  jak WOG 1.2.2 
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WOG 1.3 
Poszczególne moduły systemu będą posiadać przejrzyste i logiczne menu, jednolite 
rozwiązania graficzne 

2 
 

 

WOG 1.4 Podgląd do listy dokumentów związanych 2 
Jako dokumenty związane rozumie się 
załączniki 

WOG 1.5 Wyznaczanie kursorem szerokości kolumn w wyświetlanych tabelach 2   
WOG 1.6 Ukrywanie/odsłanianie kolumn w wyświetlanych tabelach 2   
WOG 1.7 Filtrowanie wyświetlanych/drukowanych danych 2   
WOG 1.8 Tworzenie zaawansowanych filtrów wyświetlanych/drukowanych danych 2  
WOG 1.9 Zapamiętywanie zaawansowanych filtrów wyświetlanych/drukowanych danych 2  
WOG 1.10 Logiczne, przejrzyste i zwięzłe komunikaty o błędach na poziomie użytkownika 2  
WOG 1.11 Polskojęzyczny interfejs użytkownika i administratora 2  
WOG 1.12 Dostęp do pomocy kontekstowej dla użytkownika na wszystkich ekranach 2  
KONFIGURACJA I ADMINISTRACJA  

 WOG 2.1 
Moduł administracyjny, do którego dostęp mogą mieć tylko uprawnieni użytkownicy – 
administratorzy 

2  

WOG 2.2 
Moduł administracyjny systemu będzie umożliwiał zarządzanie użytkownikami, 
uprawnieniami, dostępem oraz konfiguracją systemu 

2 
 
(konfiguracja głównie w odrębnym module 
administratora – eksperta merytorycznego) 

WOG 2.3 

System będzie posiadał wbudowany kalendarz umożliwiający zarządzanie dniami 
roboczymi, w tym pozwalający na dodefiniowanie dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni 
uznaniowo wolnych od pracy z zapisem uzasadnienia wprowadzenia danego dnia w 
kalendarz dni wolnych 

2  

WOG 2.4 System będzie umożliwiał administratorowi podgląd użytkowników zalogowanych do 
systemu 

1 

Wymaganie należy rozumieć w ten 
sposób, że administrator będzie mógł 
zobaczyć listę użytkowników 
zalogowanych 

WOG 2.5 System będzie umożliwiał administratorowi przeglądanie historii logowania użytkowników 2  
WOG 2.6 System będzie umożliwiał zarządzanie kontami użytkowników co najmniej w zakresie:  2   
WOG 2.6.1 1/ dodawania/edycji/zablokowania konta użytkownika (login, hasło, imię, nazwisko, email, 

telefon, jednostka organizacyjna); 
  

WOG 2.6.2 2/ ustawienia cyklicznej zmiany hasła;   
WOG 2.6.3 3/ wymuszenia natychmiastowej zmiany hasła;   (poprzez zmianę hasła przez 
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administratora na hasło tymczasowe i 
wymuszenie zmiany przed uzyskaniem 

dostępu do systemu) 
WOG 2.6.4 3/ ustawienia czasu ważności konta;   
WOG 2.6.5 4/ ustawienia praw dostępu dla użytkownika;   
WOG 2.6.6 5/ przypisania użytkownika do struktury organizacyjnej    

WOG 2.6.7 5/ przypisania użytkownika do procesów  

 (rozumiane jako przypisanie 
użytkownikowi jednej lub wielu ról, z 
którymi są związane uprawnienia do 
funkcji) 

WOG 2.7 System będzie umożliwiał 2  
WOG 2.7.1 dodawanie/edycję/usuwanie/ podział poprzez tworzenie nowych jednostek struktury 

administracyjnej i hydrograficznej  
  

WOG 
2.7.1.1 wskazujących na jednostkę, z której zostały wydzielone   

WOG 2.7.2 łączenie jednostek struktury administracyjnej i hydrograficznej   
WOG 
2.7.2.1 wskazując na jednostki połączone -  

 
 

WOG 2.7.3 z zachowaniem pełnej historii zdarzeń i   
WOG 2.7.4 bez wpływu na strukturę danych historycznych   
WOG 2.8 System będzie umożliwiał dodawanie/edycję/usuwanie/ danych słownikowych 2   

WOG 2.9 System będzie zapewniał zapis historii zmian dodawania/ edycji/ usuwania/ podziału 
danych słownikowych 

2  

WOG 2.10 System będzie zapewniał niezmienność struktury danych historycznych bez względu na 
kolejne zmiany i modyfikacje danych słownikowych. 

2   

WOG 2.11 
System będzie zapewniał przyjazny interfejs dla użytkownika w wykonaniu powyższych 
czynności, zapewniający użytkownikowi poprawne wykonanie czynności bez konieczności 
znajomości zasad programowania i relacyjnych baz danych 

2  

WOG 2.12 
System będzie umożliwiał edytowanie i uzupełnianie wszystkich list słownikowych poprzez 
moduł administracyjny 

2 

 (moduł administracyjny jest tu rozumiany 
jako dowolny moduł, do którego dostęp 
mają odpowiednio upoważnieni 
użytkownicy) 
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 (np. aglomeracji, gmin, miejscowości, zlewnie, dorzecza)   

 (np. pola, obszary)  
Jako pola i obszary rozumiane są regiony 
wodne 

 poprzez moduł administracyjny  
Interpretacja : Poprzez moduły, do których 
będą mieli dostęp odpowiednio uprawnieni 
użytkownicy 

WOG 2.13 System będzie udostępniał  2  
WOG 2.13.1 graficzny interfejs,   
WOG 2.13.2 

służący do definiowania procesu obiegu dokumentów i zadań,  

Realizacja celów projektu jest zapewniona 
w inny sposób, prostszy dla użytkownika i 
zapewniający większą elastyczność 
działania. 
Patrz MOP 7.9.  

WOG 2.13.3 określania odpowiedzialności i ról użytkowników w poszczególnych etapach procesu,  . 
WOG 2.13.4 definiowania słowników zmiennych opisujących określone zadania lub dokumenty,   
WOG 2.13.5 definiowania formularzy służących do wpisywania danych.   

WOG 2.14 
System będzie zapewniał poprzez moduł administracyjny użytkownikowi możliwość 
definiowania dowolnych formularzy webowych, szablonów pism, raportów, sprawozdań itp. 
w zakresie danych, które gromadzi baza danych systemu 

2 

Interpretacja: System będzie zapewniał 
użytkownikowi poprzez odpowiednie  
moduły możliwość definiowania 
wymaganych do realizacji zada ń 
KPOŚK formularzy webowych , 
szablonów pism, raportów, sprawozdań 
itp. w zakresie danych, które gromadzi 
baza danych systemu 

WOG 2.15 
System będzie zapewniał możliwość eksportu wcześniej zdefiniowanych szablonów 
formularzy do plików formatu xls, z zachowaniem uwzględnionych w formularzach list 
słownikowych, typów danych, warunków walidujących spójność i zakres danych 

1  

WOG 2.16 
System będzie zapewniał przechowywanie szablonów pism, raportów, sprawozdań, 
notatek, alertów, monitów, itp. wraz z ich wersjonowaniem 

2 

Wersjonowanie dokumentów w 
repozytorium automatyczne. Użytkownik 
zaznacza tylko czy zmiana była „mała” czy 
„duża”.  

WOG 2.17 
System będzie umożliwiał definiowanie alertów, które w zależności od wartości określonych 
pól w zapisanym rekordzie umożliwiają automatyczne wykonywanie akcji, np. wysłanie 

1  
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poczty elektronicznej o konfigurowalnej treści (zawierającej określenia będące wartościami 
pól), wysłanie pop-up. 

WOG 2.18 System będzie umożliwiał użytkownikowi interfejsu graficznego 1   
WOG 2.18.1 

poprzez moduł administracyjny  
Interpretacja : Poprzez moduły, do których 
będą mieli dostęp odpowiednio uprawnieni 
użytkownicy 

WOG 2.18.2 zdefiniowanie oczekiwanych dokumentów,   
WOG 2.18.3 zdefiniowanie użytkowników,   
WOG 2.18.4 zdefiniowanie zdarzeń dla przebiegu procesu,  Patrz MOP 7.9, MOP 7.10.  
WOG 2.18.5 zaprojektowanie przebiegu procesu (workflow) w systemie,  Patrz MOP 7.9, MOP 7.10.  
WOG 2.18.6 bez konieczności znajomości przez użytkownika zasad programowania, za pośrednictwem 

przyjaznego 
  

WOG 2.19 System będzie umożliwiał  2   
WOG 2.19.1 definiowanie i administrowanie rejestrami dokumentów    
WOG 2.19.2 definiowanie i administrowanie repozytorium plików   
WOG 2.19.3 poprzez moduł administracyjny,   (odpowiedni moduł administracyjny) 
)WOG 
2.19.4 co najmniej w zakresie:   

WOG 
2.19.4.1 1/ dodawania nowych /modyfikowania/ukrywania/ usuwania rejestrów i repozytoriów   

WOG 
2.19.4.2 2/ definiowania liczników i numeracji dokumentów   

WOG 
2.19.4.3 3/ dodawania nowych wartości słownikowych do metryki dokumentów   

WOG 2.20 
System będzie umożliwiał skonfigurowanie importu pliku poprzez zmapowanie kolumn 
występujących w pliku z nagłówkami danych oczekiwanych w bazie danych 2 

Uzgodniono, że mapowanie będzie się 
odbywało automatycznie. Na podstawie 
definicji dokumentu utworzony zostanie 
szablon w xls. Szablon będzie miał 
zablokowaną możliwość zmiany struktury 
w związku z czym posiadać będzie 
niezmienioną strukturę. 

OPERACJE NA DANYCH I WALIDACJA  
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WOG 3.1 
System będzie umożliwiał wprowadzanie, przetwarzanie, wyszukiwanie oraz prezentację 
danych gromadzonych w bazie danych za pomocą interfejsu webowego, zestawień i 
raportów, oraz wymiany danych z innymi systemami 

2  

WOG 3.2 System będzie umożliwiał wprowadzanie danych za pośrednictwem formularzy webowych 2  

WOG 3.3 
System będzie umożliwiał wprowadzanie danych z różnych lokalizacji (sieć wewnętrzna 
KZGW, sieci wewnętrzne Urzędów Marszałkowskich) 

2  

WOG 3.4 
System będzie wymuszał na użytkowniku wpisywanie danych zgodnie z ustalonymi 
formatami daty, miar, kwot, tekstu itp. 

2 . 

WOG 3.5 
System będzie zapewniał walidację typu danych oraz zakresu i spójności danych podczas 
wprowadzania danych przez użytkownika w formularzach webowych 

2  

WOG 3.6 System będzie uniemożliwiał użytkownikowi wprowadzenie danych wykraczających poza 
dopuszczalny zakres 

2 

Do pól zdefiniowane zostaną ograniczenia 
walidacyjne. W tym przypadku walidacja 
będzie polegała na sprawdzeniu czy 
wartość w polu nie przekracza przedziału 
zdefiniowanego w regule walidacyjnej. 

WOG 3.7 
System będzie kontrolował wielkości wprowadzanych danych, np. wartość wprowadzana w 
pole Y nie może być większa niż suma wartości pól A i B 

2  

WOG 3.8 
Po wprowadzeniu w formularz wyróżnika, system będzie uzupełniał dane w pozostałych 
polach powiązanych, np. wprowadzenie znacznika Gminy uzupełnia dane o znaczniku 
Aglomeracji, ogranicza listę dopuszczalnych zrzutów, systemów kanalizacji itp. 

2  

WOG 3.9 
System będzie umożliwiał upload poprzez interfejs webowy plików w formacie xls/xlsx/csv 
ze zdefiniowanym separatorem, plików txt ze zdefiniowanym separatorem 

2 
W trakcie przeprowadzonej analizy nie 
stwierdzono plików w innym formacie niż 
xls/xlsx. 

WOG 3.10 
System będzie zapewniał repozytorium uploadowanych plików źródłowych z rejestrem co 
najmniej daty uploadu oraz nazwy użytkownika 

2 
  
 

WOG 3.11 
System będzie zapewniał jasne i czytelne dla użytkownika komunikaty związane z błędami 
przy uploadzie plików, np. zły format pliku, ograniczenie wielkości pliku jeśli uzasadnione 
itp. 

2  

WOG 3.12 
System będzie umożliwiał uprawnionemu użytkownikowi import danych do bazy danych 
pochodzących z uploadowanych plików 

2  

WOG 3.13 System będzie uniemożliwiał wielokrotne wpisanie tych samych danych źródłowych 2 
W trakcie akceptacji danych system będzie 
automatycznie weryfikował unikalność 
danych, wskazanych w definicji dokumentu 
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jako dane unikalne, i uniemożliwiał 
zapisanie danych naruszających regułę 
unikalności. 

WOG 3.14 
System będzie zapewniał procedury walidacyjne podczas importu danych z pliku do bufora, 
związane ze zgodnością typu danych oraz zakresu i spójności danych 

2 

ISystem będzie zapewniał procedury 
walidacyjne podczas procesu importu 
danych z pliku do bazy danych, związane 
ze zgodnością typu danych oraz zakresu i 
spójności danych 

WOG 3.15 

System będzie zapewniał jasne i czytelne dla użytkownika komunikaty związane z błędami 
danych w wyniku walidacji w pliku źródłowym uniemożliwiające import zbuforowanych 
danych do bazy danych, np. w komórce A51 typ danych niezgodny z oczekiwanym, w 
komórce B78 brak danych, itp., wymuszające poprawę danych w pliku źródłowym i 
ponowne przystąpienie do procedury importu 

2 

System będzie zapewniał jasne i czytelne 
dla użytkownika komunikaty związane z 
błędami danych w wyniku walidacji w pliku 
źródłowym uniemożliwiające import 
danych do bazy danych, np. w komórce 
A51 typ danych niezgodny z oczekiwanym, 
w komórce B78 brak danych, itp., 
wymuszające poprawę danych w pliku 
źródłowym i ponowne przystąpienie do 
procedury importu  

WOG 3.16 
System będzie umożliwiał upload poprzez interfejs webowy plików typu 
doc/jpg/png/gif/tiff/PDF będących załącznikami niepowiązanymi lub powiązanymi ze 
zdarzeniem w procesie lub innym dokumentem w procesie 

1  

WOG 3.17 System będzie zapewniał repozytorium uploadowanych plików źródłowych będących 
załącznikami wraz z rejestrem daty uploadu oraz nazwy użytkownika 

1  

WOG 3.18 System będzie uniemożliwiał usuwanie plików z repozytoriów  2   
WOG 3.18.1 przez nieuprawnionych użytkowników   
WOG 3.18.2 

oraz w niedozwolonym czasie  
Ramy czasowe definiowane przez 
nadawanie lub odbieranie użytkownikom 
uprawnień  

WOG 3.19 

System będzie zapewniał podgląd przygotowanych do zapisu w bazie danych z 
możliwością ich poprawienia (głównie błędy związane z rozbieżnością zapisów pomiędzy 
danymi wprowadzonymi a danymi słownikowymi, np. Lubilin -> Lublin), wycofania z importu 
lub kontynuacji, oraz zapisania dokonanej zmiany w historii zmian 

2  

WOG 3.20 System będzie umożliwiał  2 Jak niżej  
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WOG 3.20.1 częściowy zapis danych w bazie danych i dalszą edycję danych w celu ich poprawy lub 
uzupełnienia 

  

WOG 3.20.2 
w wyznaczonym przedziale czasowym lub do wygaśnięcia terminu  

Przeterminowane sprawy ustalane jako 
przeterminowane 

WOG 3.21 
System będzie umożliwiał wprowadzanie danych i edycję danych tylko uprawnionym 
użytkownikom 

2  

WOG 3.22 
System będzie umożliwiał udostępnianie wyselekcjonowanych danych do edycji i 
uzupełniania  

2  Jak niżej  

WOG 3.22.1 wybranym użytkownikom  
 (użytkownikom, którym nadano stosowne 
uprawnienia do danych i funkcji) 
 

WOG 3.22.2 w określonych ramach czasowych  
 (przy czym ramy czasowe są wyznaczane 
przez czas posiadania uprawnień – od 
nadania, do odebrania przez KZGW)  

WOG 3.23 
System będzie umożliwiał dokonywanie korekt wprowadzonych danych i załączników 
wyłącznie przez uprawnionych użytkowników w dozwolonym czasie zachowując pełną 
historię zmian 

2 

 
(zmiany załączników w formie plików 
kontrolowane przez tworzenie wersji 
dokumentu przez użytkownika)  

 

WOG 3.24 
System będzie umożliwiał rejestrowanie i śledzenie historii wprowadzanych i 
importowanych danych i załączników, oraz historię zmian danych słownikowych 

2  

WOG 3.25 
System będzie umożliwiał kontrolę porównawczą wprowadzonych danych z wykonania 
planów z danymi pobieranymi z innych systemów zintegrowanych lub przechowywanymi w 
strukturze bazy w tabelach opisujących dane planowane lub prognozowane 

2  

WOG 3.26 
System będzie umożliwiał użytkownikom przeszukiwanie zbiorów danych zgromadzonych w 
bazie danych względem zaawansowanych wielokryteriowych mechanizmów wyszukiwania 

2  

WOG 3.27 
System będzie umożliwiał użytkownikom przeszukiwanie repozytoriów plików 
zgromadzonych w bazie danych względem zaawansowanych wielokryteriowych 
mechanizmów wyszukiwania 

1  

WOG 3.28 System będzie zapewniał możliwość prezentacji danych w formie tabelarycznej,  2  
WOG 3.28.1 z możliwością ukrywania lub udostępniania poszczególnych tabel,   
WOG 3.28.2 zastrzegania widoczności pól dla uprawnionych użytkowników,   
WOG 3.28.3 konfigurowalnej przez użytkownika przeglądającego dane szerokości kolumn i wierszy,   
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WOG 3.28.4 konfigurowalnej przez użytkownika przeglądającego dane sposobu sortowania 
wyświetlanych danych 

  

WOG 3.29 
System będzie zapewniał możliwość wizualizacji danych na mapach administracyjnych oraz 
hydrograficznych pobieranych z innych systemów (np. ArcGIS) 

1  

WOG 3.30 
System będzie umożliwiał pobieranie danych udostępnianych przez inne systemy poprzez 
szynę danych oraz web serwisy 

2 
Wymaganie zostanie u ściślone na 

etapie implementacji systemu 
 

WOG 3.31 
System będzie umożliwiał przekazywanie danych do innych systemów poprzez szynę 
danych oraz web serwisy 2 

Wymaganie zostanie u ściślone na 
etapie implementacji systemu 

 

WOG 3.32 
System powinien umożliwiać eksportowanie danych z systemu do plików xml, txt, csv, xls/x, 
pdf 

2  

WOG 3.33 
System będzie umożliwiał eksportowanie przygotowanych zestawień danych bezpośrednio 
do portalu internetowego KZGW 

1 

Ze względu na zmiany procedur w KZWG 
wymaganie zostanie zrealizowane jako 
utworzenie linku w systemie SIKPOŚK do 
portalu internetowego KZGW.  

OBSŁUGA SPRAWOZDA Ń ROCZNYCH KPOŚK 

  
System ma zapewnić możliwie pełne wsparcie użytkowników w procesie zbierania 
sprawozdań z realizacji KPOŚK zgodnie z ogólnym modelem procesu, w szczególności: 

    

MOS 4.1 Zarejestrować decyzję KZGW o przystąpieniu do zbierania sprawozdań rocznych 2  

MOS 4.2 
Zapisać skan dokumentu źródłowego decyzji w repozytorium plików w systemie, 
zarejestrować datę wydania/wpłynięcia decyzji 

1  

MOS 4.3 
Zainicjować workflow związany z obiegiem dokumentów dla obsługi sprawozdań 
rocznych: 

 

(Poprzez  zdefiniowanie nowego 
dokumentu i powiadomienie o 
wymaganym terminie dostarczenia 
danych) 

MOS 4.3.1 

zdefiniować uczestników procesu,  

 (Poprzez zarejestrowanie osób mających 
uczestniczyć w procesie i przydzielenie im 
uprawnień) 
 

MOS 4.3.2 
wyznaczyć role uczestnikom procesu  

 (Poprzez zdefiniowanie ról i przypisanie 
ról osobom wykonującym czynności w 
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procesie) 
 

MOS 4.3.3 
wyznaczyć zdarzenia  

(Poprzez przesłanie/udostępnienie 
instrukcji określającej oczekiwania i 
obowiązki) 

MOS 4.3.4 wyznaczyć dokumenty tworzone podczas procesu   
MOS 4.3.5 

zdefiniować daty brzegowe dla poszczególnych zdarzeń  

 (rozumiane jako wymagana data 
dostarczenia dokumentu, np. przez 
wpisanie do systemu, wynikające z 
terminów ustawowych lub definiowane 
przez administratora oraz daty wynikające 
z terminów powiadomień) ok  

MOS 4.3.6 zdefiniować i uzupełnić słowniki opisujące zdarzenia  
(Poprzez słowniki lub instrukcje 
określające zawartość dokumentów) 

MOS 4.4 
Zapewnić wsparcie pracownikom KZGW w przygotowaniu wzoru formularza 
sprawozdania rocznego poprzez udostępniony w systemie interfejs graficzny, w tym 
określenie pól formularza 

2  

MOS 4.5 

Zapewnić wsparcie pracownikom KZGW w przygotowaniu wzoru formularza 
sprawozdania rocznego poprzez zapisanie w systemie pliku xls/xlsx wzoru formularza 
otrzymanego z zewnętrznego źródła np. otrzymanego z tłumaczenia formularza Komisji 
Europejskiej  i przetworzenie go w systemie na formularz systemowy 

1 

(wsparcie poprzez umożliwienie KZGW 
skonfigurowania dokumentu mającego 
strukturę grup i kolumn danych zgodną z 
dostarczanymi z Komisji Europejskiej 
dokumentami i wymogami)  

MOS 4.6 
Umożliwić  zapisanie w systemie instrukcji wypełnienia formularza dla 
zaprojektowanego/zapisanego formularza powiązanej z danym formularzem 

2  

MOS 4.7 
Zapewnić wsparcie w rozpropagowaniu wzoru formularza oraz instrukcji wypełnienia  
sprawozdania rocznego do podmiotów powiązanych uczestniczących w procesie 
KZGW –> Marszałkowie Województw,  

2  

MOS 4.7.1 z wykorzystaniem: formularzy webowych,    
MOS 4.7.2 z wykorzystaniem: arkuszy xls/xlsx dystrybuowanych pocztą elektroniczną   
MOS 4.7.3 wydruku raportów arkuszy xls/xlsx   
MOS 4.7.4 zaadresowaniu do podmiotów uczestniczących w procesie dystrybuowanych tradycyjną 

pocztą z wykorzystaniem funkcjonalności korespondencji seryjnej 
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MOS 4.8 
Zapewnić wsparcie Marszałkom Województw w wyselekcjonowaniu gmin należących 
do aglomeracji uwzględnionych w KPOŚK, z których będzie zbierać informacje zwrotne 
do raportu dla KZGW 

2 
 (realizowane przez ogólne mechanizmy 
przeglądania i  filtrowania danych) 

MOS 4.9 

Zapewnić wsparcie Marszałkom Województw w rozpropagowaniu wzoru formularza 
oraz instrukcji wypełnienia  sprawozdania rocznego do podmiotów powiązanych 
uczestniczących w procesie Marszałkowie Województw do Urzędów Gmin, z 
wykorzystaniem: arkuszy xls/xlsx dystrybuowanych pocztą email lub na innych 
nośnikach elektronicznych, druku raportów arkuszy xls/xlsx dystrybuowanych tradycyjną 
pocztą 

2  

MOS 4.10 

Umożliwić uwierzytelnionym użytkownikom systemu – pracownikom Urzędów 
Marszałkowskich, wprowadzanie danych ze sprawozdań z wykonania KPOŚK do bazy 
danych za pomocą udostępnionych formularzy webowych, uploadu plików źródłowych 
xls oraz importu danych z plików do bazy danych z wykorzystaniem mechanizmów 
walidacji danych 

2  

MOS 4.11 
Umożliwić wprowadzanie danych cząstkowych, poprawianie danych, usuwanie, 
uzupełnianie i modyfikację rozłożone w czasie  

2  

MOS 4.11.1 do chwili ich zaakceptowania przez użytkownika wprowadzającego    
MOS 4.11.2 

do chwili upływu terminu końcowego na wykonanie zadania  
 (przy założeniu, że o upływie terminu 
decyduje ekspert KZGW, odbierając 
uprawnienia) ok  

MOS 4.12 Uniemożliwić wielokrotne wprowadzenie tej samej danej źródłowej 2 

 (poprzez umożliwienie narzucenia 
warunku unikalności na dane w kolumnach 
i wykrywanie naruszeń unikalności co 
najmniej na zlecenie użytkownika i przed 
akceptacją dokumentu) 
 

MOS 4.13 Umożliwić sumowanie danych z kilku źródeł 2  

MOS 4.14 
Umożliwić warunkowe akceptacje sprawozdań przez pracowników Urzędów 
Marszałkowskich oraz pracowników KZGW 

2  

MOS 4.15 Umożliwić prolongaty terminów wykonania zadań. 2  

MOS 4.16 
Umożliwić rejestrację toczących się wyjaśnień pomiędzy KZGW a Urzędem 
Marszałkowskim oraz Urzędem Marszałkowskim a Gminą, jako częścią Aglomeracji, 
rejestrację dat i statusów wyjaśnień, stopnia współpracy i komentarzy do danych 

2 
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MOS 4.17 
Umożliwić rejestrowaną modyfikację, uzupełnienie, usunięcie danych ze sprawozdań 
przez pracowników Urzędów Marszałkowskich 

2  (realizowane przez rejestrowanie działań) 

MOS 4.18 
Umożliwić pracownikom KZGW bieżące monitorowanie postępu w zbieraniu 
sprawozdań rocznych przez Marszałków Województw 

2 
 (monitorowanie poprzez możliwość 
wglądu do dokumentów tworzonych w 
bazie danych – w trybie odczytu) 

MOS 4.19 
Umożliwić pracownikom KZGW kontrolę porównawczą zaakceptowanych przez 
Marszałków Województw danych wprowadzonych do systemu  

2 Jak niżej 

MOS 4.19.1 z danymi z planów i prognoz znajdującymi się w bazie danych  

 (kontrola porównawcza danych poprzez 
porównywanie danych z dwu dokumentów 
zawierających identyfikowalne w ten sam 
sposób dane – za pomocą odpowiednich 
raportów) 

MOS 4.19.2 oraz z danymi z systemów zewnętrznych np. ArcGIS, EKOINFONET  
 (poprzez porównywanie par raportów 
wygenerowanych niezależnie z dwóch 
systemów) 

MOS 4.20 
Umożliwić wielopoziomową akceptację wprowadzanych danych przez uprawnionych 
użytkowników 

2 

 (obecnie akceptacja dwupoziomowa – 
marszałkowie i KZGW, docelowo również 
akceptacja na poziomie gminy wiodącej) 
 

 MOS 4.21  Umożliwić wgląd w historię dokonanych akceptacji 2  
OBSŁUGA AKTUALIZACJI KPO ŚK 

   System ma zapewnić możliwie pełne wsparcie użytkowników w procesie aktualizacji planu 
KPOŚK zgodnie z ogólnym modelem procesu w szczególności: 

  
TE WYMAGANIA POWIELAJ Ą ZAPISY Z 

POPRZEDNIEJ GRUPY, UWAGI JAK 
WYŻEJ 

MOA 5.1 zarejestrować decyzję KZGW o przystąpieniu do aktualizacji planu KPOŚK 2   

MOA 5.2 
zapisać skan dokumentu źródłowego decyzji w repozytorium plików w systemie, 
zarejestrować datę wydania/wpłynięcia decyzji 

1   

MOA 5.3 

Zainicjować workflow związany z obiegiem dokumentów dla obsługi aktualizacji planu: 
zdefiniować uczestników procesu, wyznaczyć role uczestnikom procesu, wyznaczyć 
zdarzenia oraz dokumenty tworzone podczas procesu, zdefiniować daty brzegowe dla 
poszczególnych zdarzeń oraz zdefiniować i uzupełnić słowniki opisujące zdarzenia 

2   

MOA 5.4 
Zapewnić wsparcie pracownikom KZGW w przygotowaniu wzoru formularza ankiety 
aktualizacyjnej poprzez udostępniony w systemie interfejs graficzny, w tym określenie 

2   
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pól formularza 

MOA 5.5 

Zapewnić wsparcie pracownikom KZGW w przygotowaniu wzoru formularza ankiety 
aktualizacyjnej poprzez zapisanie w systemie pliku xls/xlsx wzoru formularza 
otrzymanego z zewnętrznego źródła i przetworzenie go w systemie na formularz 
systemowy 

1   

MOA 5.6 
Umożliwić  zapisanie w systemie instrukcji wypełnienia formularza dla 
zaprojektowanego/zapisanego formularza powiązanej z danym formularzem 

2   

MOA 5.7 

Zapewnić wsparcie w rozpropagowaniu wzoru formularza oraz instrukcji wypełnienia  
ankiety do podmiotów powiązanych uczestniczących w procesie KZGW –> 
Marszałkowie Województw, z wykorzystaniem: formularzy webowych, arkuszy xls/xlsx 
dystrybuowanych pocztą elektroniczną oraz wydruku raportów arkuszy xls/xlsx i 
zaadresowaniu do podmiotów uczestniczących w procesie dystrybuowanych tradycyjną 
pocztą z wykorzystaniem funkcjonalności korespondencji seryjnej 

2   

MOA 5.8 

Zapewnić wsparcie Marszałkom Województw w rozpropagowaniu wzoru formularza 
oraz instrukcji wypełnienia  ankiety do podmiotów powiązanych uczestniczących w 
procesie Marszałkowie Województw do Urzędów Gmin, z wykorzystaniem: arkuszy 
xls/xlsx dystrybuowanych pocztą elektroniczną lub na innym nośniku elektronicznym, 
druku raportów arkuszy xls/xlsx dystrybuowanych tradycyjną pocztą 

2   

MOA 5.9 

Umożliwić uwierzytelnionym użytkownikom systemu – pracownikom Urzędów 
Marszałkowskich, wprowadzanie danych z ankiet do bazy danych za pomocą 
udostępnionych formularzy webowych, uploadu plików źródłowych xls oraz importu 
danych z plików do bazy danych z wykorzystaniem mechanizmów walidacji danych 

2   

MOA 5.10 
Umożliwić wprowadzanie danych cząstkowych, poprawianie danych, usuwanie, 
uzupełnianie i modyfikację rozłożone w czasie do chwili ich zaakceptowania przez 
użytkownika wprowadzającego lub upływu terminu końcowego na wykonanie zadania 

2   

MOA 5.11 Uniemożliwić wielokrotne wprowadzenie tej samej danej źródłowej 2   
MOA 5.12 Umożliwić sumowanie danych z kilku źródeł 2   

MOA 5.13 
Umożliwić warunkowe akceptacje danych przez pracowników Urzędów 
Marszałkowskich oraz pracowników KZGW 

2   

MOA 5.14 Umożliwić prolongaty terminów wykonania zadań. 2   

MOA 5.15 
Umożliwić rejestrację toczących się wyjaśnień pomiędzy KZGW a Urzędem 
Marszałkowskim oraz Urzędem Marszałkowskim a Gminą, jako częścią Aglomeracji, 
rejestrację dat i statusów wyjaśnień, stopnia współpracy i komentarzy do danych 

2   
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MOA 5.16 
Umożliwić rejestrowaną modyfikację, uzupełnienie, usunięcie danych z ankiet przez 
pracowników Urzędów Marszałkowskich 

2   

MOA 5.17 
Umożliwić pracownikom KZGW bieżące monitorowanie postępu w zbieraniu ankiet 
aktualizacyjnych przez Marszałków Województw 

2   

MOA 5.18 
Umożliwić pracownikom KZGW kontrolę porównawczą zaakceptowanych przez 
Marszałków Województw danych wprowadzonych do systemu z danymi z planów i 
prognoz znajdującymi się w bazie danych oraz z danymi z systemów zewnętrznych  

2   

MOA 5.19 
Umożliwić wielopoziomową akceptację wprowadzanych danych przez uprawnionych 
użytkowników 

2   

MOA 5.20 Umożliwić wgląd w historię dokonanych akceptacji 2   
MODUŁ ZARZĄDZANIA DOKUMENTAMI I REPOZYTOWIUM PLIKÓW  

  
Możliwość rejestracji, przechowywania oraz przetwarzania w systemie dokumentów 
związanych m.in. z przygotowaniem, planowaniem, wykonaniem oraz finansowaniem 
działań w ramach KPOŚK 

    

MDR 6.1 
Możliwość  rejestracji dokumentów w postaci spisów i rejestrów oraz utrzymywanie 
repozytoriów plików źródłowych 

1   

MDR 6.2 
Ewidencja dokumentów umożliwiająca rejestrację nowych dokumentów, zapisanie plików 
źródłowych w repozytorium, przeglądanie dokumentów znajdujących się w ewidencji, 
rejestrowanie modyfikowanie zmian we wprowadzonych dokumentach  

1  

MDR 6.3 
Ewidencja powinna być jednolita i niezależna od poszczególnych własności dokumentu i 
jego dalszego przeznaczenia, m.in. od typu dokumentu, źródła jego pochodzenia lub 
formatu pliku źródłowego 

1  

MDR 6.4 Ewidencja powinna uwzględniać podział dokumentów na kategorie 1 

Do każdego dokumentu dodany będzie 
atrybut „Kategoria dokumentu”. Kategoria 
dokumentu będzie występowała na liście 
dokumentów jako atrybut. Kategoria 
dokumentu będzie daną słownikową. Jako 
kategoria dokumentu rozumiany jest także 
rodzaj i typ dokumentu (są to pojęcia 
tożsame). 

MDR 6.5 
Aplikacja powinna zapewniać możliwość elastycznego definiowania wielopoziomowej 
hierarchii dokumentów 

1 
Repozytorium dokumentów będzie 
zapewniało wielopoziomową strukturę 
katalogów. 
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MDR 6.6 
Ewidencja dokumentów powinna umożliwiać wprowadzenie metryczki dokumentu 
zawierającej co najmniej poniższe dane:  

1 Jak niżej  

MDR 6.6.1 
1/ rodzaj dokumentu (wybór z listy dostępnych na liście słownikowej)  

Rodzaj dokumentu tożsamy jest z typem 
dokumentu i kategorią dokumentu 
 

MDR 6.6.2 2/ data rejestracji w systemie (ustawiana automatycznie podczas wprowadzania metryczki 
dokumentu, bez możliwości edycji) 

  

MDR 6.6.3 3/ adresaci dokumentu - użytkownicy systemu, dla których treść dokumentu ma być 
widoczne 

  

MDR 6.6.4 4/ powiązania dokumentu z innymi dokumentami   
MDR 6.6.5 5/ uwidocznienie dokumentu w elemencie procesu   

MDR 6.7 
Aplikacja powinna umożliwiać zdefiniowanie dla każdej kategorii dokumentu innych danych 
wymaganych w metryce dokumentu 

1  

MDR 6.8 
Aplikacja powinna umożliwiać powiadomienie adresatów dokumentu o nowym dokumencie 
lub modyfikacji w dokumentach istniejących za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz 
komunikatów widocznych po zalogowaniu poprzez interfejs webowy 

1 

Powstanie nowego zadania obiegu 
dokumentu (przesłanie do użytkownika) 
powodować będzie wysłanie informacji do 
użytkownika do którego przekazane jest 
zadanie w postaci meila oraz komunikatu 
widocznego po zalogowaniu się do 
systemu. Po dokonaniu zmian w 
dokumencie użytkownik będzie mógł 
wysłać ręcznie wiadomość do pozostałych 
uczestników procesu, że dokonane zostały 
zmiany. 
 

MDR 6.9 
Repozytorium będzie komunikować się ze zdefiniowanymi procesami Workflow, wszystkie 
dokumenty znajdujące się w repozytorium będą dostępne dla procesów wymagających 
dostępu do skanu dowolnego dokumentu 

1 

Jako „komunikacja” rozumiana jest 
funkcjonalność umożliwiająca dodawanie 
załączników. Jako „skan” rozumiany jest 
plik załącznika w dowolnym formacie (np. 
xls, pdf, doc). Załączniki będą otwierane 
we właściwym dla formatu załącznika 
programie. 

MDR 6.10 Aplikacja powinna umożliwiać zalogowanemu użytkownikowi wykonującemu czynności w 1  



                                                                   
 

 
 
KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa_Załącznik 1 v1.02 - Zweryfikowana lista wymagań SIKPOŚK 
 

18 | S t r o n a  

procesie bezpośredni podgląd do powiązanego dokumentu, bez konieczności opuszczania 
ekranu w którym aktualnie pracuje i przechodzenia przez menu lub wyszukiwania 
dokumentu w repozytorium 

MDR 6.11 
Aplikacja powinna umożliwiać dołączanie komentarzy i uwag użytkowników do dokumentów 
przechowywanych w repozytorium  

1  

MDR 6.12 
Aplikacja powinna umożliwiać dołączanie plików do ewidencji i repozytorium podczas 
wykonywania czynności w procesie 

1  

MDR 6.13 
Aplikacja powinna umożliwiać nadawanie różnych poziomów uprawnień takich jak: 
tworzenie dokumentu, modyfikacja, publikacja, drukowanie, usuwanie, zarządzanie cyklem 
życia dokumentu 

1  

MDR 6.14 
Aplikacja powinna zapewniać wersjonowanie dokumentów, śledzenie historii dostępu i 
zmian, eksport dokumentów, archiwizację dokumentów, import dokumentów w różnych 
formatach 

1  

MDR 6.15 Konfigurowalny proces przetwarzania dokumentu podczas importu do repozytorium 1 

Jako konfiguracja procesu przetwarzana 
rozumiana jest możliwość nadania plikowi 
podczas importu atrybutów takich jak 
kategoria dokumentu. Nazwa załącznika 
nadawana będzie automatycznie na 
podstawie wzoru: nazwa sprawozdania, ID 
aglomeracji). Stara nazwa będzie 
zachowana. 

MDR 6.16 Możliwość udostępniania dokumentów z poziomu interfejsu webowego 1  
MDR 6.17 Możliwość wglądu w dane z systemu EKOINFONET 1 Zamawiający zweryfikuje wymaganie. 

MDR 6.18 Zarządzanie szablonami dokumentów 1 
Jako szablon dokumentu rozumiany jest 
nowy formularz dla np.: sprawozdania z 
wykonania KPOŚK za 2012 rok. 

MDR 6.19 
Generowanie dokumentów wyjściowych na podstawie szablonów oraz metadanych z 
uwzględnieniem terminu obowiązywania szablonu 

1 

Jako termin obowiązywania szablonu 
rozumiany jest rok danego sprawozdania.  
Szablon generowany będzie jako pusty 
arkusz dla wszystkich jednostek 
wypełniających. W szablonie nie będzie 
kolumn, które nie są wypełniane przez 
aglomeracje. 
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MDR 6.20 Zarządzanie cyklem życia dokumentów 1 
Wymaganie jest tożsame z wymaganiem 
funkcjonalności do definicji procesów 
workflow. 

MDR 6.21 
Aplikacja powinna zapewniać odpowiedni poziom zabezpieczeń i bezpieczeństwo 
dokumentów i danych m.in. możliwość szyfrowania dokumentów 

1 
Wymaganie realizowane przez przesyłanie 
całego ruchu dla użytkownika po https 

MDR 6.22 Aplikacja powinna zapewniać drukowanie dokumentów z poziomu repozytorium 1 

Drukowanie dostępne będzie poprzez 
funkcjonalność programu w którym otwarty 
został załącznik (czyli aby wydrukować 
załącznik trzeba będzie go otworzyć). 

MDR 6.23 

Aplikacja powinna zapewniać możliwość definiowania procesów powiązanych z 
dokumentami, np. powiązanie danych w repozytorium z szablonem, wygenerowanie 
dokumentu, dołączenie podpisu cyfrowego użytkownika i przesłane na adres e-mail 
wskazany przez użytkownika lub zawarty w repozytorium danych 

1 

Jako powiązanie procesu z dokumentem w 
repozytorium rozumie się możliwość 
uruchomienia procesu workflow dla obiegu 
dokumentu znajdującego się w 
repozytorium. Jako podpis cyfrowy 
rozumie się funkcjonalność związaną z 
zarejestrowaniem loginu użytkownika 
generującego zadanie.  

MDR 6.24 
Archiwum może być realizowane, jako odrębny moduł powiązany ściśle z repozytorium 
dokumentów albo zastaw funkcjonalności w ramach repozytorium dokumentów 

1 

Archiwum rozumiane jest jako miejsce w 
którym archiwizowane  będą dane bieżące 
po decyzji o ich archiwizacji (archiwum to 
nie miejsce przechowywania danych 
historycznych migrowanych podczas 
uruchomienia systemu).  

MDR 6.25 
Archiwizacja dotyczyć powinna zarówno dokumentów jak też metadanych i danych 
procesowych 

1 
Do archiwum przegrywane będą 
dokumenty i metadane bez definicji 
procesów.  

MDR 6.26 Możliwość archiwizacji dokumentów z poziomu repozytorium 1  

MDR 6.27 Możliwość konfigurowania kryteriów i scenariuszy archiwizacji obejmujących zmianę 
kategorii, lokalizacji oraz uprawnień do dokumentów 

1  

MDR 6.28 Możliwość konfigurowania kryteriów określających warunki usuwania dokumentów i danych 
z archiwum 

1  

MDR 6.29 
Dostęp do danych archiwalnych za pośrednictwem repozytorium dokumentów jak również z 
poziomu dedykowanego interfejsu użytkownika. Podstawowym kanałem dostępu będzie 

1  
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kanał poprzez repozytorium dokumentów 
MDR 6.30 Archiwum będzie zapewniało niemodyfikowalność dla określonych typów dokumentów 1  

MDR 6.31 Możliwość zapisu i śledzenia historii dostępu 1 

Jako historia dostępu rozumiana jest 
historia logowania się użytkowników do 
systemu. Zmiany dokonywane w 
dokumentach (typu sprawozdania, 
aktualizacje) rejestrowane będą w ramach 
funkcjonalności rejestrowania modyfikacji 
w dokumentach (rejestrowana będzie 
nowa wersja dokumentu wraz ze zmianami 
oraz użytkownikiem dokonującym zmiany).  

MDR 6.32 
Możliwość kategoryzacji i grupowania dokumentów niezależnie od kategoryzacji na 
poziomie repozytorium 

1 
Jako kategoryzacja rozumiana jest 
funkcjonalność związana z atrybutem 
„kategoria” dla dokumentów.  

MDR 6.33 
Archiwizacja danych i dokumentów na nośnikach jednokrotnego zapisu uniemożliwiających 
kasowanie danych (zapewnienie trwałego przechowywania) 

1 
Wymaganie zostanie zrealizowane 
poprzez opisanie procedury tworzenia 
backupów danych. 

MODUŁ ZARZĄDZANIA PROCESAMI  

  
System będzie posiadał moduł umożliwiający użytkownikowi zarządzanie procesami 
zdefiniowanymi w systemie, w szczególności: 

   

MOP 7.1 Zatrzymywanie procesu / instancji procesu 1 

(Zapewnienie możliwości wstrzymania 
prac z przyczyn technicznych  - 
powiadomienia o planowanym braku 
dostępu, zablokowanie możliwości 
logowania się do SIKPOŚK )  

MOP 7.2 Ponowne uruchomienie procesu / instancji procesu 1  

MOP 7.3 Definiowanie uprawnień użytkowników do poszczególnych procesów 2 
Cele biznesowe są realizowane przez 
uprawnienia do funkcji i do danych 

MOP 7.4 
Możliwość przekazywania zadań do innych użytkowników przez każdego użytkownika 
procesu 

2 
Poprzez możliwość zlecenia zadania 
innejmu pracownikowi mającemu 
odpowiednie uprawnienia 

MOP 7.5 
Zarządzanie zadaniami w poszczególnych procesach, możliwość przenoszenia zadań 
między procesami 

1 
Odpowiedni zestaw dostępnych funkcji 
umożliwia realizację nowych procesów   
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MOP 7.6 Możliwość implementacji zastępstw w realizacji zadań 1 
Realizacja celów biznesowych przez 
zapewnienie pełnienia każdej roli przez 
więcej niż jedną osobę. 

MOP 7.7 Dodawanie, modyfikacje, usuwanie kroków procesu 1 
Odpowiedni zestaw dostępnych funkcji 
elementarnych umożliwia realizację 
nowych procesów   

MOP 7.8 Definiowanie i zarządzanie strukturą organizacyjną  1  

MOP 7.9 W zakresie definicji nowych procesów wsparcie narzędziowe (edycja graficzna) 1 
Obecność w systemie modułu 
_wspomagającego_ edycję definicji 
procesów BPMN2.  

MOP 7.10 

Modelowanie procesów: łączenie kolejnych kroków,  przypisywanie wykonawców 
poszczególnych kroków (użytkownika lub grupy użytkowników), określanie reguł 
rozpoczęcia kroku oraz wyboru ścieżki wyjściowej, definiowanie kalendarza dla całego 
procesu, implementacja odpowiednich akcji po upływie określonego czasu (np. 
wystartowanie nowego procesu), przekazania zadania innemu użytkownikowi, 
utworzenia zadania w skrzynce odbiorczej, itp.), wybór ścieżki do następnego kroku 
bazując na wartościach atrybutów obiektów procesowanych (funkcjonalność powinna 
być realizowana w oparciu o silnik reguł biznesowych) 

2 

Wykonanie podpunktów tak aby artefakt 
wyjściowy był zgodny z BPMN2 (jak w 
7.9). Utworzenie zadania w skrzynce – 
email. Kalendarz – ograniczenia czasowe 
nałożone na poziomie definicji procesu.   

MOP 7.11 
Osadzanie i zagnieżdżanie podprocesów w procesach oraz elastyczne budowanie 
relacji między już zdefiniowanymi procesami 

2 
Zgodnie z rozumieniem BPMN2. Relacja 
między procesami poprzez sub-procesy 
osadzone w nadrzędnym procesie.  

MOP 7.12 
Implementacja i uruchamianie nowych procesów na środowisku bez konsekwencji dla 
procesów już działających 

1 
Nie dotyczy  
 

MOP 7.13 
Gwarancja ciągłości procesów w trakcie zmiany wersji – współistnienie procesów o 
różnych wersjach na tym samym środowisku 

2 
 (Rozumiane jako równoczesna realizacja 
procesów biznesowych związanych z 
różnymi dokumentami lub sprawami) 

MOP 7.14 

Procesy będą inicjowane poprzez interakcję z użytkownikiem zalogowanym do 
systemu, w wyniku zdarzeń systemowych skutkujących zapisem dokumentu w 
repozytorium dokumentów, określonym zasobie sieciowym lub katalogu na serwerze, 
określonej tabeli w bazie danych 

2 

Możliwe inicjowanie procesów na żądanie 
użytkownika z poziomu jego ekranu 
domowego oraz z poziomu dokumentu z 
automatycznym jego dołączeniem. Druga 
część wymagania sprowadzona do 
triggerów na akcjach w repozytorium. 

MOP 7.15 System będzie zapewniał mechanizmy monitorujące: przebieg procesów, definiowanie 2  
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wartości progowych parametrów zdefiniowanych dla procesów 

MOP 7.16 
Elastyczność w konfiguracji reguł biznesowych i spójność z narzędziami 
administracyjnymi 

1  

MOP 7.17 
System będzie umożliwiał identyfikację zdarzeń dowolnie definiowanych przez 
administratora, w tym: awarii, stanów przekroczenia wartości progowych parametrów 
procesu 

2 

o Automatyczna weryfikacja  
poprawności  danych i generowanie 
raportu o błędach przy próbie 
zatwierdzenia dokumentu z błędami 

o Weryfikacja, czy wszystkie urzędy 
marszałkowskie przekazały 
informacje wymagane dla danego 
typu dokumentu w wyznaczonym 
terminie 

 

MOP 7.18 
System będzie umożliwiał definiowanie użytkowników odpowiedzialnych za 
nadzorowanie procesów lub inne czynności administratorskie i zarządcze 2 

Definiowanie dowolnych ról 
 

MOP 7.19 
System będzie zapewniał mechanizmy autoryzacji użytkowników procesów, autoryzacji 
załączanych dokumentów, akceptacji kroków procesu krytycznych z punktu widzenia 
procesu biznesowego 

2 Interpretacja wynikająca logicznie z 
naturalnego przepływu procesów BPMN 

MOP 7.20 
Silnik Workflow będzie umożliwiał implementację dowolnego przepływu oraz jego 
rekonfigurację w celu maksymalnego dostosowania do potrzeb funkcjonalnych 

2  

MODUŁ RAPORTOWY 
  Moduł raportowy systemu będzie w szczególności:    

MOR 8.1 Udostępniać listę predefiniowanych raportów 2  

MOR 8.2 Raportował statystyki procesów realizowanych w środowisku Workflow 1 

Dane dotyczące realizacji procesów 
workflow (takie jak np. czasy realizacji, 
ilość definicji procesów itp.) będą także 
dostępne do raportowania 

MOR 8.3 Zapewniał raportowanie biznesowe na podstawie danych zawartych w repozytorium 
dokumentów – repozytorium metadanych 

2  

MOR 8.4 
Zapewniał raportowanie z wielu źródeł danych; możliwość budowania raportów na bazie 
wielu typów źródeł danych – baza danych, repozytorium dokumentów, repozytorium 
metadanych 

2  
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MOR 8.5 
Zapewniał narzędziowe wsparcie w procesie definiowania raportu od etapu definicji 
źródła danych do zbudowania raportu wynikowego  

2  

MOR 8.6 
Zapewniał możliwość budowy agregatów i procedur wewnętrznych przetwarzających 
dane źródłowe i dane przetworzone 

2 

Wymaganie dotyczy możliwości 
dodawania nowych danych do raportu 
powstających w wyniku obliczeń na innych 
danych, np. dodatkowa kolumna obliczana 
na podstawie innych kolumn. 

MOR 8.7 
Zapewnić integrację Modułu Raportowego z mechanizmami bezpieczeństwa i dostępu 
do danych, tzn. zakres danych dostępnych w raporcie musi być ograniczony 

2 

Uprawnienia będą nadawane na grupy 
danych/ gminy, województwa, 
ogólnopolskie ograniczone (wszystkie 
dane ograniczone o dane związane z 
kontaktami), ogólnopolskie pełne – KZGW  

MOR 8.8 
Zapewniał możliwość tworzenia przez użytkowników własnych raportów, zestawień i 
dokumentów poprzez wbudowany kreator raportów 

2  

MOR 8.9 Zapewniał tworzenie szablonów dla dokumentów, raportów i zestawień 2 
Jako szablon dokumentu należy rozumieć 
zapisaną definicję raportu, którą można 
uruchamiać poprzez odświeżenie danych) 

MOR 8.10 
Kreator raportów powinien zapewniać  definiowanie warunków selekcji dla zakresu 
danych, która ma zostać ujęta lub pominięta w zestawieniu 

2  

MOR 8.11 Kreator raportów powinien zapewniać definiowanie dla każdego zestawienia różnego 
rodzaju sum częściowych, agregacji 

2  

MOR 8.12 Kreator raportów powinien zapewniać wielowymiarowe prezentowanie danych 2  

MOR 8.13 Kreator raportów powinien zapewniać ukrywanie danych szczegółowych 2 

Przy grupowaniu danych powinna istnieć 
możliwość ukrywania wierszy i 
pozostawienia tylko danych 
szczegółowych. 
 

MOR 8.14 
Kreator raportów powinien zapewniać dowolne definiowanie kolumn w zestawieniu, ich 
kolejności oraz sposobu sortowania danych 

2  

MOR 8.15 
Kreator raportów powinien zapewniaćzmiany szerokości, opisu, koloru, oraz innych 
parametrów prezentacji w zestawieniu 

1  
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MOR 8.16 
Kreator raportów powinien zapewniać prezentację danych w postaci tabel, wykresów, 
map 

2  

MOR 8.17 Zapewniać zapis wyników raportów do plików w formatach txt, csv, xls/xlsx, doc/docs, 
xml, PDF 

2  

MOR 8.18 
Zapewniać wydruk do pliku lub na drukarkę przygotowanego zestawienia w postaci w 
jakiej użytkownik widzi zestawienie na monitorze 

2  

MOR 8.19 
Zapewniać generowanie dokumentów oraz raportów i zestawień na podstawie 
predefiniowanych szablonów, w których część danych będzie wypełniana 
automatycznie danymi z bazy danych 

2 

Jako ręczna korekta danych rozumiana 
jest funkcjonalność dodawania opisów 
tekstowych lub też nowych kolumn z 
danymi obliczanymi na podstawie innych 
danych. 

MOR 8.20 
Zapewniać ręczną korektę treści lub danych w przygotowanym dokumencie lub 
zestawieniu 

1 
jak punkt MOR 8.19 
 

MOR 8.21 Zapewniać zapisanie definicji zestawienia jako predefiniowanego raportu 2  

MOR 8.22 
Zapewniać użytkownikowi zdefiniowanie dostępu do zapisanej definicji zestawienia dla 
innych użytkowników 

2  

MOR 8.23 
Zapewniać zapisanie zestawienia w repozytorium plików, co pozwoli przeglądać gotowe 
zestawienia bez konieczności ponownego uruchamiania funkcji przeliczających 
zestawienia 

2 

Wykonawca sprawdzi możliwość 
wykonania funkcjonalności tworzenia 
raportu z danymi z atrybutem, "tylko do 
odczytu". Jeśli technicznie nie będzie to 
możliwe w repozytorium raporty 
zapisywane będą jako pdf lub excel. 

MOR 8.24 
Zapewnić użytkownikowi zdefiniowanie dostępu do zestawienia dla innych 
użytkowników 

2 

Jeśli wystąpi przypadek, że użytkownik 
otrzyma uprawnienia do raportu w którym 
będą dane do których nie będzie miał 
uprawnień to użytkownik nie zobaczy tych 
danych. Dotyczy to tylko raportów 
utworzonych w kreatorze. Nie dotyczy to 
raportów zapisanych w postacie pdf, doc, 
excel, txt itp. 

MOR 8.25 System powinien zapewniać, że do generowania raportów udostępnione będą 2 . 
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wszystkie dane gromadzone w bazie danych zgodnie z uprawnieniami do odczytu 
danych przez użytkowników generujących raporty 

MOR 8.26 
System będzie zapewniać wykorzystanie całych tabel oraz ich poszczególnych pól do 
definiowania szablonów raportów 

2  

MOR 8.27 
System będzie zapewniać definiowanie wyboru danych (filtrowanie) wg. dowolnych 
warunków logicznych z wykorzystaniem tabel i ich pól w ramach bazy danych 

2  

MOR 8.28 W ramach modułu raportów dostępna będzie funkcja obsługująca wizualizację wyników 
nałożoną na mapy z systemu ArcGIS 

1  

MOR 8.29 
System zapewni udostępnienie dowolnego raportu określonej grupie użytkowników w 
zadanym przedziale czasowym 

2 

Wymaganie zrealizowane będzie w ten 
sposób, że jeśli użytkownik w określonym 
przedziale czasu nie będzie miał mieć 
dostępu do raportu zostaną mu odebrane 
uprawnienia do nich. 

MOR 8.30 System zapewni tworzenie gotowych raportów na potrzeby sprawozdawczości 2 Jest to wymaganie ogólne.  

MOR 8.31 
System zapewni przygotowanie i wyeksportowanie raportu z wykonania planu KPOŚK 
dla Komisji Europejskiej z uwzględnieniem wymagania eksportu danych w postaci pliku 
xml z anglojęzycznymi nagłówkami kolumn oraz zastąpieniem polskich znaków 

2  

MOR 8.32 System zapewni indywidualną korespondencję elektroniczną pomiędzy powiązanymi 
uczestnikami procesu 

1 
Wymaganie należy rozumieć jako 
możliwość wysłania meila do grupy 
użytkowników z komunikatem. 

MOR 8.33 
Wspierać obsługę korespondencji seryjnej poprzez umożliwienie definiowania 
szablonów standardowych listów i automatyczne generowanie listu standardowego w 
ramach wykonywania określonych zadań w procesie 

1  

MOR 8.34 
Wspierać obsługę korespondencji seryjnej poprzez umożliwienie definiowania 
szablonów standardowych listów i automatyczne generowanie listu standardowego w 
ramach wykonywania określonych zadań w procesie  

1  
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Lp. Integracja z systemami 

P
rio

ry
te

t 

Uwagi 

ACTIVE DIRECTORY  

INT 1.1 
System zapewni integrację z usługą katalogową  Active Directory wykorzystywaną 
obecnie w KZGW do autentykacji i autoryzacji użytkowników systemów 

2  

SYSTEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ 

INT 2.1 System zapewniintegrację z usługami poczty elektronicznej realizowanymi obecnie 
poprzez serwer poczty  KZGW 

2  

PORTAL INTERNETOWY KZGW 

INT 3.1 

System zapewniintegrację z Portalem Internetowym KZGW, na którym uprawnieni 
użyt-kownicy Portalu prezentują dane i zestawienia do wiadomości publicznej. 
Oczekuje się, że przygotowane za pomocą systemu SIKPOŚK zestawienia będzie 
można publikować na Portalu co najmniej poprzez wyeksportowanie z systemu 
gotowego do prezentacji w Portalu pliku 

2 
integracja z portalem nastąpi przez link do 
portalu WOG 3.33 

 EKOINFONET 

INT 4.1 

System zapewni pobieranie danych z systemu EKOINFONET (system w fazie 
projektowania) dla celów porównawczych i prezentacji w zestawieniach i raportach. 
Dane pobierane z EKOINFONET będą dotyczyły sytuacji hydrograficznej oraz 
ekologicznej kraju 

2  Ok 

INT 4.2 
System EKOINFONET będzie wspierał w tym zakresie wykorzystanie architektury 
SOA 

2  Ok 

KATASTER 

INT 5.1 
System umożliwi przekazywanie danych do systemu KATASTER (system w fazie 
projektowania) dla celów sprawozdawczych. Dane przekazywane do systemu 
KATASTER będą dotyczyły sprawozdawczości hydrograficznej. Z systemu 

2  Ok 
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KATASTER będą pobierane dane uzupełniające o sytuacji hydrograficznej dla celów 
raportowych i porównawczych, oraz mapy administracyjne i hydrograficzne kraju dla 
celów prezentacji w raportach 

INT 5.2 System KATASTER będzie wspierał w tym zakresie wykorzystanie architektury SOA 2  Ok 
ArcGIS 

INT 6.1 
System umożliwi  integrację z aktualnie wykorzystywanym systemem ArcGIS do 
prezentacji wyników analiz w formie map. ArcGIS to pakiet programów 
przeznaczonych do Systemów Informacji Geograficznej (GIS) stworzony przez ESRI 

2 

 Integracja na zasadzie przekazywania 
metadanych odnośnie podziału 
hydrograficznego kraju do systemu 
SIKPOŚK 

 
 

Lp. Wymagania techniczne 

P
rio

ry
te

t 

Uwagi 

INFRASTRUKTURA SPRZĘTOWA 

WT 1.1 System SIKPOŚK ma zostać zainstalowany i uruchomiony na infrastrukturze 
sprzętowej KZGW dostępnej w czasie wdrożenia 

2  

WT 1.3 System SIKPOŚK ma współpracować oraz komunikować się z innymi systemami 
działającymi w KZGW oraz instytucjach powiązanych z wykorzystaniem architektury 
SOA, web serwisów oraz eksportu/importu danych w określonych formatach plików 
xml, xls, csv, txt 

2   

ARCHITEKTURA APLIKACJI 

WT 2.1 Aplikacja powinna być zbudowana w oparciu o architekturę klient-serwer 2  
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WT 2.2 
Model architektury będzie trójwarstwowy zapewniający rozdzielenie warstwy logiki 
biznesowej, warstwy prezentacji oraz warstwy dostępu do danych 

2  

WT 2.3 Aplikacja powinna mieć budowę modułową 2  

WT 2.4 
Metadane (opisujące dokumenty, kartoteki, słowniki itp.) będą zarządzane przez 
serwer bazy danych, natomiast fizyczne pliki będą przechowywane w osobnych 
repozytoriach 

2  

WT 2.5 
Aplikacja musi być w pełni skalowalna, umożliwiać zwiększanie liczby użytkowników 
oraz zwiększanie i rozbudowę zasobów 

2  

WT 2.6 Dostęp do aplikacji musi być związany z uwierzytelnieniem użytkownika, co najmniej 
poprzez podanie unikalnej nazwy i hasła 

2  

WT 2.7 
Aplikacja ma umożliwiać jednoczesny dostęp do danych wielu użytkownikom przy 
zapewnieniu ochrony tych danych przed utratą spójności lub zniszczeniem 

2  

WT 2.8 
Aplikacja musi posiadać konstrukcję i architekturę umożliwiającą jej pracę w 
środowiskach zorientowanych na usługi SOA (Service Oriented Architecture) 

2  

WT 2.9 Aplikacja musi wspierać wykorzystanie SSO (Single Sign On) 2 
 (dla użytkowników logujących się z 
wykorzystaniem Active Directory)  

  Aplikacja musi sprawnie funkcjonować przy następujących założeniach:     

WT 2.10 Liczba podstawowych użytkowników systemu: do 50  2  

WT 2.11 Liczba przygotowywanych analiz i raportów: do 100 rocznie   2  

WT 2.12 Liczba przetwarzanych dokumentów xls: do 2000 miesięcznie 2  

WT 2.13 Liczba przetwarzanych dokumentów xls jednocześnie: do 50  2  

WT 2.14 
Wielkość przetwarzanych dokumentów xls poniżej 10 MB, średnio 500 KB, 
maksymalny plik w archiwum 7,2 MB 

2  

WT 2.15 Inne typy dokumentów: jpg/png/giff, pdf, tiff, doc 2  

WT 2.16 Liczba innych dokumentów rocznie: do 2000  2  

WT 2.17 Wielkość innych dokumentów do 10 MB, średnio 2 MB 2  

WT 2.18 
Oczekiwany czas reakcji odpowiedzi systemu/wyświetlenia na web nie dłużej niż 1 
sek.   

2 
Zamiast WT 2.18 i WT 2.19 proponujemy: 
-wyświetlanie strony głównej < 1s 
-wyświetlanie katalogu plików / 
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dokumentów w repozytorium < 2s 
-generowanie podglądu listy dokumentów  
< 2s 
-odpowiedź na zapytanie raportowe < 
1min 
UWAGA: wymaganie zależne od 
szybkości komputerów. czas powinien 
obejmować tylko reakcję serwera a nie 
wliczać czasu renderowania strony przez 
przeglądarkę co zależne jest od sieci, 
prędkości komputera, rodzaju 
przeglądarki i innych czynników, na które 
Wykonawca nie ma wpływu 

WT 2.19 
Dopuszczalny czas odpowiedzi systemu na zapytanie raportowe nie dłużej niż 10 
minut   

2   

WT 2.20 
Oczekiwane jest zapewnienie wysokiej dostępności i ciągłości pracy systemu w 
dni pracujące w godzinach 8.00 - 19.00 

2  

WT 2.21 
W przypadku awarii któregokolwiek z komponentów systemu oczekiwany jest czas 
ponownego udostępnienia pełnej funkcjonalności systemu w ciągu 2 dni roboczych 

2  

WT 2.22 
System musi być skalowalny tak, aby umożliwić zwiększenie jego wydajności do 
poziomu zapewniającego przetwarzanie 3 razy większego wolumenu dokumentów i 
obsługę 100 razy większej ilości użytkowników 

2  

BEZPIECZEŃSTWO 

BD 1.1 System musi spełniać kryteria polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych 
obowiązującej w KZGW.  

2  

  System musi zapewniać możliwość:     

BD 1.2 Konfiguracji długości minimalnej i maksymalnej  haseł użytkownika 2  

BD 1.3 
Walidację haseł niedopuszczalnych: pustych, takich samych jak nazwa 
użytkownika, których częścią jest imię i nazwisko użytkownika 

2  
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BD 1.4 
Walidację minimalnych wymagań co do złożoności haseł: obecność małych i 
wielkich liter, cyfr, znaków specjalnych  

2  

BD 1.5 

Możliwość konfiguracji jako parametru liczby dni po której wymuszana jest zmiana 
hasła. System musi zapewnić niepowtarzalność hasła użytkownika w zakresie 
ostatnich 20 zmian. 

2 
 (wymagana liczba niepowtarzających się 
haseł będzie parametrem 
konfiguracyjnym systemu) 

BD 1.6 Możliwość wymuszenia zmiany hasła przez uprawnionego użytkownika 2  

BD 1.7 Przechowywanie hasła w postaci niejawnej (hash) 2  

BD 1.8 System zapisuje historię operacji, logowania, zdarzeń 
2 

zdarzenia i operacje to to samo  

 

BD 1.9 System zachowuje pełną stabilność danych historycznych 2  

BD 1.10 
System uniemożliwi dokonywanie zmian w zapisach związanych z historią 
operacji, logowania i zdarzeń 

2  

BD 1.11 System zapewni mechanizmy bezpieczeństwa sesji użytkownika 2  

BD 1.12 Dostęp do systemu będzie możliwy wyłącznie dla uwierzytelnionych użytkowników 2  

BD 1.13 Transmisja danych odbywać się będzie po protokole https 2  

BD 1.14 
Dostęp do interfejsu administracyjnego systemu będzie dostępny tylko z sieci 
wewnętrznej KZGW 

2 

 (Interfejs administracyjny to interfejs 
umożliwiający dostęp do loginów, haseł i 
systemu nadawania uprawnień. 
Wyłącznie administratorzy KZGW będą 
mieli ten dostęp) 

BD 1.15 
Autentykacja użytkownika będzie oparta na mechanizmach Active Directory oraz w 
zakresie użytkowników wewnętrznych KZGW wykorzystanie SSO 

2  
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BD 1.16 

Dane wyświetlane przez aplikacje użytkownikowi końcowemu są weryfikowane 
pod katem zgodności typów przez aplikację, oraz pod kątem wykluczenia z nich 
ciągów które mogą zagrażać integralności danych (XSS) 

2  

BD 1.17 
Aplikacja zapewni ciągłość procesu przetwarzania danych, weryfikację kolejności 
przejść pomiędzy poszczególnymi krokami procesu 

2  

UŻYTKOWNICY I UPRAWNIENIA 

BD 2.1 
System musi zapewniać ochronę dostępu do określonych zbiorów danych dla 
użytkowników systemu  

2  

BD 2.1.1 w zależności od roli w systemie   

BD 2.1.2 i miejsca w strukturze organizacyjnej  
 (przez miejsce w strukturze rozumiana 
jest działanie w strukturze KZGW, urzędu 
marszałkowskiego lub urzędu gminy) ok 

BD 2.2 
System musi umożliwiać zarządzanie użytkownikami, dostępem i uprawnieniami dla 
użytkowników poprzez moduł administracyjny systemu. 

2  

BD 2.3 System musi rozróżniać co najmniej następujące grupy użytkowników:  2 Jak niżej 

BD 2.3.1 
1/ administrator - użytkownik systemu zarządzający konfiguracją, ustawieniami, 
uprawnieniami, użytkownikami i dostępem do systemu; 

  

BD 2.3.2 2/ użytkownik główny - pracownik KZGW odpowiedzialny za KPOŚK;   

BD 2.3.3 
3/ użytkownik urzędu marszałkowskiego, odpowiedzialny za wykonanie zlecanych 
czynności przez pracownika KZGW w ramach KPOŚK; 

  

BD 2.3.4 
4/ interesariusze zewnętrzni - systemy oraz użytkownicy otrzymujący tymczasowy 
jednorazowy dostęp do odczytu danych, raportów i zestawień ustanawiany przez 
pracownika KZGW   

  

BD 2.4 System musi umożliwiać dodawanie oraz modyfikacje użytkowników, dodawanie oraz 
zmianę uprawnień, definiowanie i modyfikację ról i grup użytkowników 

2 
 (pod pojęciem grupy  rozumiany jest 
zbiór użytkowników mających przypisaną 
tę samą rolę)  

BD 2.5 System zapewni pełną historię zmian dokonywanych w ramach modułu zarządzania 
użytkownikami, uprawnieniami i dostępu, w szczególności rejestrować historię zmian 

2  
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uprawnień i dostępu użytkowników 

BD 2.6 
Uniemożliwiać trwałe usuwanie z systemu wcześniej utworzonych użytkowników, 
uprawnień, ról i grup 

2  

BD 2.7 
System musi umożliwiać łatwą i jednoznaczną identyfikację użytkowników 
wykonujących czynności w systemie 

2  

BD 2.8 
System musi umożliwiać odtworzenie pełnej historii aktywności użytkownika w 
dowolnym okresie czasu 

2  

BD 2.9 System musi umożliwiać tworzenie wielu grup użytkowników, ról i uprawnień 
atomicznych 

2 
 (pod pojęciem grupy  rozumiany jest 
zbiór użytkowników mających przypisaną 
tę samą rolę)  

BD 2.10 
System musi umożliwiać nadawanie wielu ról jednemu użytkownikowi poprzez 
uczestnictwo w wielu grupach 

2  

BD 2.11 
System musi umożliwiać uwarunkowanie uprawnień dostępu do funkcjonalności oraz 
operacji na danych w systemie dla użytkownika względem roli jaką użytkownik pełni w 
danym momencie w konkretnym etapie w jakim znajduje się aktualnie proces 

2 
Uprawnienia będą zależały od roli oraz od 
statusów danych zmienianych w trakcie 
procesu 

BD 2.12 
System musi umożliwiać nadawanie dostępu do konkretnych danych na poziomie 
zapisu, odczytu, modyfikacji, usunięcia 

2  

BD 2.13 
System musi uniemożliwiać dokonywanie działań w systemie, w szczególności zmian 
przez nieuwierzytelnionych właściwie użytkowników 

2  

BD 2.14 System ma umożliwiać pobieranie informacji o użytkownikach i uprawnieniach z usług 
katalogowych (LDAP) 

2 
Do uzgodnienia, czy użytkownicy z 
urzędów marszałkowskich będą 
rejestrowani w Active Directory  

 



                                                                                
 

 

KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa_Załącznik 10 v1.01 - Operacje na danych i walidacje - User story 
 

1 | S t r o n a  

USER STORY 

Numer umowy  Data sporządzenia US 09-03-2012 
Projekt SIKPOŚK Sporządził Dariusz Ziółkowski 
Ilość stron  Wersja 1.01 
Tytuł (nazwa) US US6 – Operacje na danych i walidacja 
 
 

Historia dokumentu 

Wersja Data wersji Opis Status zapisu Dotyczy Autorzy  

1.00 09-03-2012 Pierwsza wersja dokumentu  Nowy  Dariusz Ziółkowski 

1.01 13-04-2012 Korekta  Weryfikacja  Dariusz Ziółkowski 

Statusy zapisów: Nowy, Zamiana, Weryfikacja 
 

Załącznik 10 – Operacje na danych i walidacja v_1.01 
 

Jako użytkownik chcę aby dane wprowadzane do systemu podlegały kontroli i automatycznej walidacji 
aby zapewnić ich poprawność.  

 

Dla części zgłoszonych wymagań a będącymi wymaganiami niefunkcjonalnymi w dokumencie zawarte 
zostało potwierdzenie funkcjonalności oraz uwzględnione sprawdzenie tego wymagania w Testach 
jakościowych.  

Dla wymagań funkcjonalnych szczegółowe user story opisane jest w scenariuszu dla każdego z 
wymagań.  

 

Opis 
 

Uszczegółowienie wymagań 

Tabela 1 Lista wymagań 

Nr 
wymagania 

Opis wymagania Uszczegółowienie wymagań 

WOG 3.1 

System będzie umożliwiał wprowadzanie, przetwarzanie, 

wyszukiwanie oraz prezentację danych gromadzonych w 

bazie danych za pomocą interfejsu webowego, zestawień i 

raportów, oraz wymiany danych z innymi systemami 

 

WOG 3.2 
System będzie umożliwiał wprowadzanie danych za 

pośrednictwem formularzy webowych 
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WOG 3.3 

System będzie umożliwiał wprowadzanie danych z różnych 

lokalizacji (sieć wewnętrzna KZGW, sieci wewnętrzne 

Urzędów Marszałkowskich) 

 

WOG 3.4 
System będzie wymuszał na użytkowniku wpisywanie danych 

zgodnie z ustalonymi formatami daty, miar, kwot, tekstu itp. 

 

WOG 3.5 

System będzie zapewniał walidację typu danych oraz zakresu 

i spójności danych podczas wprowadzania danych przez 

użytkownika w formularzach webowych 

 

WOG 3.6 
System będzie uniemożliwiał użytkownikowi wprowadzenie 

danych wykraczających poza dopuszczalny zakres 

Do pól zdefiniowane zostaną ograniczenia walidacyjne. W 
tym przypadku walidacja będzie polegała na sprawdzeniu 
czy wartość w polu nie przekracza przedziału 
zdefiniowanego w regule walidacyjnej. 

WOG 3.7 

System będzie kontrolował wielkości wprowadzanych 

danych, np. wartość wprowadzana w pole Y nie może być 

większa niż suma wartości pól A i B 

 

WOG 3.8 

Po wprowadzeniu w formularz wyróżnika, system będzie 

uzupełniał dane w pozostałych polach powiązanych, np. 

wprowadzenie znacznika Gminy uzupełnia dane o znaczniku 

Aglomeracji, ogranicza listę dopuszczalnych zrzutów, 

systemów kanalizacji itp. 

 

WOG 3.9 

System będzie umożliwiał upload poprzez interfejs webowy 

plików w formacie xls/xlsx/csv ze zdefiniowanym 

separatorem, plików txt ze zdefiniowanym separatorem 

W trakcie przeprowadzonej analizy nie stwierdzono plików 
w innym formacie niż xls/xlsx. 

WOG 3.10 

System będzie zapewniał repozytorium uploadowanych 

plików źródłowych z rejestrem co najmniej daty uploadu oraz 

nazwy użytkownika 

 

WOG 3.11 

System będzie zapewniał jasne i czytelne dla użytkownika 

komunikaty związane z błędami przy uploadzie plików, np. zły 

format pliku, ograniczenie wielkości pliku jeśli uzasadnione 

itp. 

 

WOG 3.12 

System będzie umożliwiał uprawnionemu użytkownikowi 

import danych do bazy danych pochodzących z 

uploadowanych plików 

 

WOG 3.13 
System będzie uniemożliwiał wielokrotne wpisanie tych 

samych danych źródłowych 

 

WOG 3.14 

System będzie zapewniał procedury walidacyjne podczas 

importu danych z pliku do bufora, związane ze zgodnością 

typu danych oraz zakresu i spójności danych 

 

WOG 3.15 

System będzie zapewniał jasne i czytelne dla użytkownika 

komunikaty związane z błędami danych w wyniku walidacji w 

pliku źródłowym uniemożliwiające import zbuforowanych 

danych do bazy danych, np. w komórce A51 typ danych 

niezgodny z oczekiwanym, w komórce B78 brak danych, itp., 

wymuszające poprawę danych w pliku źródłowym i ponowne 

przystąpienie do procedury importu 

 

WOG 3.16 System będzie umożliwiał upload poprzez interfejs webowy 

plików typu doc/jpg/png/gif/tiff/PDF będących załącznikami 
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niepowiązanymi lub powiązanymi ze zdarzeniem w procesie 

lub innym dokumentem w procesie 

WOG 3.17 

System będzie zapewniał repozytorium uploadowanych 

plików źródłowych będących załącznikami wraz z rejestrem 

daty uploadu oraz nazwy użytkownika 

 

WOG 3.18 

System będzie uniemożliwiał usuwanie plików z repozytoriów 

przez nieuprawnionych użytkowników oraz w 

niedozwolonym czasie 

 

WOG 3.19 

System będzie zapewniał podgląd przygotowanych do zapisu 

w bazie danych z możliwością ich poprawienia (głównie błędy 

związane z rozbieżnością zapisów pomiędzy danymi 

wprowadzonymi a danymi słownikowymi, np. Lubilin -> 

Lublin), wycofania z importu lub kontynuacji, oraz zapisania 

dokonanej zmiany w historii zmian 

 

WOG 3.20 

System będzie umożliwiał częściowy zapis danych w bazie 

danych i dalszą edycję danych w celu ich poprawy lub 

uzupełnienia w wyznaczonym przedziale czasowym lub do 

wygaśnięcia terminu 

 

WOG 3.21 
System będzie umożliwiał wprowadzanie danych i edycję 

danych tylko uprawnionym użytkownikom 

 

WOG 3.22 

System będzie umożliwiał udostępnianie 

wyselekcjonowanych danych do edycji i uzupełniania 

wybranym użytkownikom w określonych ramach czasowych 

 

WOG 3.23 

System będzie umożliwiał dokonywanie korekt 

wprowadzonych danych i załączników wyłącznie przez 

uprawnionych użytkowników w dozwolonym czasie 

zachowując pełną historię zmian 

 

WOG 3.24 

System będzie umożliwiał rejestrowanie i śledzenie historii 

wprowadzanych i importowanych danych i załączników, oraz 

historię zmian danych słownikowych 

 

WOG 3.25 

System będzie umożliwiał kontrolę porównawczą 

wprowadzonych danych z wykonania planów z danymi 

pobieranymi z innych systemów zintegrowanych lub 

przechowywanymi w strukturze bazy w tabelach opisujących 

dane planowane lub prognozowane 

 

WOG 3.26 

System będzie umożliwiał użytkownikom przeszukiwanie 

zbiorów danych zgromadzonych w bazie danych względem 

zaawansowanych wielokryteriowych mechanizmów 

wyszukiwania 

 

WOG 3.27 

System będzie umożliwiał użytkownikom przeszukiwanie 

repozytoriów plików zgromadzonych w bazie danych 

względem zaawansowanych wielokryteriowych 

mechanizmów wyszukiwania 

 

WOG 3.28 
System będzie zapewniał możliwość prezentacji danych w 

formie tabelarycznej, z możliwością ukrywania lub 

udostępniania poszczególnych tabel, zastrzegania 
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widoczności pól dla uprawnionych użytkowników, 

konfigurowalnej przez użytkownika przeglądającego dane 

szerokości kolumn i wierszy, konfigurowalnej przez 

użytkownika przeglądającego dane sposobu sortowania 

wyświetlanych danych 

WOG 3.29 

System będzie zapewniał możliwość wizualizacji danych na 

mapach administracyjnych oraz hydrograficznych 

pobieranych z innych systemów (np. ArcGIS) 

 

WOG 3.30 
System będzie umożliwiał pobieranie danych udostępnianych 

przez inne systemy poprzez szynę danych oraz web serwisy 

Zagadnienie omawiane będzie na spotkaniu kierownictwa 
projektu. Szyna danych jest w fazie projektu w KZGW. 

WOG 3.31 
System będzie umożliwiał przekazywanie danych do innych 

systemów poprzez szynę danych oraz web serwisy 

 

WOG 3.32 
System powinien umożliwiać eksportowanie danych z 

systemu do plików xml, txt, csv, xls/x, pdf 

 

WOG 3.33 

System będzie umożliwiał eksportowanie przygotowanych 

zestawień danych bezpośrednio do portalu internetowego 

KZGW 

Ze względu na zmiany procedur w KZWG wymaganie 

zostanie zrealizowane jako utworzenie linku w systemie 

SIKPOŚK do portalu internetowego KZGW. 

 

 

 

Scenariusz użytkownika 
 

 

WOG 3.1 – System będzie umożliwiał wprowadzanie, przetwarzanie, 

wyszukiwanie oraz prezentację danych gromadzonych w bazie danych za pomocą 

interfejsu webowego, zestawień i raportów, oraz wymiany danych z innymi 

systemami  

 

Opis: 

System będzie umożliwiał wprowadzanie, przetwarzanie, wyszukiwanie oraz prezentację danych 
gromadzonych w bazie danych za pomocą interfejsu webowego. 

Funkcjonalność obsługi danych poprzez formularze web opisana została w wymaganiu WOG 3.2. 

Zestawienia i raporty przechowywane będą w repozytorium danych. Repozytorium danych będzie 
integralną częścią systemu i obsługiwane będzie przez strony web. Opis funkcjonalności repozytorium 
danych znajduje się w dokumencie „Moduł zarządzania dokumentami i repozytorium plików – User 
story”. 
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System będzie umożliwiał wymianę danych z innymi systemami. Szczegóły integracji z konkretnymi 
systemami opisane są w punktach odpowiadających wymaganiom komunikacji z konkretnymi 
systemami. 

 

 

WOG 3.2 – System będzie umożliwiał wprowadzanie danych za pośrednictwem 

formularzy webowych  

 

Opis: 

W systemie dokumenty typu sprawozdania lub inne zdefiniowane poprzez moduł definicji dokumentów 
będą miały możliwość przeglądu, edycji, dodawania, usuwania poprzez formularze webowe. 

Dokumenty te wyświetlać się będą w oknie przeglądarki po wybraniu opcji edycji dokumentu. 

Formularze przedstawione będą w postaci tabeli. Pola (obiekty) dokumentu stanowić będą kolumny. 
Kolejne wpisy dokumentu stanowić będą wiesze. 

Możliwe będą następujące operacje do wykonania: 

• Dodanie nowego wiersza, 

• Usunięcie wiersza, 

• Edycja wiersza, 

• Dodanie elementu wiersza, 

• Usunięcie elementu wiersza, 

• Modyfikacja elementu wiersza. 

 

Scenariusz podstawowy wprowadzenia danych za pośrednictwem formularzy na 

przykładzie dokumentu typu sprawozdanie: 

1. Użytkownik wybiera opcję „Edycja danych” w opcjach dokumentu. 

2. System wyświetla okno formularza. Dane przedstawione są w postaci tabeli. 

3. Użytkownik wybiera opcję „Dodaj”. 

4. System wyświetla nowy wiersz z aktywnymi polami. 

5. Użytkownik wprowadza dane. 

a. W polach, które są polami słownikowymi wartości wybierane są z list 
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rozwijanych. 

b. Po wybraniu ID aglomeracji i ID oczyszczalni ścieków, część pól wypełnia się 
na podstawie kartoteki aglomeracji i oczyszczalni. 

6. Użytkownik klika „Zapisz”. 

7. System dokonuje walidacji pól (funkcjonalność opisana w punkcie 3.4) i wyświetla 
komunikat walidacyjny. 

8. Użytkownik wprowadza poprawki i klika ponownie „Zapisz”. 

9. System zapisuje wiersz w bazie danych. 

  

 

Ekrany związane: 

 DANE_FORMULARZ_WEBOWY 

 

 

WOG 3.3 – System będzie umożliwiał wprowadzanie danych z różnych lokalizacji 

(sieć wewnętrzna KZGW, sieci wewnętrzne Urzędów Marszałkowskich)  

 

Opis: 

System dostępny będzie poprzez przeglądarkę internetową, poprzez protokół http. System dostępny 
będzie poprzez sieć wewnętrzną KZGW i sieć wewnętrzną Urzędów Marszałkowskich dającą możliwość 
dostępu dointernetu.  

 

WOG 3.4 – System będzie wymuszał na użytkowniku wpisywanie danych zgodnie 

z ustalonymi formatami daty, miar, kwot, tekstu itp.  

 

Opis: 

Podczas wprowadzania danych w formularzu webowym lub też podczas importu danych z plików 
system dokonywać będzie walidacji (sprawdzenia) poprawności danych z założonymi regułami 
poprawności danych. 

Występować będą następujące formy walidacji: 
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• Poprawność danej z listą słownikową – Podczas importu pole walidowane jest na podstawie 
listy wartości w słowniku. Podczas wprowadzania ręcznego wartość wybierana jest z listy, co 
zapewnia brak możliwości pomyłki. 

• Format pola – możliwość określenia formatu pola. Dostępne są do wyboru następujące 
formaty: 

o Data – w polu tego typu data ma zawsze format RRRR-MM-DD, 

o Tekst – Dla pola tego typu podawany będzie parametr – długość tekstu, 

o Liczba – dla pola tego typu podawane będą parametry: długość liczby i ilość miejsc po 
przecinku. 

• Reguła walidacyjna – Opcja dostępna tylko dla typu danej „Liczba”. W polu podawany jest 
warunek logiczny. W ramach tej reguły możliwe jest zdefiniowanie zakresu wartości.  

 

Dla każdej reguły walidacyjnej dostępna będzie opcja wymagalności reguły. Jej zaznaczenie oznaczać 
będzie, że reguła musi zostać bezwzględnie zrealizowana. Bez jej spełnienia dane nie zostaną zapisane 
w bazie danych. Jeśli opcja będzie odznaczona, oznacza to, że na ekranie pojawi się komunikat 
ostrzegający o wymagalności reguły. 

 

Reguły walidacyjne określane będą podczas tworzenia definicji dokumentu. 

 

 

Scenariusz podstawowy definiowania reguły walidacyjnej: 

1. Użytkownik klika opcję „Dodaj typ danej”. 

2. System otwiera okno definicji typu danej. 

3. Użytkownik wprowadza atrybuty typu danej, oraz reguły walidacyjne.: 

a. Słownik na podstawie, którego będzie walidowana dana, 

b. Format pola, 

c. Wzór poprawności wartości. 

4. Użytkownik zaznacza wymagalność reguły walidacyjnej i klika „Zapisz”. 

5. System zapisuje regułę walidacyjną. 

 

Scenariusz podstawowy działania reguły walidacyjnej: 
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1. Użytkownik wykonuje  operację dodania nowego wiersza do formularza webowego. 

2. System dodaje nowy wiersz z aktywnymi polami. 

3. Użytkownik wprowadza dane do pól i klika „Zapisz”. 

4. System dokonuje walidacji i na ekranie wyświetla komunikat o błędach z podaniem, w 
którym polu, która reguła walidacyjna została naruszona. 

 

Ekrany związane: 

 DANE_DEFINICJA_REGUŁY_WALIDACYJNEJ 

 

 

WOG 3.5 – System będzie zapewniał walidację typu danych oraz zakresu i 

spójności danych podczas wprowadzania danych przez użytkownika w 

formularzach webowych  

 

Opis: 

Wymaganie opisane w punkcie WOG 3.4.  

 

WOG 3.6 – System będzie uniemożliwiał użytkownikowi wprowadzenie danych 

wykraczających poza dopuszczalny zakres  

 

Opis: 

Wymaganie opisane w punkcie WOG 3.4.  

 

WOG 3.7 – System będzie kontrolował wielkości wprowadzanych danych, np. 

wartość wprowadzana w pole Y nie może być większa niż suma wartości pól A i B  

 

Opis: 

Wymaganie opisane w punkcie WOG 3.4.  
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WOG 3.8 – Po wprowadzeniu w formularz wyróżnika, system będzie uzupełniał 

dane w pozostałych polach powiązanych, np. wprowadzenie znacznika Gminy 

uzupełnia dane o znaczniku Aglomeracji, ogranicza listę dopuszczalnych zrzutów, 

systemów kanalizacji itp.  

 

Opis: 

Po wprowadzeniu w formularzu wyróżnika system będzie uzupełniał dane w pozostałych polach 
powiązanych. 

Funkcjonalność taka będzie realizowana dla danych podczas wypełniania sprawozdania i aktualizacji. 

Dotyczyć ona będzie danych aglomeracji i oczyszczalni ścieków.  

Głównym kluczem identyfikującym pola aglomeracji będzie „ID Aglomeracji”.  

Głównym kluczem identyfikującym pola oczyszczalni będzie „ID oczyszczalni ścieków”.  

Lista pól, które będą aktualizowane automatycznie na podstawie „ID Aglomeracji” i „ID oczyszczalni 
ścieków” znajduje się w dokumencie „KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa_Załącznik 14 - Zestawienie 
pól.xls” w zakładce „SPR_WALIDACJA”, „AKT_WALIDACJA”. 

 

 

WOG 3.9 – System będzie umożliwiał upload poprzez interfejs webowy plików w 

formacie xls/xlsx/csv ze zdefiniowanym separatorem, plików txt ze 

zdefiniowanym separatorem  

 

Opis: 

W trakcie analizy stwierdzono, że wszystkie dane, które wymagać będą uploadu do systemu 
przechowywane są w plikach xls/xlsx. 

W trakcie analizy ustalono, że format plików z szablonami, które będą wypełniane przez gminy także 
będzie miał format plików xls/xlsx. 

 

 

WOG 3.10 – System będzie zapewniał repozytorium uploadowanych plików 

źródłowych z rejestrem co najmniej daty uploadu oraz nazwy użytkownika  
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Opis: 

Wszystkie uploadowane pliki źródłowe z danymi będą przechowywane w repozytorium. 

Dokładny opis funkcjonalności znajduje się w rozdziale „Moduł zarządzania dokumentami i 
repozytorium – User story” w wymaganiu 6.1. 

 

WOG 3.11 – System będzie zapewniał jasne i czytelne dla użytkownika 

komunikaty związane z błędami przy uploadzie plików, np. zły format pliku, 

ograniczenie wielkości pliku jeśli uzasadnione itp.  

 

Opis: 

System będzie zapewniał jasne i czytelne dla użytkownika komunikaty związane z błędami przy 
uploadzie plików. 

Proces uploadu pliku do systemu przedstawiony został w wymaganiu WOG 3.12. 

Etap uploadu danych będzie działał na podstawie tego samego mechanizmu jak w przypadku migracji 
danych historycznych ( Etap ”Upload danych do bufora”). Opis walidacji danych i obsługi komunikatów 
opisany został w dokumencie „Migracja – User story”. 

 

WOG 3.12 – System będzie umożliwiał uprawnionemu użytkownikowi import 

danych do bazy danych pochodzących z uploadowanych plików  

 

Opis: 

Zasada importu danych oparta będzie na tej samej zasadzie i tym samym mechanizmie jak migracja 
danych archiwalnych. Proces będzie identyczny z procesem przedstawionym w dokumencie migracji z 
następującymi wyjątkami: 

• Brak etapów związanych z ładowaniem danych słownikowych – konsekwencją tego będzie 
połączenie etapów uploadu plików do tabel poziomu 0 z etapem ładowania do bufora danych. 
W trakcie tego etapu kroki logiczne nadal występują. Różnica polega na tym, że użytkownik 
uruchamia proces tylko jeden raz (poprzez upload plików ) i dane trafiają do bufora (w 
przypadku migracji użytkownik wykonuje dwa kroki: upload to tabel poziomu 0, upload do 
bufora), 

• Etap akceptacji danych w buforze dla danych bieżących jest bardziej złożony i składa się  z 
wielu etapów. Proces ten przedstawiony został w rozdziale dotyczącym głównych procesów 
przepływu danych w systemie, 
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• Pliki ładowane będą pojedynczo. 

Proces uploadu danych przedstawiony został na poniższym schemacie. 
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Rysunek 1 Schemat procesu uploadu danych 

 

Proces uploadu składać się będzie z następujących faz: 

1. Upload danych do tabel tymczasowych – uruchomienie procesu zaczytania plików 
odbywać się będzie z poziomu dokumentu, poprzez wybór opcji „upload danych”. Pliki 
będą wczytywane pojedynczo. Użytkownik podczas wczytywania pliku wybierze z listy 
ID Aglomeracji, której dotyczy plik. System załaduje plik do repozytorium i nada mu 
nową nazwę zgodnie z opisem wymagania MDR 6.15. 

2. Sprawdzenie poprawności pliku – po wskazaniu pliku i wybraniu opcji „Załaduj” dane z 
pliku zaczytane zostaną do tabel tymczasowych. Podczas zaczytywania sprawdzana 
będzie poprawność pliku. Zakłada się, że dane wprowadzane będą w gminach w 
dokumencie szablonu wygenerowanym z systemu. Dokument szablonu zablokowaną 
będzie miał możliwość edycji struktury więc nie powinien mieć innej struktury od 
zakładanej. Jednak ze względu na to, że dane uzupełniane będą urzędy gmin, przez 
osoby, które nie będą podlegały administracyjnie pod KZGW, możliwa będzie sytuacja, 
że dane przekazane zostaną w pliku, który nie powstał w dokumencie szablonu, lub 
też dokument szablonu został odblokowany i zmodyfikowany. W wyniku sprawdzenia 
poprawności plików powstanie lista błędów w postaci raportu na ekranie. Lista błędów 
będzie także do odczytu w historii uploadu danych. 

3. Poprawa plików – po stwierdzeniu błędów w plikach konieczna będzie poprawa 
struktury plików. Poprawa dokonywana będzie bezpośrednio w plikach. 

4. Upload danych do bufora – po załadowaniu danych do tabel tymczasowych i po nie 
stwierdzeniu błędu w pliku, dane załadowane zostaną do tabel bufora danych. W 
trakcie ładowania do tabel bufora sprawdzone zostaną reguły walidacyjne jakie 
nałożone zostały na dane. Wynik walidacji wyświetlony zostanie na ekranie w postaci 
raportu. Raport dostępny będzie także w historii ładowania plików. 

5. Przegląd i poprawienie danych – po załadowaniu danych do bufora i wyświetleniu listy 
błędów walidacyjnych możliwa będzie korekta danych. 

6. Uzupełnienie danych słownikowych – jeśli w trakcie walidacji okaże się, że w 
niektórych polach, które powinny być polami słownikowymi zawarte są dane, których 
nie ma w słownikach systemowych a jednocześnie te dane są prawidłowe użytkownik 
będzie mógł wyjść z bufora danych i przejść do odpowiedniego słownika i uzupełnić 
dane. 

7. Akceptacja – proces akceptacji danych przebiegać będzie wieloetapowo. Proces ten 
przedstawiony został w rozdziale dotyczącym głównych procesów przepływu 
dokumentów typu sprawozdanie. 

8. Wczytanie do tabel produkcyjnych – po ostatecznej akceptacji danych, użytkownik 
uruchomi proces wczytania danych do tabel produkcyjnych. Zaczytanie danych będzie 
krokiem logicznym i oznaczać będzie zmianę statusu danych z danych w buforze na 
dane bieżące. 
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Scenariusz podstawowy: 

1. Użytkownik będąc w dokumencie typu sprawozdanie klika opcję „Upload danych”. 

2. System wyświetla okno opcji „Upload danych”. 

3. Użytkownik wybiera z listy ID Aglomeracji, klika przycisk „Przeglądaj” i wskazuje plik 
do załadowania, a następnie klika przycisk „Załaduj”. 

4. System wykonuje następujące operacje: 

a. Sprawdza poprawność plików, 

b. Ładuje dane z pliku do tabel tymczasowych, 

c. Zapisuje komunikat w historii ładowania, 

d. Wyświetla komunikat z przebiegiem procesu ładowania i  z ewentualnymi 
błędami w strukturze pliku, 

e. Ładuje dane do bufora danych, 

f. Zapisuje komunikat w historii ładowania. 

g. Wyświetla komunikat z przebiegiem procesu ładowania i  z ewentualnymi 
błędami walidacyjnymi, 

5. Użytkownik sprawdza błędy walidacyjne. 

6. Użytkownik wybiera opcję „Pokaż dane”. 

7. System wyświetla formularz web z danymi. 

8. Użytkownik klika opcję „Edytuj dane”. 

9. System uaktywnia wiersz z danymi. 

10. Użytkownik wprowadza poprawne dane i klika „Zapisz”. 

11. System dokonuje walidacji i wyświetla komunikat na ekranie o ewentualnych błędach. 
System zapisuje historię zmian dokonany przez użytkownika. 

 

Ekrany związane: 
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 DANE_DANE_UPLOAD_DANYCH , DANE_WYNIK_UPLOADU, DANE_BUFOR_DANYCH 

 

 

WOG 3.13 – System będzie uniemożliwiał wielokrotne wpisanie tych samych 

danych źródłowych  

 

Opis: 

Etap uploadu danych będzie działał na podstawie tego samego mechanizmu jak w przypadku migracji 
danych historycznych.  

Opis realizacji wymagania opisany został w dokumencie „KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa_Załącznik 
12 - Migracja” w rozdziale 2.2.1. 

 

WOG 3.14 – System będzie zapewniał procedury walidacyjne podczas importu 

danych z pliku do bufora, związane ze zgodnością typu danych oraz zakresu i 

spójności danych  

 

Opis: 

Wymaganie opisane w punkcie WOG 3.12.  

 

 

WOG 3.15 – System będzie zapewniał jasne i czytelne dla użytkownika 

komunikaty związane z błędami danych w wyniku walidacji w pliku źródłowym 

uniemożliwiające import zbuforowanych danych do bazy danych, np. w komórce 

A51 typ danych niezgodny z oczekiwanym, w komórce B78 brak danych, itp., 

wymuszające poprawę danych w pliku źródłowym i ponowne przystąpienie do 

procedury importu  

 

Opis: 

System będzie zapewniał jasne i czytelne dla użytkownika komunikaty związane z błędami przy 
imporcie danych do bufora. 

Proces uploadu pliku do systemu przedstawiony został w wymaganiu WOG 3.12. 
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Etap uploadu danych będzie działał na podstawie tego samego mechanizmu jak w przypadku migracji 
danych historycznych ( Etap ”Upload danych do bufora”). Opis walidacji danych i obsługi komunikatów 
opisany został w dokumencie „Migracja – User story”. 

 

 

WOG 3.16 – System będzie umożliwiał upload poprzez interfejs webowy plików 

typu doc/jpg/png/gif/tiff/PDF będących załącznikami niepowiązanymi lub 

powiązanymi ze zdarzeniem w procesie lub innym dokumentem w procesie  

 

Opis: 

System będzie umożliwiał upload poprzez interfejs webowy plików doc/jpg/png/gif/tiff/PDF będących 
załącznikami. 

Pliki będą uploadowane do repozytorium. 

Sposób rozwiązania funkcjonalności opisany został w dokumencie „Moduł zarządzania dokumentami i 
repozytorium – User story” w wymaganiu 6.1 oraz we wstępie do dokumentu. 

 

 

WOG 3.17 – System będzie zapewniał repozytorium uploadowanych plików 

źródłowych będących załącznikami wraz z rejestrem daty uploadu oraz nazwy 

użytkownika  

 

Opis: 

System zapewniać będzie repozytorium uploadowanych plików źródłowych będących załącznikami. 

Dokładny opis funkcjonalności znajduje się w rozdziale „Moduł zarządzania dokumentami i 
repozytorium – User story” w wymaganiu 6.15. 

 

 

WOG 3.18 – System będzie uniemożliwiał usuwanie plików z repozytoriów przez 

nieuprawnionych użytkowników oraz w niedozwolonym czasie  

 

Opis: 
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Aplikacja będzie umożliwiała nadawanie różnych poziomów uprawnień na funkcjonalności związane z 
zarządzaniem dokumentami takie jak: tworzenie dokumentu, modyfikacja, publikacja, drukowanie, 
usuwanie, zarządzanie cyklem życia dokumentu.  

Sposób funkcjonowania uprawnień w systemie przedstawiony został w rozdziale dotyczącym 
uprawnień. 

 

 

WOG 3.19 – System będzie zapewniał podgląd przygotowanych do zapisu w bazie 

danych z możliwością ich poprawienia (głównie błędy związane z rozbieżnością 

zapisów pomiędzy danymi wprowadzonymi a danymi słownikowymi, np. Lubilin -

> Lublin), wycofania z importu lub kontynuacji, oraz zapisania dokonanej zmiany 

w historii zmian  

 

Opis: 

Wymaganie opisane w punkcie WOG 3.12.  

 

 

WOG 3.20 – System będzie umożliwiał częściowy zapis danych w bazie danych i 

dalszą edycję danych w celu ich poprawy lub uzupełnienia w wyznaczonym 

przedziale czasowym lub do wygaśnięcia terminu  

 

Opis: 

Wymaganie opisane w punkcie WOG 3.12.  

 

WOG 3.21 – System będzie umożliwiał wprowadzanie danych i edycję danych 

tylko uprawnionym użytkownikom  

 

Opis: 

Aplikacja będzie umożliwiała nadawanie uprawnień do opcji wprowadzania danych i edycji danych.  

Sposób funkcjonowania uprawnień w systemie przedstawiony został w rozdziale dotyczącym 
uprawnień. 
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WOG 3.22 – System będzie umożliwiał udostępnianie wyselekcjonowanych 

danych do edycji i uzupełniania wybranym użytkownikom w określonych ramach 

czasowych  

 

Opis: 

W systemie możliwa będzie edycja danych (na zasadach opisanych w punkcie 3.2). 

W systemie możliwe będzie udostępnienie wyselekcjonowanych danych (na zasadach opisanych w 
dokumencie „Moduł raportowy – User story” punkt MOR 8.7). 

 

WOG 3.23 – System będzie umożliwiał dokonywanie korekt wprowadzonych 

danych i załączników wyłącznie przez uprawnionych użytkowników w 

dozwolonym czasie zachowując pełną historię zmian  

 

Opis: 

W systemie możliwa będzie edycja danych (na zasadach opisanych w punkcie 3.2). 

Korekty możliwe będą do wykonania jedynie przez użytkowników, którzy będą mieli uprawnienia do 
opcji „Edycja danych”. Opis funkcjonowania uprawnień zawarty jest w dokumencie „Analiza 
przedwdrożeniowa”. 

W systemie rejestrowana będzie historia zmian. Sposób rejestrowania zmian opisany jest w 
dokumencie „Analiza przedwdrożeniowa”. 

 

WOG 3.24 – System będzie umożliwiał rejestrowanie i śledzenie historii 

wprowadzanych i importowanych danych i załączników, oraz historię zmian 

danych słownikowych  

 

Opis: 

W systemie prowadzona będzie historia importowanych plików. Funkcjonalność będzie identyczna z 
przedstawioną w dokumencie „Migracja – User story”. 
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Funkcjonalność rejestrowania historii zmian danych opisana została w dokumencie „Analiza 
przedwdrożeniowa”. 

 

WOG 3.25 – System będzie umożliwiał kontrolę porównawczą wprowadzonych 

danych z wykonania planów z danymi pobieranymi z innych systemów 

zintegrowanych lub przechowywanymi w strukturze bazy w tabelach opisujących 

dane planowane lub prognozowane  

 

Opis: 

System będzie umożliwiał wykonywanie kontroli porównawczej danych z wykonaniem planów poprzez 
zastosowania standardowych (dla aplikacji) narzędzi raportujących. 

Dla zobrazowania możliwości analizy porównawczej w systemie opracowany zostanie przykładowy 
raport „Analiza porównawcza – przykład”.  

 

Raport zawierać będzie porównanie rzeczywistej liczby mieszkańców zapisanej w aktualizacji i podanej 
w sprawozdaniu z roku 2010. Dane prezentowane będą dla wybranego województwa. 

 

Raport zbudowany będzie na podstawie dwóch źródeł danych: 

• Źródło danych „Sprawozdania”, 

• Źródło danych „Aktualizacje”. 

Raport zawierać będzie parametry: 

• Województwo 

Raport zawierać będzie następujące kolumny: 

• Id aglomeracji 

• Liczba rzeczywistych mieszkańców aglomeracji (wg sprawozdania) 

• Liczba rzeczywistych mieszkańców aglomeracji (wg aktualizacji) 

• Procent wykonania (100 * Liczba mieszkańców wg sprawozdania/ Liczba mieszkańców wg 
aktualizacji) 

W raporcie zdefiniowane zostaną warunki: 

• Rok sprawozdania = 2010 



                                                                                
 

 

KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa_Załącznik 10 v1.01 - Operacje na danych i walidacje - User story 
 

19 | S t r o n a  

• Rok aktualizacji = 2010 

W raporcie zdefiniowane zostaną sortowania: 

• Wg ID aglomeracji. 

 

Scenariusz podstawowy: 

1. Użytkownik otwiera narzędzie raportujące. 

2. Użytkownik wybiera źródło danych „Sprawozdania”. 

3. Użytkownik wybiera kolumny „ID aglomeracji” i „Liczba rzeczywista mieszkańców” 
oraz nadaje warunki na rok 2010. 

4. Użytkownik dodaje źródło danych „Aktualizacje”. 

5. Użytkownik wybiera kolumny „ID aglomeracji” i „Liczba rzeczywista mieszkańców” 
oraz nadaje warunki na rok 2010. 

6. Użytkownik definiuje połączenie pomiędzy źródłami danych po kolumnie „ID 
Aglomeracji”. 

7. Użytkownik definiuje nowy obiekt „Procent wykonania planu” i dodaje go do raportu. 

 

WOG 3.26 – System będzie umożliwiał użytkownikom przeszukiwanie zbiorów 

danych zgromadzonych w bazie danych względem zaawansowanych 

wielokryteriowych mechanizmów wyszukiwania  

 

Opis: 

W systemie będzie istniała możliwość przeszukiwania danych z wykorzystaniem zaawansowanych 
wielokryteriowych mechanizmów wyszukiwania. 

Dla danych, które udostępnione będą poprzez narzędzie raportujące sposób definiowania warunków 
przedstawiony został w dokumencie „Moduł raportowy – user story” w punkcie 8.10.  

Dla danych udostępnianych poprzez formularze web sposób definiowania złożonych warunków 
przedstawiony został w dokumencie „Ergonomia interfejsu użytkownika – user story” w punkcie 1.8. 

 

WOG 3.27 – System będzie umożliwiał użytkownikom przeszukiwanie 

repozytoriów plików zgromadzonych w bazie danych względem zaawansowanych 

wielokryteriowych mechanizmów wyszukiwania  
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Opis: 

System umożliwiać będzie przeszukanie repozytorium dokumentów. 

Wyszukiwanie polegać będzie na wprowadzeniu tekstu w pole „szukaj” w repozytorium. Po kliknięciu 
przycisku „szukaj” system wyświetli listę wszystkich dokumentów, dla których dowolne pole nagłówka 
zawiera ciąg znaków wprowadzony w polu „Szukaj”. Realizowana będzie funkcja <like ‘%xxxxx%’> 
gdzie xxxxx to wyszukiwany ciąg znaków. Każdorazowo przeszukiwane będzie całe repozytorium. 

Lista wyszukanych dokumentów zawierać będzie kolumny: 

• Nazwa dokumentu, 

• Katalog dokumentu, 

• Nazwa pola nagłówka, w którym odszukany został ciąg znaków. 

 

 

WOG 3.28 – System będzie zapewniał możliwość prezentacji danych w formie 

tabelarycznej, z możliwością ukrywania lub udostępniania poszczególnych tabel, 

zastrzegania widoczności pól dla uprawnionych użytkowników, konfigurowalnej 

przez użytkownika przeglądającego dane szerokości kolumn i wierszy, 

konfigurowalnej przez użytkownika przeglądającego dane sposobu sortowania 

wyświetlanych danych  

 

Opis: 

System będzie posiadał możliwość prezentacji danych ze sprawozdań i aktualizacji w postaci 
tabelarycznej w oknie systemu (w oknie web). 

Sposób obsługi wyświetlania tabel w oknie webowym opisany został w dokumencie „Ergonomia 
interfejsu użytkownika – User Story” w punkcie WOG 1.5, WOG 1.6, WOG 1.7, WOG 1.8, WOG 1.9. 

Sposób realizacji wymagania nadawania uprawnień na wybrane kolumny przedstawiony został w 
dokumencie „Moduł raportowy – User story”, punkt 8.7. 

 

 

WOG 3.29 – System będzie zapewniał możliwość wizualizacji danych na mapach 

administracyjnych oraz hydrograficznych pobieranych z innych systemów (np. 

ArcGIS)  
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Opis: 

Wymaganie zostało opisane w dokumencie „Moduł raportowy – User story” – punkt 8.28.  

 

WOG 3.30 – System będzie umożliwiał pobieranie danych udostępnianych przez 

inne systemy poprzez szynę danych oraz web serwisy  

 

Opis: 

W systemie możliwa będzie komunikacja poprzez webserwisy. Komunikacja możliwa będzie w obydwie 
strony. 

Poprzez web serwisy do systemu pobierane będą dane z systemu EKOINFONET. Opis tego rozwiązania 
znajduje się w dokumencie „Moduł zarządzania Dokumentami i Repozytorium Plików – User Story” w 
wymaganiu 6.17.  

W systemie możliwa będzie komunikacja poprzez szynę danych. 

Szyna danych jest w KZGW na etapie projektu.  

Po utworzeniu szyny danych w środowisku Zamawiającego podłączenie się do szyny zrealizowane 
zostanie poprzez zmianę end pointa w konfiguracji web serwisów. 

 

 

WOG 3.31 – System będzie umożliwiał przekazywanie danych do innych 

systemów poprzez szynę danych oraz web serwisy  

 

Opis: 

Patrz wymaganie WOG 3.30. 

 

WOG 3.32 – System powinien umożliwiać eksportowanie danych z systemu do 

plików xml, txt, csv, xls/x, pdf  

 

Opis: 

Export danych z systemu do plików xml, csv, xls/x, pdf realizowany będzie poprzez moduł raportowy. 
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Funkcjonalność systemu w tym zakresie opisana została w rozdziale „Moduł raportowy – User story” w 
wymaganiu MOR 8.17.  

 

 

WOG 3.33 – System będzie umożliwiał eksportowanie przygotowanych zestawień 

danych bezpośrednio do portalu internetowego KZGW  

 

Ze względu na zmiany procedur w KZWG wymaganie zostanie zrealizowane jako utworzenie linku w 
systemie SIKPOŚK do portalu internetowego KZGW. 

 

 

Ekrany obrazujące funkcjonalność 
 

W punkcie tym zamieszczone są makiety ekranów. Makiety należy rozumieć w ten sposób, że nie są 

to zrzuty ekranu z systemu, lecz jedynie projekty zawierające najważniejsze elementy. 

W przypadku makiet ekranów opisane zostały także sposoby wywołania akcji. W systemie 

docelowym sposoby te mogą ulec zmianie. Przykładowo w opisie może być zawarta informacje, że 

otwarcie okna ze szczegółami wymagania wymaga zaznaczenia pozycji na liście a następnie kliknięcie 

przycisku „Otwórz”. W systemie docelowym może zostać taka funkcjonalność zrealizowana poprzez 

kliknięcie na wiersz będący aktywnym linkiem. 

 

DANE_FORMULARZ_WEBOWY – ekran służący do ręcznego wprowadzania danych do dokumentu. 

 

Tabela 2 Przyciski akcji na formie DANE_FORMULARZ_WEBOWY 

Nazwa akcji Sposób uruchamiania 
akcji 

Działanie 

Dodanie nowego 
wiersza do tabeli  

Klikni ęcie przycisku 
„Dodaj” 

Dodanie nowego pustego wiersza do tabeli. Po wypełnieniu 
pól i kliknięciu przycisku „Zapisz” dane są zapisywane. 
Jednocześnie prowadzona jest walidacja wypełnia pól. 

Zmiana definicji 
wiersza 

Klikni ęcie na przycisk 
„Zmień” 

Uaktywnienie wiersza. Po wprowadzeniu zmian i kliknięciu 
„Zapisz” zmiany wprowadzane są w systemie. W trakcie 
zapisu prowadzona jest walidacja poprawności wypełnienia 
pól. 
System zapisuje historię zmiany. 

Usunięcie wiersza z 
tabeli 

Zaznaczenie wiersza (lub 
wierszy check-boxem ) i 

Wyświetlenie okna ostrzeżenia z pytaniem czy usunąć 
pozycje. Po kliknięciu „Tak” pozycje zmieniają status na 
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kliknięcie na przycisk 
„Usuń” 

usunięte z bazy (zostają fizycznie w bazie). 
System zapisuje historię zmiany, odnotowuje datę zmiany, 
użytkownika zmieniającego. 

 

 

 

 

 

Rysunek 2 Makieta okna DANE_FORMULARZ_WEBOWY 

 

DANE_DEFINICJA_REGUŁY_WALIDACYJNEJ – część ekranu definicji typu danej, zawierający 
definicję reguł walidacyjnych. 

 

Tabela 3 Przyciski akcji na formie DANE_DEFINICJA_REGUŁY_WALIDACYJNEJ 

Nazwa akcji Sposób uruchamiania 
akcji 

Działanie 

Wymagalność  Zaznaczenie opcji w 
kolumnie 
„Wymagalność” dla 
każdej z reguł 
walidacyjnych 

Zaznaczenie opcji „Wymagalność” będzie powodować, że w 
przypadku niespełnienia reguły walidacyjnej system nie 
pozwoli zapisać danych. Jeśli opcja będzie odznaczona to 
system wyświetli komunikat informacyjny i pozwoli zapisać 
dane. 
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Rysunek 3 Makieta okna DANE_DEFINICJA_REGUŁY _WALID ACYJNEJ 

 

 

DANE_UPLOAD_DANYCH – część ekranu wyboru pliku do uploadu plików i startu uploadu. 

 

Tabela 4 Przyciski akcji na formie DANE_UPLOAD_DANYCH 

Nazwa akcji Sposób uruchamiania 
akcji 

Działanie 

Wskazanie pliku Kliknięcie przycisku 
„Przeglądaj” 

Wyświetlenie ekranu explorera plików, w którym można 
wskazać właściwy plik. 

Uruchomienie 
uploadu 

Klikni ęcie przycisku 
„Załaduj dane” 

Uruchomienie procesu uploadu danych do bufora. 
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Rysunek 4 Makieta okna DANE_UPLOAD_DANYCH 

 

 

DANE_WYNIK_UPLOADU – część ekranu wyboru pliku do uploadu plików i startu uploadu. 

 

Tabela 5 Przyciski akcji na formie DANE_WYNIK_UPLOA DU 

Nazwa akcji Sposób uruchamiania 
akcji 

Działanie 

Wyświetlenie danych Kliknięcie przycisku 
„Pokaż dane” 

Wyświetlenie ekranu z danymi w postaci tabeli 
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Rysunek 5 Makieta okna DANE_WYNIK_UPLOADU 

 

 

DANE_BUFOR_DANYCH – część ekranu wyboru pliku do uploadu plików i startu uploadu. 

 

Tabela 6 Przyciski akcji na formie DANE_BUFOR_DANYCH 

Nazwa akcji Sposób uruchamiania 
akcji 

Działanie 

Edycja danych Kliknięcie przycisku 
„Zmień” 

Wyświetlenie wierszy pliku w formacie do edycji. 

Usunięcie danych z 
bufora 

Klikni ęcie przycisku 
„Usuń” 

Usunięcie danych z bufora. Jest to jednoznaczne z 
usunięciem uploadowanego pliku. Plik można wczytywać 
ponownie. W bazie pozostaje historia uploadu pliku oraz 
same dane. 
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Rysunek 6 Makieta okna DANE_BUFOR_DANYCH 

 

 

 

Testy jakościowe 
 

T-WO-3-1 - Test edycji dokumentów poprzez interfejs webowy oraz walidacji 

danych 

Dane podstawowe testu 

Tabela 7 - Dane podstawowe testu T-WO-3-1 

Pozycja Opis 
Identyfikator testu T-WO-3-1 
Opis testu Scenariusz testowy polega na przetestowaniu edycji formularzy webowych. W 

trakcie testu sprawdzana jest poprawność walidacji danych. 
Iteracje scenariusza Brak powtórzeń. 
Tester Użytkownik z uprawnieniami: 

• Do edycji dokumentów poprzez formularz webowy. 
Autor scenariusza testowego Wykonawca 
Warunki początkowe • Użytkownik posiada wymagane uprawnienia 

• W systemie wprowadzone są już dokumenty typu sprawozdanie 
Weryfikowane wymagania • WOG 3.1 – System będzie umożliwiał wprowadzanie, przetwarzanie, 

wyszukiwanie oraz prezentację danych gromadzonych w bazie 
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danych za pomocą interfejsu webowego, zestawień i raportów, oraz 
wymiany danych z innymi systemami 

• WOG 3.2 – System będzie umożliwiał wprowadzanie danych za 
pośrednictwem formularzy webowych  

• WOG 3.4 – System będzie wymuszał na użytkowniku wpisywanie 
danych zgodnie z ustalonymi formatami daty, miar, kwot, tekstu itp.  

• WOG 3.5 – System będzie zapewniał walidację typu danych oraz 
zakresu i spójności danych podczas wprowadzania danych przez 
użytkownika w formularzach webowych  

• WOG 3.6 – System będzie uniemożliwiał użytkownikowi 
wprowadzenie danych wykraczających poza dopuszczalny zakres  

• WOG 3.7 – System będzie kontrolował wielkości wprowadzanych 
danych, np. wartość wprowadzana w pole Y nie może być większa 
niż suma wartości pól A i B  

• WOG 3.8 – Po wprowadzeniu w formularz wyróżnika, system będzie 
uzupełniał dane w pozostałych polach powiązanych, np. 
wprowadzenie znacznika Gminy uzupełnia dane o znaczniku 
Aglomeracji, ogranicza listę dopuszczalnych zrzutów, systemów 
kanalizacji itp.  

• WOG 3.19 – System będzie zapewniał podgląd przygotowanych do 
zapisu w bazie danych z możliwością ich poprawienia (głównie błędy 
związane z rozbieżnością zapisów pomiędzy danymi wprowadzonymi 
a danymi słownikowymi, np. Lubilin -> Lublin), wycofania z importu 
lub kontynuacji, oraz zapisania dokonanej zmiany w historii zmian  

• WOG 3.20 – System będzie umożliwiał częściowy zapis danych w 
bazie danych i dalszą edycję danych w celu ich poprawy lub 
uzupełnienia w wyznaczonym przedziale czasowym lub do 
wygaśnięcia terminu  

Kryteria akceptacji Spełnione są wszystkie kryteria wypełnione w kolumnie „Spodziewany wynik testu” 

 

Scenariusz testowy 

Tabela 8- Scenariusz testu  T-WO-3-1 

Lp Opis kroku testowego i warunki początkowe Spodziewany wynik testu Uwagi 
1 Należy uruchomić przeglądarkę internetową i 

wpisać adres systemu SIKPOŚK aby wyświetlić 
stronę startową systemu. 

Na ekranie w przeglądarce 
internetowej pojawi się strona 
startowa systemu SIKPOŚK. 

 

2 Należy wprowadzić login i hasło i następnie 
kliknąć „OK.” aby zalogować się do systemu. 

Na ekranie pojawią się opcje 
zgodne z posiadanymi 
uprawnieniami. 

 

3. Należy przejść do repozytorium dokumentów 
otworzyć dokument typu sprawozdanie finansowe. 

System otworzy dokument typu 
sprawozdanie finansowe. 

 

4 Należy wybrać opcję „Edycja danych” System wyświetli formularz web 
zawierający tabelkę 
sprawozdania. 

 

5 Należy wybrać opcję „Dodaj”. System wyświetli nowy wiersz z 
polami do edycji. 

 

6 Należy wypełnić wartości w polach i kliknąć 
zapisz. 

System zapisze dane.  

7 Należy kliknąć „Zmień”. System wyświetli wiersz w trybie 
edycji. 

 

8 Należy dokonać zmiany wartości w polach. Należy 
wybrać takie wartości aby niespełnione zostały 
reguły walidacyjne. Należy wybrać po co najmniej 
jednym przypadku dla każdej reguły walidacyjnej. 
Następnie należy kliknąć „Zapisz”. 

System wyświetli komunikat 
informujący w której kolumnie 
jaka regułą walidacyjna została 
naruszona. 

 

9 Należy wprowadzić poprawne wartości w polach i 
kliknąć „Zapisz”. 

System zapisze dane.  
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10 Należy kliknąć „Usuń”. System wyświetli komunikat z 
prośbą o potwierdzenie usunięcia 
danych. 

 

11 Należy potwierdzić usunięcie wiersza. System usunął wiersz.  

 

 

T-WO-3-2 - Test wymagań ogólnych związanych z operacjami na danych i 

walidacją 

Dane podstawowe testu 

Tabela 9 - Dane podstawowe testu T-WO-3-2 

Pozycja Opis 
Identyfikator testu T-WO-3-2 
Opis testu Scenariusz testowy polega na przetestowaniu realizacji wymagań ogólnych 

związanych z operacjami na danych i walidacją. 
Iteracje scenariusza Brak powtórzeń. 
Tester Użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami (wymagane uprawnienia podane są w 

kolumnie „Uwagi” w tabelce Scenariusza testowego) 
 

Autor scenariusza testowego Wykonawca 
Warunki początkowe • Użytkownik posiada wymagane uprawnienia 
Weryfikowane wymagania • WOG 3.3 – System będzie umożliwiał wprowadzanie danych z 

różnych lokalizacji (sieć wewnętrzna KZGW, sieci wewnętrzne 
Urzędów Marszałkowskich)  

• WOG 3.33 – System będzie umożliwiał eksportowanie 
przygotowanych zestawień danych bezpośrednio do portalu 
internetowego KZGW  

Kryteria akceptacji Spełnione są wszystkie kryteria wypełnione w kolumnie „Spodziewany wynik testu” 

 

Scenariusz testowy 

Tabela 10- Scenariusz testu  T-WO-3-2 

Lp Opis kroku testowego i warunki początkowe Spodziewany wynik testu Uwagi 
1 Należy zalogować się do systemu z komputera w 

sieci Urzędu Marszałkowskiego. 
 Użytkownik jest 

pracownikiem 
Urzędu 
Marszałkowskiego 

2 Należy wykonać test T-WO-3-1 System umożliwił wykonanie 
testu T-WO-3-1 z Urzędu 
Marszałkowskiego 

 

3. Należy zalogować się na stronę główną systemu 
SIKPOŚK i kliknąć na link „Portal KZGW” 

System otworzy w oknie 
przeglądarki stronę internetową 
www.kzgw.gov.pl  

Użytkownik musi 
posiadać dostęp 
do sieci internet. 

 

 

T-WO-3-3 - Test uploadu danych oraz walidacji danych 

Dane podstawowe testu 
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Tabela 11 - Dane podstawowe testu T-WO-3-3 

Pozycja Opis 
Identyfikator testu T-WO-3-3 
Opis testu Scenariusz testowy polega na przetestowaniu uploadu danych z plików oraz 

walidacji danych podczas uploadu. 
Iteracje scenariusza Brak powtórzeń 
Tester Użytkownik z uprawnieniami: 

• Do uploadu danych. 
Autor scenariusza testowego Wykonawca 
Warunki początkowe • Użytkownik posiada wymagane uprawnienia 

• Przygotowany jest plik A z danymi, który ma inną strukturę danych niż 
wymagana 

• Przygotowany jest plik B z danymi, które nie spełniają reguł 
walidacyjnych 

Weryfikowane wymagania • WOG 3.9 – System będzie umożliwiał upload poprzez interfejs 
webowy plików w formacie xls/xlsx/csv ze zdefiniowanym 
separatorem, plików txt ze zdefiniowanym separatorem  

• WOG 3.11 – System będzie zapewniał jasne i czytelne dla 
użytkownika komunikaty związane z błędami przy uploadzie plików, 
np. zły format pliku, ograniczenie wielkości pliku jeśli uzasadnione 
itp.  

• WOG 3.12 – System będzie umożliwiał uprawnionemu 
użytkownikowi import danych do bazy danych pochodzących z 
uploadowanych plików  

• WOG 3.13 – System będzie uniemożliwiał wielokrotne wpisanie tych 
samych danych źródłowych 

• WOG 3.14 – System będzie zapewniał procedury walidacyjne 
podczas importu danych z pliku do bufora, związane ze zgodnością 
typu danych oraz zakresu i spójności danych  

• WOG 3.15 – System będzie zapewniał jasne i czytelne dla 
użytkownika komunikaty związane z błędami danych w wyniku 
walidacji w pliku źródłowym uniemożliwiające import zbuforowanych 
danych do bazy danych, np. w komórce A51 typ danych niezgodny z 
oczekiwanym, w komórce B78 brak danych, itp., wymuszające 
poprawę danych w pliku źródłowym i ponowne przystąpienie do 
procedury importu  

• WOG 2.17 – System będzie umożliwiał definiowanie alertów, które 
w zależności od wartości określonych pól w zapisanym rekordzie 
umożliwiają automatyczne wykonywanie akcji, np. wysłanie poczty 
elektronicznej o konfigurowalnej treści (zawierającej określenia 
będące wartościami pól), wysłanie pop-up.  

 
 

Kryteria akceptacji Spełnione są wszystkie kryteria wypełnione w kolumnie „Spodziewany wynik testu” 

 

Scenariusz testowy 

Tabela 12- Scenariusz testu  T-WO-3-3 

Lp Opis kroku testowego i warunki początkowe Spodziewany wynik testu Uwagi 
1 Należy uruchomić przeglądarkę internetową i 

wpisać adres systemu SIKPOŚK aby wyświetlić 
stronę startową systemu. 

Na ekranie w przeglądarce 
internetowej pojawi się strona 
startowa systemu SIKPOŚK. 

 

2 Należy wprowadzić login i hasło i następnie 
kliknąć „OK.” aby zalogować się do systemu. 

Na ekranie pojawią się opcje 
zgodne z posiadanymi 
uprawnieniami. 

 

3. Należy przejść do repozytorium i otworzyć 
dokument typu sprawozdanie 

System otworzy dokument  
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4 Należy wybrać opcję „Upload plików” System wyświetli okno opcji 
„Upload plików” 

 

5 Należy wybrać z listy aglomerację dla której 
zaczytany będzie plik A, a następnie należy 
wskazać plik A i następnie kliknąć „Załaduj”. 

System rozpocznie proces 
uploadu pliku. Po zakończeniu, 
na ekranie wyświetlony zostanie 
komunikat z przebiegu 
ładowania. W komunikacie 
będzie informacja, że 
załadowanie pliku nie powiodło 
się z powodu błędnej struktury 
pliku. 

 

6 Należy ponownie wybrać z listy aglomerację dla 
której zaczytany będzie plik B, a następnie należy 
wskazać plik B i następnie kliknąć „Załaduj”. 

System rozpocznie proces 
uploadu pliku. Po zakończeniu, 
na ekranie wyświetlony zostanie 
komunikat z przebiegu 
ładowania. W komunikacie 
będzie informacja, że 
załadowanie pliku powiodło się 
ale znalezione zostały błędy 
walidacyjne. 

 

7 Należy wybrać opcję „Pokaż dane”. System wyświetli tabelę 
sprawozdania w oknie 
przeglądarki. 

 

8 Należy kliknąć opcję „Edytuj dane”. System wyświetli wiersze w 
trybie edycji. 

 

9 Należy wprowadzić poprawne wartości w polach i 
kliknąć „Zapisz”. 

System zapisze dane.  

10 Należy ponownie przejść do opcji „Upload plików” 
i wykonać krok 6. 

System wyświetli komunikat, że 
plik został już załadowany do 
systemu. 

 

 

 

 

Testy dla pozostałych wymagań 

Dla poniższych wymagań testy opisane będą w innych rozdziałach dokumentacji. 

 

WOG 3.10 – System będzie zapewniał repozytorium uploadowanych plików źródłowych z rejestrem co najmniej 
daty uploadu oraz nazwy użytkownika  

WOG 3.16 – System będzie umożliwiał upload poprzez interfejs webowy plików typu doc/jpg/png/gif/tiff/PDF 
będących załącznikami niepowiązanymi lub powiązanymi ze zdarzeniem w procesie lub innym dokumentem w 
procesie  

WOG 3.17 – System będzie zapewniał repozytorium uploadowanych plików źródłowych będących załącznikami 
wraz z rejestrem daty uploadu oraz nazwy użytkownika  

Wymaganie weryfikowane są w trakcie testu T-WO-6-2 („Moduł zarządzania dokumentami  i 

repozytorium plików – User story”). 

 



                                                                                
 

 

KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa_Załącznik 10 v1.01 - Operacje na danych i walidacje - User story 
 

32 | S t r o n a  

WOG 3.18 – System będzie uniemożliwiał usuwanie plików z repozytoriów przez nieuprawnionych użytkowników 
oraz w niedozwolonym czasie  

WOG 3.21 – System będzie umożliwiał wprowadzanie danych i edycję danych tylko uprawnionym użytkownikom  

WOG 3.22 – System będzie umożliwiał udostępnianie wyselekcjonowanych danych do edycji i uzupełniania 
wybranym użytkownikom w określonych ramach czasowych  

WOG 3.23 – System będzie umożliwiał dokonywanie korekt wprowadzonych danych i załączników wyłącznie przez 
uprawnionych użytkowników w dozwolonym czasie zachowując pełną historię zmian  

Testy zdefiniowane są w rozdziale dotyczącym Uprawnień. 

 

WOG 3.24 – System będzie umożliwiał rejestrowanie i śledzenie historii wprowadzanych i importowanych danych i 
załączników, oraz historię zmian danych słownikowych  

Wymaganie testowane w ramach testu T-WO-8-3 

 

WOG 3.25 – System będzie umożliwiał kontrolę porównawczą wprowadzonych danych z wykonania planów z 
danymi pobieranymi z innych systemów zintegrowanych lub przechowywanymi w strukturze bazy w tabelach 
opisujących dane planowane lub prognozowane  

Testy zdefiniowany został w teście T-WO-8-4. 

 

 

WOG 3.26 – System będzie umożliwiał użytkownikom przeszukiwanie zbiorów danych zgromadzonych w bazie 
danych względem zaawansowanych wielokryteriowych mechanizmów wyszukiwania  

Testy dla wymagania przeprowadzane są w ramach testów dla wymagania 8.10 „Moduł raportowy” 
oraz 1.8 „Ergonomia interfejsu użytkownika”.  

 

WOG 3.27 – System będzie umożliwiał użytkownikom przeszukiwanie repozytoriów plików zgromadzonych w 
bazie danych względem zaawansowanych wielokryteriowych mechanizmów wyszukiwania  

Wymaganie weryfikowane jest w trakcie testu T-WO-6-2 (Moduł raportowy). 

 

WOG 3.28 – System będzie zapewniał możliwość prezentacji danych w formie tabelarycznej, z możliwością 
ukrywania lub udostępniania poszczególnych tabel, zastrzegania widoczności pól dla uprawnionych użytkowników, 
konfigurowalnej przez użytkownika przeglądającego dane szerokości kolumn i wierszy, konfigurowalnej przez 
użytkownika przeglądającego dane sposobu sortowania wyświetlanych danych  

 Wymaganie weryfikowane jest w trakcie testu T-WO-1-1 (Ergonomia interfejsu użytkownika). 
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WOG 3.29 – System będzie zapewniał możliwość wizualizacji danych na mapach administracyjnych oraz 
hydrograficznych pobieranych z innych systemów (np. ArcGIS)  

Wymaganie weryfikowane jest w ramach testu T-WO-8-6 

 

 

WOG 3.32 – System powinien umożliwiać eksportowanie danych z systemu do plików xml, txt, csv, xls/x, pdf  

Wymaganie weryfikowane są w trakcie testu T-WO-8-3 (Moduł raportowy). 

 

WOG 3.30 – System będzie umożliwiał pobieranie danych udostępnianych przez inne systemy poprzez szynę 
danych oraz web serwisy  

WOG 3.31 – System będzie umożliwiał przekazywanie danych do innych systemów poprzez szynę danych oraz 
web serwisy  

Testy komunikacji poprzez webserwisy przedstawione są w teście T-WO-8-4.  
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HISTORIA DOK

Wersja Data wydania Opis Status Zmiany dotyczą Autorzy 

1.00 20-03-2012
Opracowanie pierwszej wersji
dokumentu 

Nowy dokument Dariusz Ziółkowski

1.01 13-04-2012 Korekta Weryfikacja Dariusz Ziółkowski

Statusy dokumentu: Nowy dokument, Zmiana, Weryfikacja 
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Raport

0-Pl 
Lp. Grupa danych Nazwa w XML 1-UE

1.    Reporter 1

1.1    Reporter tak nie nie rptMStateKey 0 string 2 16 Kod kraju 1 PL

1.2    Reporter tak nie nie rptMStateValue 0 string 1 64 Nazwa kraju 1 Poland

1.3    Reporter tak nie nie rptCulture 0 string 5 1 pl-PL

1.4    Reporter tak nie nie rptFormRA 0 long 9 0 1 0

2.    ReportPeriod 1

2.1    ReportPeriod tak nie nie repCode -- string 1 16 1 PL01

2.2    ReportPeriod tak nie nie repVersion 0 date

2.3    ReportPeriod tak nie nie repSituationAt -- date 1 2008-12-31

2.4    ReportPeriod tak nie nie repReportedPeriod 0 string 4 1 2008

3.    Contact 1

3.1    Contact tak nie nie conName -- string 0 64 Nazwa kontaktu 1 Justyna Kiec

3.2    Contact tak nie nie conInstitution -- string 0 128 Instytucja 1
Krajowy Zarząd 
Gospodarki Wodnej

3.3    Contact tak nie nie conStreet 0 string 0 128 Ulica 1 Swietokrzyska 36

3.4    Contact tak nie nie conZIP 0 string 0 8 Kod pocztowy 1 00-116

3.5    Contact tak nie nie conCity 0 string 0 64 Miejscowość 1 Warsaw

3.6    Contact tak nie nie conPhone 0 string 0 64 Telefon 1 48223720231

3.7    Contact tak nie nie conFax 0 string 0 50 Fax 1 48223720293

3.8    Contact tak nie nie conEmail 0 string 0 128 Adres e-mail 1
Justyna.Kiec@kzgw.gov
.pl

3.9    Contact tak nie nie conRemarks 0 string 0 255

4.    ReceivingArea 1

4.1    ReceivingArea tak nie nie rcaState 0 string 1 1 1

4.2    ReceivingArea tak nie nie rcaCode 0 string 1 32 1 PLW

4.3    ReceivingArea tak nie nie rcaName 0 string 1 255 1 Wisła

4.4    ReceivingArea tak nie nie rcaType 0 string 1 16 1 A58

4.5    ReceivingArea tak nie nie rcaSensitiveArea 0 string 1 32

4.6    ReceivingArea tak nie nie rcaDateArt58 0 date 1 2004-05-01

4.7    ReceivingArea tak nie nie rcaParameterN 0 boolean 1 true

4.8    ReceivingArea tak nie nie rcaParameterP 0 boolean 1 true

4.9    ReceivingArea tak nie nie rcaParameterOther 0 boolean 1 false

4.10 ReceivingArea tak nie nie rcaDateDesignation 0 date 1 2004-05-01

4.11 ReceivingArea tak nie nie rcaANitro 0 boolean 1 true

4.12 ReceivingArea tak nie nie rcaAPhos 0 boolean 1 true

4.13 ReceivingArea tak nie nie rcaB 0 boolean 1 false

4.14 ReceivingArea tak nie nie rcaC 0 boolean 1 false

4.15 ReceivingArea tak nie nie
rcaCRelevantDirectiv

e
0 string 0 4096

4.16 ReceivingArea tak nie nie rcaMorphology 0 boolean 1 false

4.17 ReceivingArea tak nie nie rcaHydrologie 0 boolean 1 false

4.18 ReceivingArea tak nie nie rcaHydraulic 0 boolean 1 false

4.19 ReceivingArea tak nie nie rcaAbsenceRisk 0 boolean 1 false

4.20 ReceivingArea tak nie nie rcaDateArt54 0 date 1 2004-05-01

4.21 ReceivingArea tak nie nie rcaPlants 0 long 9 0 1 788

4.22 ReceivingArea tak nie nie rcaPlantsCapacity 0 long 9 0 1 22995632

4.23 ReceivingArea tak nie nie
rcaNIncomingMeasur

ed
0 decimal 18 1 59158.3

4.24 ReceivingArea tak nie nie
rcaNIncomingCalculat

ed
0 decimal 18 1 0

czy dana jest 
raportowana

czy jest w 
sprawozdaniu

czy będzie w sprawozdaniu/ 
lub nazwa je śli ju ż jest

fractionDi
gits

Nazwa Przykładowe daneminOccurs Type Length minLength
maxLengt

h
totalDigits
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4.25 ReceivingArea tak nie nie
rcaNIncomingEstimat

ed
0 decimal 18 1 5515.2

4.26 ReceivingArea tak nie nie
rcaPIncomingMeasur

ed
0 decimal 18 1 10078.8

4.27 ReceivingArea tak nie nie
rcaPIncomingCalculat

ed
0 decimal 18 1 0

4.28 ReceivingArea tak nie nie
rcaPIncomingEstimat

ed
0 decimal 18 1 902.4

4.29 ReceivingArea tak nie nie
rcaNDischargedMeasu

red
0 decimal 18 1 32839.6

4.30 ReceivingArea tak nie nie
rcaNDischargedCalcul

ated
0 decimal 18 1 0

4.31 ReceivingArea tak nie nie
rcaNDischargedEstim

ated
0 decimal 18 1 3536.3

4.32 ReceivingArea tak nie nie
rcaPDischargedMeasu

red
0 decimal 18 1 4940.8

4.33 ReceivingArea tak nie nie
rcaPDischargedCalcul

ated
0 decimal 18 1 0

4.34 ReceivingArea tak nie nie
rcaPDischargedEstim

ated
0 decimal 18 1 602.5

4.35 ReceivingArea tak nie nie rcaGIS 0 string 1 128

4.36 ReceivingArea tak nie nie rcaCIDOtherDirective 0 string 0 128

4.37 ReceivingArea tak nie nie
rcaCDateOtherDirecti

ve
0 date

4.38 ReceivingArea tak nie nie rcaRemarks 0 string 0 4096

4.39 ReceivingArea tak nie nie rcaArt54Applied 0 boolean 1 true

5.    Agglomeration 1

5.1    Agglomeration tak nie nie aggState string 1 1 1

5.2    Agglomeration tak tak Id_aglomeracji aggCode string 1 32 1 PLDO001

5.3    Agglomeration tak tak nazwa agl aggName 0 string 1 255 1 Wrocław

5.4    Agglomeration tak nie nie aggNUTS 0 1 16 1 PL514

5.5    Agglomeration tak nie nie aggLatitude 0 decimal 18 1 51.1262

5.6    Agglomeration tak nie nie aggLongitude 0 decimal 18 1 17.0061

5.7    Agglomeration tak tak Rlm aglomeracji aggGenerated long 9 1 1100000

5.8    Agglomeration tak nie nie bigID 0 string 1 32 1 PL189

5.9    Agglomeration tak nie nie aggCalculation --- string 0 4096 1

resident population + 
non resident 
population + industrial 
waste water + 
seasonal changes

5.10 Agglomeration tak nie nie aggChanges 0 string 1 16 1 1

5.11 Agglomeration tak nie nie aggChangesComment 0 string 0 4096 1
determination of new 
boundaries of 
agglomerations

5.12 Agglomeration tak nie nie aggPeriodOver --- date 1 2015-12-31

5.13 Agglomeration tak nie nie aggC1 0 decimal 18 1 94

5.14 Agglomeration tak nie nie aggMethodC1 0 string 1 16 1 C

5.15 Agglomeration tak nie nie aggC2 0 decimal 18 1 6

5.16 Agglomeration tak nie nie aggMethodC2 0 string 1 16 1 E

5.17 Agglomeration tak nie nie
aggPercWithoutTreat

ment
0 decimal 16 1 0

5.18 Agglomeration tak nie nie
aggMethodWithoutTr

eatment
0 string 1 16 1 E

5.19 Agglomeration na razie nie nie nie
aggPercPrimTreatme

nt
0 decimal 18

5.20 Agglomeration na razie nie nie nie aggPercSecTreatment 0 decimal 18

5.21 Agglomeration na razie nie nie nie
aggPercStringendTre

atment
0 decimal 18
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5.22 Agglomeration na razie nie nie nie
aggHaveRegistration

System
0 string 1 16

5.23 Agglomeration na razie nie nie nie
eggExistMaintenance

Plan
0 string 1 16

5.24 Agglomeration na razie nie nie nie aggPressureTest 0 boolean 1 false

5.25 Agglomeration na razie nie nie nie aggVideoInspections 0 boolean 1 false

5.26 Agglomeration na razie nie nie nie aggOtherMeasures 0 boolean 1 false

5.27 Agglomeration na razie nie nie nie aggExplanationOther 0 string 1 4096

5.28 Agglomeration na razie nie nie nie aggSevageNetwork 0 string 1 16

5.29 Agglomeration na razie nie nie nie
aggBestTechnicalKno

wledge
0 string 1 16

5.30 Agglomeration na razie nie nie nie aggDilutionRates 0 boolean 1 false

5.31 Agglomeration na razie nie nie nie aggCapacity 0 boolean 1 false

5.32 Agglomeration na razie nie nie nie aggAccOverflows 0 boolean 1 false

5.33 Agglomeration na razie nie nie nie
aggAccOverflowNumb

er
0 long 9

5.34 Agglomeration na razie nie nie nie
aggSeverOverflows_

m3
0 long 9

5.35 Agglomeration na razie nie nie nie
aggSeverOverflows_p

e
0 long 9

5.36 Agglomeration na razie nie nie nie aggRemarks 0 string 1 4096

5.37 Agglomeration tak nie nie aggForecast 0 date 1 2015-12-31

6.    
BigCityDischarge
r

1

6.1    BigCityDischarger tak nie nie bigCityID 0 string 1 32 1 PL008

6.2    BigCityDischarger na razie nie nie nie bigCountryCode 0 string 1 16 1 PL

6.3    BigCityDischarger na razie nie nie nie bigCity 0 string 1 255 1 BIALYSTOK

7.    UWWTP 1

7.1    UWWTP tak nie nie uwwState 0 string 1 1 1

7.2    UWWTP tak tak Id_aglomeracji aggID 0 string 1 32 1 15504

7.3    UWWTP tak tak Id_oś uwwCode 0 string 1 32 1 PLDO0011

7.4    UWWTP tak tak nazwa oś uwwName 0 string 1 255 1 WOŚ Janówek

7.5    UWWTP tak nie nie uwwCollectingSystem 0 string 1 32 1 ISCON

7.6    UWWTP na razie nie nie nie uwwDateClosing 0 string 1 16

7.7    UWWTP na razie nie nie nie uwwHistoire 0 string 1 4096

7.8    UWWTP tak nie nie uwwLatitude 0 decimal 18 1 51.193

7.9    UWWTP tak nie nie uwwLongitude 0 decimal 18 1 16.909

7.10 UWWTP tak nie nie uwwNUTS 0 string 1 16 1 PL51

7.11 UWWTP tak tak nie
uwwLoadEnteringUW

WTP
0 long 9 1 699792

7.12 UWWTP tak tak wydajność oczyszczalni uwwCapacity 0 long 9 1 600000

7.13 UWWTP tak tak nie
uwwPrimaryTreatmen

t
0 boolean 1 false

7.14 UWWTP tak tak nie
uwwSecondaryTreat

ment
0 boolean 1 true

7.15 UWWTP na razie nie nie nie uwwOtherTreatment 0 boolean 1 false

7.16 UWWTP tak nie nie uwwNRemoval 0 boolean 1 true

7.17 UWWTP tak nie nie uwwPRemoval 0 boolean 1 true

7.18 UWWTP na razie nie nie nie uwwUV 0 boolean 1 false

7.19 UWWTP na razie nie nie nie uwwChlorination 0 boolean 1 false

7.20 UWWTP na razie nie nie nie uwwOzonation 0 boolean 1 false
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7.21 UWWTP na razie nie nie nie uwwSandFiltration 0 boolean 1 false

7.22 UWWTP na razie nie nie nie uwwMicroFiltration 0 boolean 1 false

7.23 UWWTP na razie nie nie nie uwwOther 0 boolean 1 false

7.24 UWWTP na razie nie nie nie uwwSpecification 0 string 1 128

7.25 UWWTP tak nie nie uwwBOD5Perf 0 string 1 16 1 P

7.26 UWWTP tak nie nie uwwCODPerf 0 string 1 16 1 P

7.27 UWWTP tak nie nie uwwTSSPerf 0 string 1 16 1 P

7.28 UWWTP tak nie nie uwwNTotPerf 0 string 1 16 1 F

7.29 UWWTP tak nie nie uwwPTotPerf 0 string 1 16 1 P

7.30 UWWTP na razie nie nie nie uwwOtherPerf 0 string 1 16

7.31 UWWTP na razie nie nie nie uwwBadPerformance 0 boolean 1 false

7.32 UWWTP na razie nie nie nie uwwAccidents 0 boolean 1 false

7.33 UWWTP na razie nie nie nie uwwBadDesign 0 boolean 1 false

7.34 UWWTP na razie nie nie nie uwwInformation 0 string 1 4096

7.35 UWWTP tak nie nie
uwwBODIncomingMe

asured
0 decimal 18 1 19551.4

7.36 UWWTP tak nie nie
uwwBODIncomingCal

culated
0 decimal 18

7.37 UWWTP tak nie nie
uwwBODIncomingEsti

mated
0 decimal 18

7.38 UWWTP tak nie nie
uwwCODIncomingMe

asured
0 decimal 18 1 39780.8

7.39 UWWTP tak nie nie
uwwCODIncomingCal

culated
0 decimal 18

7.40 UWWTP tak nie nie
uwwCODIncomingEst

imated
0 decimal 18

7.41 UWWTP tak nie nie
uwwNIncomingMeasu

red
0 decimal 18 1 2627.57

7.42 UWWTP tak nie nie
uwwNIncomingCalcul

ated
0 decimal 18

7.43 UWWTP tak nie nie
uwwNIncomingEstim

ated
0 decimal 18

7.44 UWWTP tak nie nie
uwwPIncomingMeasu

red
0 decimal 18 1 536.81

7.45 UWWTP tak nie nie
uwwPIncomingCalcul

ated
0 decimal 18

7.46 UWWTP tak nie nie
uwwPIncomingEstima

ted
0 decimal 18

7.47 UWWTP tak nie nie
uwwBODDischargeMe

asured
0 decimal 18 1 113.014

7.48 UWWTP tak nie nie
uwwBODDischargeCal

culated
0 decimal 18

7.49 UWWTP tak nie nie
uwwBODDischargeEst

imated
0 decimal 18

7.50 UWWTP tak nie nie
uwwCODDischargeMe

asured
0 decimal 18 1 819.349

7.51 UWWTP tak nie nie
uwwCODDischargeCal

culated
0 decimal 18

7.52 UWWTP tak nie nie
uwwCODDischargeEst

imated
0 decimal 18

7.53 UWWTP tak nie nie
uwwNDischargeMeas

ured
0 decimal 18 1 480.308

7.54 UWWTP tak nie nie
uwwNDischargeCalcul

ated
0 decimal 18

7.55 UWWTP tak nie nie
uwwNDischargeEstim

ated
0 decimal 18 1 480.31

7.56 UWWTP tak nie nie
uwwPDischargeMeasu

red
0 decimal 18 1 322.089

7.57 UWWTP tak nie nie
uwwPDischargeCalcul

ated
0 decimal 18

7.58 UWWTP tak nie nie
uwwPDischargeEstim

ated
0 decimal 18 1 322.09
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7.59 UWWTP tak nie nie
uwwWasteWaterTreat

ed
0 decimal 18 1 28253

7.60 UWWTP tak nie nie
uwwMethodWasteWat

erTreated
0 string 1 16 1 M

7.61 UWWTP na razie nie nie nie uwwRemarks 0 string 1 4096

7.62 UwwtpAgglo 1

7.63 UwwtpAgglo tak tak Id_oś aucUwwCode -- string 1 32 1 PLDO0011

7.64 UwwtpAgglo tak tak nazwa oś aucUwwName -- string 1 255 1 WOŚ Janówek

7.65 UwwtpAgglo tak tak id_aglomeracji aucAggCode -- string 1 32 1 PLDO001

7.66 UwwtpAgglo tak tak nazwa aglomeracji aucAggName -- string 1 255 1 Wrocław

7.67 UwwtpAgglo tak nie nie
aucPercEnteringUWW

TP
-- decimal 18 1 56

7.68 UwwtpAgglo tak nie nie
aucMethodPercEnteri

ngUWWTP
-- string 1 16 1 E

7.69 UwwtpAgglo tak nie nie aucPercC2T -- decimal 18 1 6

8.    DischargePoint 1

8.1    DischargePoint tak nie nie dcpState -- string 1 1 1

8.2    DischargePoint tak tak nie uwwID -- string 1 32 1 17963

8.3    DischargePoint tak tak nie dcpCode -- string 1 32 1 PLDO0011Z

8.4    DischargePoint tak tak nie dcpName 0 string 1 255 1 WOŚ Janówek

8.5    DischargePoint tak nie nie dcpNUTS 0 string 1 16 1 PL51

8.6    DischargePoint tak nie nie dcpLatitude 0 decimal 18 1 51.193

8.7    DischargePoint tak nie nie dcpLongitude 0 decimal 18 1 16.909

8.8    DischargePoint tak nie nie dcpWaterBodyType -- string 1 16 1 FW

8.9    DischargePoint tak nie nie dcpIrrigation 0 string 1 16 1 OT

8.10 DischargePoint tak nie nie
dcpTypeOfReceivingA

rea
0 string 1 16 1 A58

8.11 DischargePoint tak nie nie rcaID 0 string 1 32 1 1375

8.12 DischargePoint tak nie nie dcpSurfaceWaters 0 string 1 16 1 1

8.13 DischargePoint tak nie nie dcpWaterbodyID 0 string 1 64 1 RW600021137579

8.14 DischargePoint na razie nie nie nie
dcpWaterBodyRefere

nceDate
0 date

8.15 DischargePoint na razie nie nie nie dcpNotAffect 0 string 1 16

8.16 DischargePoint na razie nie nie nie dcpMSProvide 0 string 1 16

8.17 DischargePoint na razie nie nie nie dcpCOMAccept 0 string 1 16

8.18 DischargePoint na razie nie nie nie dcpGroundWater 0 string 1 64

8.19 DischargePoint na razie nie nie nie
dcpGroundWaterRefe

renceDate
0 date

8.20 DischargePoint na razie nie nie nie dcpReceivingWater 0 string 1 64

8.21 DischargePoint na razie nie nie nie
dcpReceivingWaterRe

ferenceDate
0 date

8.22 DischargePoint tak nie nie dcpWFDSubUnit 0 string 1 64

8.23 DischargePoint tak nie nie
dcpWFDSubUnitRefer

enceDate
0 date

8.24 DischargePoint tak nie nie dcpWFDSubUnit 0 string 1 64 1 PLSU60002

8.25 DischargePoint tak nie nie
dcpWFDSubUnitRefer

enceDate
0 date

8.26 DischargePoint tak nie nie dcpWFDRBD 0 string 1 64 1 PLO

8.27 DischargePoint tak nie nie
dcpWFDRBDReferenc

eDate
0 date

8.28 DischargePoint na razie nie nie nie dcpRemarks 0 string 0 4096

9.    Industry 1

9.1    Industry na razie nie nie nie indState -- string 1

9.2    Industry na razie nie nie nie indCodePlant -- string 1 32

9.3    Industry na razie nie nie nie indNamePlant 0 string 1 128

9.4    Industry na razie nie nie nie indBranch 0 string 1 16
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9.5    Industry na razie nie nie nie indOrganicLoad 0 long 9

9.6    Industry na razie nie nie nie indConditions 0 boolean

9.7    Industry na razie nie nie nie indDateCompiliance 0 date

10.  MSLevel 1

10.1 MSLevel tak nie nie mslSludgeProduction 0 long 9 1 567300

10.2 MSLevel tak nie nie
mslDischargePipeline

s
0 decimal 18 1 0

10.3 MSLevel tak nie nie mslDischargeShips 0 decimal 18 1 0

10.4 MSLevel tak nie nie mslDischargeOthers 0 decimal 18 1 0

10.5 MSLevel tak nie nie
mslReuseSoilAgricult

ure
0 decimal 18 1 112000

10.6 MSLevel tak nie nie mslReuseOthers 0 decimal 18 1 133300

10.7 MSLevel tak nie nie mslDisposalLandfill 0 decimal 18 1 91600

10.8 MSLevel tak nie nie
mslDisposalIncinerati

on
0 decimal 18 1 6000

10.9 MSLevel tak nie nie mslDisposalOthers 0 decimal 18 1 224400
10.10     

 
MSLevel tak nie nie mslRemarks 0 string 1 255

10.11     

 
MSLevel tak nie nie mslWWReuse 0 long 9

10.12     

 
MSLevel tak nie nie mslWWReuseAgri 0 boolean 1 false

10.13     

 
MSLevel tak nie nie mslWWReuseInd 0 boolean 1 false

10.14     

 
MSLevel tak nie nie mslWWReuseOther 0 boolean 1 false

10.15     

 
MSLevel tak nie nie mslWWReuseExplain 0 string 1 50 1
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1. Wstęp 

 
Niniejszy dokument stanowi część dokumentu analizy i dotyczy procesu migracji.  
 
Niniejszy dokument stanowi dokument główny analizy migracji, w którym przedstawione 
zostały głownie wnioski i koncepcja migracji. Szczegółowo proces migracji i powiązane z 
nim tematy opisane zostały w załącznikach. 
 
 
W rozdziale 2.1 przedstawione zostały podstawowe założenia procesu migracji. 
W rozdziale 2.2 przedstawiony został skrócony przebieg procesu migracji 
W rozdziale 3 przedstawiona została lista wymagań wraz z mapowaniem, w której części 
dokumentacji można odszukać uszczegółowienie sposobu realizacji wymagania. 
 
Integralną częścią dokumentu są załączniki. Lista załączników wraz z opisem ich zawartości 
umieszczona została w rozdziale 4. 
 
 

1.1. Definicje 

 

NAZWA OPIS 
KPOŚK Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
SIKPOŚK System Informatyczny Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
System Tożsame z SIKPOŚK - System Informatyczny Krajowego Programu Oczyszczania 

Ścieków Komunalnych 

 

 

2. Migracja 

 

2.1. Wstęp do migracji 
 
Podstawowym wymaganiem inicjującym proces migracji jest potrzeba przechowywania 
danych historycznych dotyczących projektu KPOŚK w SIPKOŚK aby zapewnić ciągłość 
danych oraz możliwość prowadzenia analizy porównawczej z danymi historycznymi. 
 
Dane historyczne przechowywane są w plikach XLS (arkusze MS EXCEL), DOC 
(dokumenty MS WORD) i PDF (pliki do odczytu). W plikach .doc oraz .pdf przechowywane 
są głównie opisy i instrukcje. Dane stanowiące dane historyczne przechowywane są w 
arkuszach excel. 
 
Część danych wymagać będzie przeniesienia do tabel systemu. Natomiast dla innych danych 
wystarczająca będzie możliwość wglądu do nich w postaci załączników.  
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W zależności od rodzaju danych zastosowane zostaną następujące sposoby przeniesienia 
danych historycznych do SIKPOŚK: 

• Przeniesienie plików jako załączniki – Wszystkie pliki z danymi historycznymi, pliki z 
instrukcjami i opisami wprowadzone zostaną do systemu jako załączniki. Dzięki temu 
możliwe będzie późniejsze korzystanie z informacji zapisanych w instrukcjach a także 
możliwość zweryfikowania wartości zapisanych w oryginalnych plikach z danymi.  

• Przeniesienie danych do systemu w procesie importu. 
• Wprowadzenie danych ręcznie – Część danych zostanie uzupełniona w systemie 

ręcznie przez Wykonawcę. Dotyczy to głównie danych jednostkowych, których liczba 
nie jest na tyle znacząca aby budować mechanizm migracji. Lista takich danych 
zamieszczona jest w punkcie Zestawienie danych migrowanych ręcznie.   

 
Dokładny opis, którą metodą migrowane będą pliki opisany jest w załączniku nr 13. 
 
 

2.2. Proces migracji 
 
Na potrzeby migracji danych przygotowane zostanie funkcjonalność systemu umożliwiająca 
zaczytanie danych historycznych do systemu. 
 
Szczegółowy opis funkcjonalności systemu przedstawiony został w załączniku 16. 
 
 
Proces migracji będzie przebiegał wieloetapowo. Proces rozciągnięty będzie w czasie z tego 
względu, że w trakcie migracji odbywać się będzie jednoczesny przegląd i walidacja danych. 
W trakcie analizy wykonany został przez Wykonawcę szczegółowy przegląd migrowanych 
danych i na tej podstawie zbudowane zostaną w systemie reguły walidacyjne sprawdzające 
poprawność migrowanych danych. Część z tych walidacji ma charakter ostrzeżenia (czyli 
program komunikuje, że reguła poprawności nie została spełniona), część natomiast ma 
charakter obowiązkowości spełnienia (bez ich spełnienia system nie przeniesie danych do 
tabel głównego systemu).  
W wyniku prowadzonej analizy okazało się, że wiele z danych w plikach XLS ma format nie 
poprawny z oczekiwanym. Stąd też wniosek, że proces migracji i sprawdzenia poprawności 
będzie procesem czasochłonnym. 
System będzie częściowo wspomagał użytkowników w procesie poprawy danych. Służyć 
temu będą m.in. następujące funkcjonalności: 

• Listy danych, które nie spełniają reguł walidacyjnych, 
• Automatyczne uzupełnienie danych po wyborze ze słownika danych (np.; przy 

błędnym ID_Aglomeracji wybór prawidłowego ID z kartoteki Aglomeracji spowoduje 
uzupełnienie się pozostałych pól zależnych od kartoteki) 

• Zmiana reguł walidacji – w systemie istnieć będzie możliwość modyfikacji 
ustanowionych reguł walidacyjnych (np.; dla pola liczbowego w którym ustawiona 
została reguła, że pole przyjmuje wartości od 0 do 200 będzie istniała możliwość 
zmiany zakresu wartości), (Funkcjonalność definiowania reguł walidacyjnych będzie 
opisana w części dokumentu analizy poświęconej walidacji dokumentów bieżących). 
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W załączniku 16 przedstawiony został dokładny proces migracji z punktu widzenia 
użytkowników systemu . Jako użytkowników systemu w zakresie funkcjonalności związanej 
z migracją rozumie się uczestników migracji czyli przedstawicieli Wykonawcy jak i 
Zamawiającego. 
 

2.2.1. Skrócony opis przebiegu procesu migracji 

 
Na poniższym rysunku przedstawiony został skrócony przebieg procesu migracji. 
 

Upload danych do bufora

Walidacja i poprawienie danych

Zatwierdzenie danych

Upload plików do tabel tymczasowych

Przygotowanie plików

Uzupełnienie kartotek i danych słownikowych

 
 
 
Przed przystąpieniem do migracji konieczne będzie przekształcenie migrowanych plików na 
format rozpoznawalny przez system. W kolejnym punkcie opisane zostały czynności jakie 
wykonywane będą w trakcie przygotowywania ręcznego plików. 
 
Kolejnym krokiem będzie uruchomienie uploadu plików z danymi do tabel tymczasowych.  
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Na potrzeby migracji w systemie utworzone zostaną tabele tymczasowe. 
Format tabel tymczasowych odpowiadać będzie jeden do jednego migrowanym plikom. 
Wszystkie pola tabel tymczasowe będą typu text (z wyjątkiem pojedynczych przypadków 
opisanych w załączniku nr 14). Dzięki temu możliwe będzie zaczytanie do systemu 
wszystkich danych bez ryzyka pojawiania się częstych błędów uniemożliwiających 
zaczytanie plików. Na podstawie danych wprowadzonych do systemu możliwe będzie także 
wygenerowanie z systemu plików zawierających słowniki i kartoteki, które następnie posłużą 
jako źródło danych dla słowników i kartotek. 
 
W wyniku prowadzonej analizy okazało się, że słowniki aglomeracji i oczyszczalni ścieków 
powinny przyjąć formę kartotek albowiem ilość danych opisujących poszczególne encje 
wykracza poza zakres zwyczajnych słowników. Kartoteki te powinny zostać zbudowaniu w 
oparciu o dane pochodzące z plików aktualizacji. 
 
Po zaczytaniu danych do tabel tymczasowych możliwe będzie wygenerowanie plików 
zawierających kartoteki aglomeracji i oczyszczalni. Generacja plików odbędzie się z poziomu 
bazy danych. Nie przewiduje się tutaj oddzielnej funkcjonalności w systemie. 
 
Wygenerowane pliki po przejrzeniu i weryfikacji będą mogły zostać załadowane do systemu 
w trakcie kolejnego etapu migracji – „Uzupełnienie kartotek i danych słownikowych”. 
 
W trakcie tego etapu wprowadzone zostaną do systemu definicje dokumentów archiwalnych 
(sprawozdań i aktualizacji). (Definicja dokumentu to opis jego struktury, zakładek, 
nagłówków – opis definiowania dokumentu znajduje się w dokumencie „Analiza 
przedwdrożeniowa”).  
Definicja dokumentów wprowadzona będzie ręcznie. 
 
Kolejnym etapem będzie uruchomienie uploadu danych do bufora. Budowa modelu danych 
pozwoli na to, aby bufor z migrowanymi danymi stanowiły tabele docelowe systemu. 
Logicznie bufor danych traktować należy jako odrębny obszar. Dane uploadowane do bufora 
oznaczone będą odrębną flagą, która pozwoli odróżnić dane ładowane od danych 
produkcyjnych.  
Sposób mapowania pól pomiędzy plikami a tabelą wspólną (docelową) przedstawiony jest w 
załączniku 15. 
 
Pola w tabelach bufora są polami typu tekstowego. Jest tak ze względu na funkcjonalność 
jaka dostępna będzie przy poprawianiu danych. Użytkownik będzie miał możliwość zobaczyć 
starą (niepoprawną) wartość przed wprowadzeniem poprawnej. Przykładowo w pliku w polu 
z danymi liczbowymi wprowadzono poprawną wartość pola wraz z tekstem 
uszczegóławiającym. Użytkownik zobaczy tę niepoprawną wartość.  
 
W trakcie przenoszenia danych z tabel tymczasowych do bufora dokonywana jest walidacja 
danych na podstawie reguł walidacyjnych. Zakłada się, że reguły walidacji są danymi 
konfiguracyjnymi i będą wprowadzone do systemu przed rozpoczęciem migracji. 
W wyniki sprawdzenia reguł walidacji powstanie lista z błędami. 
Na podstawie listy błędów użytkownik będzie mógł dokonać poprawy danych. 
 
Po wykonaniu wszystkich poprawek możliwe będzie wykonanie migracji ostatecznej.  
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W ramach wszystkich etapów ładowania danych pliki migrowane będą w całości, co oznacza, 
że w przypadku błędu w trakcie ładowania danych z pliku system wycofa wszystkie 
dotychczasowo załadowane dane z pliku. Dzięki temu zachowana zostanie spójność danych.  
W ramach każdej z tabel tymczasowych oraz buforu danych występować będzie pole id 
Aglomeracji i ID oczyszczalni ścieków. Pola te będą wspólnie tworzyły klucz unikalny dla 
dokumentu w jednym roku.. 
Dane do tabel tymczasowych i bufora ładowane będą w takiej postaci jak występują w pliku. 
Dopiero na akcję użytkownika „Modyfikacja danych” mogą ulec one zmianie. 
 
 

2.2.2. Przygotowanie plików do migracji 

 
 
Procedura przygotowania plików. 

• Nadanie każdemu pliku nazwy wg schematu: 
 
XXX-YYYYZ-OO.xls 
SPR-2007N-DO.xls 
 
Gdzie: 
XXX – skrót obszaru tematycznego np.: SPR- sprawozdania, AKT-Aktualizacja, 
YYYY – rok  
Z – dodatkowy wyróżnik danych w przypadku kilku wersji danych (A-Aktualna), 
OO – struktura regionalna. 
 

• Usunięcie nagłówków, 
• Usunięcie scalania komórek, 
• W sprawozdaniach za 2008 przesunięcie do uwag informacji o likwidacji aglomeracji 

z pierwszych kolumn, 
• W plikach SPR-2007N-WM, 2007-U-ŁÓDŹ, aglomeracje ujęte - wielkopolskie2007, 

Pomorskie_2006_popr, Zachodniopomorskie_2006_popr, znajdują się łącza do innego 
dokumentu - usunięcie łącza, 

• W plikach do 2008 usunięcie poziomej grupy RLM, 
• Usunięcie podsumowań, 
• Usunięcie osoby sporządzającej sprawozdania (będą przepisani ręcznie), 
• Uzupełnienie ID_Aglomeracji w pustych wierszach, 

 
 

2.2.3. Zestawienie danych migrowanych ręcznie 

Następujące dane zostaną wprowadzone do systemu ręcznie: 

• Dane osoby sporządzającej sprawozdanie, 

• Słownik Województw, 
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• Słownik Grupa RLM, 

• Słownik Rodzaje Oczyszczalni, 

• Słownik Rodzaje Inwestycji, 
 

 

3. Mapowanie wymagań 
 

Poniżej przedstawione zostały wymagania Zamawiającego do procesu migracji wraz z 
wyszczególnieniem miejsca opisu realizacji tego wymagania. 

 

- dane nie mogą ulec przekształceniu, zduplikowaniu oraz rozspójnieniu,- 
KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa_Załącznik 12 - Migracja.doc/ rozdział Skrócony opis 
przebiegu procesu migracji 

- dane będą wykorzystane do prowadzenia analizy porównawczej oraz do odwołań do danych 
historycznych w zestawieniach i raportach bieżących, - 
KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa_Załącznik 8 - Moduł Raportowy - User Story, np. 
wymaganie 3.25 realizować będzie raport z danych obejmujących dane migrowane. 

- formuły walidacyjne wykluczać będą duplikację danych, - 
KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa_Załącznik 12 - Migracja.doc/ rozdział Skrócony opis 
przebiegu procesu migracji 

- system umożliwi uzupełnienie i czyszczenie na bieżąco, - 
KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa_Załącznik 16 - Migracja - User Story.docx, etap procesu 
migracji Przegląd i poprawienie danych 

- system pozwoli na zapis i walidację przed ostatecznym zapisem do bazy, - 
KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa_Załącznik 16 - Migracja - User Story.docx, etapy 
procesu migracji Upload danych do bufora, Przegląd i poprawienie danych 

- system pozwoli na wycofanie migrowanych rekordów, - 
KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa_Załącznik 16 - Migracja - User Story.docx, etap procesu 
migracji Anulowanie migracji 

- system umożliwi wykonanie migracji testowej, - 
KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa_Załącznik 16 - Migracja - User Story.docx, etap procesu 
migracji Anulowanie migracji 

- migracja wykonywana będzie poprzez interfejs webowy systemu SIKPOŚK, - 
KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa_Załącznik 16 - Migracja - User Story.docx 

- w pierwszym kroku migracji system uploaduje pliki do buforu, -  



                                                                      

KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa_Załącznik 12 v1.03 – 
Migracja 

 
10 | S t r o n a

 

KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa_Załącznik 16 - Migracja - User Story.docx, etap procesu 
migracji Upload danych do bufora 

- format plików archiwalnych: xls, csv, txt, - KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa_Załącznik 
12 - Migracja.doc/ rozdział Skrócony opis przebiegu procesu migracji 

- w trakcie wstępnej akceptacji system waliduje pliki i oznacza wynik (poprawny lub nie), -  
KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa_Załącznik 16 - Migracja - User Story.docx, etap procesu 
migracji Wstęp do migracji 

- w kolejnym kroku użytkownik weryfikuje dane oraz poprawia je w dostępnych narzędziach, - 
KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa_Załącznik 16 - Migracja - User Story.docx, etap procesu 
migracji Przegląd i poprawienie danych 

- w trakcie dokonywania zmian przez użytkownika system zapisuje historię zmian, - 
KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa_Załącznik 16 - Migracja - User Story.docx, etap procesu 
migracji Przegląd i poprawienie danych 

- po ostatecznej akceptacji przez użytkownika dane zapisane są do danych bieżących. - 
KZGW_Analiza_ przedwdrożeniowa_Załącznik 16 - Migracja - User Story.docx, etap 
procesu migracji Wczytanie danych do systemu 

 

 

4. Załączniki 
 

KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa_Załącznik 5 - Słowniki.xlsx – dokument zawiera 
listę słowników. 

KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa_Załącznik 13 - Lista plików migrowanych.doc – 
dokument zawiera listę migrowanych plików wraz z metodą migrowania. 

KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa_Załącznik 14 - Zestawienie pól.xlsx – dokument 
zawiera zestawienie wszystkich pól które będą migrowane wraz ze sposobem ich 
walidacji. 

KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa_Załącznik 15 - Mapowanie plików.xlsx – dokument 
zawierający mapowanie pomiędzy poszczególnymi wersjami aktualizacji oraz 
sprawozdań. 

KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa_Załącznik 16 - Migracja - User Story.doc – 
dokument zawierający user story migracji. 
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Metryka 
 
Nazwa projektu System informatyczny dla potrzeb Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (SIKPOŚK)  
Zamawiający Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) 
Wykonawca  Konsorcjum: Espeo Software Sp. z o.o. i TALEX SA  

Wykonawca Audytu  Softtutor Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. 
Autor Dariusz Ziółkowski (TALEX SA) 

 
 

Historia dokumentu 
 

Wersja Data wydania Opis Status Zmiany dotyczą Autorzy  
1.00 12-01-2012 Opracowanie pierwszej 

wersji dokumentu  
Nowy 
dokument 

 Dariusz Ziółkowski 

1.01 11-04-2012 Korekta dokumentu  Weryfikacja Nagłówek strony Dariusz Ziółkowski 
1.02 13-04-2012 Korekta dokumentu  Weryfikacja  Dariusz Ziółkowski 
      
      
      
      
      
      

      
      

Statusy dokumentu: Nowy dokument, Zmiana, Weryfikacja  
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1. Wstęp 

 
 
Dokument zawiera zestawienie migrowanych plików. 
 

2. Lista migrowanych plików 

 
W poniższej tabeli przedstawiona została lista migrowanych plików. 
 
Legenda: 

• Nazwa oryginalnego pliku – nazwa pliku przekazana przez Zamawiającego, 
• Nazwa migrowanego pliku – nazwa produkcyjna pliku pod którą będzie rozpoznawany przez system, 
• Opis – opis zawartości pliku, 
• Status migracji – M – oznacza, że migrowana jest zawartość pliku, Z – oznacza, że plik dołączany jest do systemu jako załącznik, R – 

wprowadzany do systemu ręcznie. 
 
 

Nazwa oryginalnego pliku Nazwa migrowanego pliku Opis  
Status 
migrac
ji 

Czwarta aktualizacja 
KPOSK 

Formularz do 4 AKPOŚK.xls Formularz do 4 AKPOŚK.xls Formularza wzorcowy dla czwartej aktualizacji Z 

OPIS do Formularza do 4 AKPOŚK.doc OPIS do Formularza do 4 AKPOŚK.doc Opis do formularza dla czwartej aktualizacji Z 

Aktualizacja KPOŚK 
2010 

AKPOSK2010.pdf AKPOSK2010.pdf 
Aktualizacja KPOŚK 2010 - Dokument zatwierdzony przez RM w dniu 
01.02.2011 r. Z 

legenda do załącznika 1,2,3 
AKPOSK2010.pdf 

legenda do załącznika 1,2,3 
AKPOSK2010.pdf Legenda do aktualizacji KPOŚK 2010 Z 

Załączniki 1,2,3 AKPOŚK2010.xls AKPOŚK2010.xls Aktualizacja KPOŚK 2010 - Pliki z danymi M, Z 
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Aktualizacja KPOŚK 
2009 

AKPOSK 2009 Opis.doc AKPOSK 2009 Opis.doc 
Aktualizacja KPOŚK 2009 - Dokument zatwierdzony przez RM w dniu 
02.03.2010 r. Z 

legenda do załącznika 1,2,3 AKPOSK 
2009.doc 

legenda do załącznika 1,2,3 AKPOSK 
2009.doc Legenda do aktualizacji KPOŚK 2009 Z 

Załączniki 1,2,3 AKPOŚK 2009.xls AKPOŚK 2009.xls Aktualizacja KPOŚK 2009 - Pliki z danymi M, Z 
Prognoza 

oddziaływania na 
środowisko projektu 
aktualizacji KPOSK 

2008 

Prognoza_kwiecień.pdf Prognoza_kwiecień.pdf 
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji KPOSK 
2008 Z 

Streszczenie_prognoza.pdf Streszczenie_prognoza.pdf 
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji KPOSK 
2008 – streszczenie Z 

Załączniki tekstowe 

1_Zalacznik prawny.pdf 1_Zalacznik prawny.pdf 
Wykaz unijnych aktów prawnych oraz akty prawa krajowego 
implementujące zapisy Dyrektyw Unijnych  Z 

2_Studia Przypadku.pdf 2_Studia Przypadku.pdf Studia przypadków  Z 

3_Potencjalne konflikty_Lista 
aglomeracji.pdf 

3_Potencjalne konflikty_Lista 
aglomeracji.pdf 

Lista aglomeracji z AKPOŚK, Programu-dla aglomeracji poniżej 2 000 
RLM oraz zakładów przemysłu rolno-spożywczego mogących 
potencjalnie być w konflikcie z wymogami ochrony na obszarach Natura 
2000  Z 

4_Potencjaloczyszczania sciekow na 
terenach Funkcjonalnych.pdf 

4_Potencjaloczyszczania sciekow na 
terenach Funkcjonalnych.pdf 

Potencjał oczyszczania ścieków na terenach Funkcjonalnych Obszarów 
Miejskich  Z 

5.1_Potencjalne konflikty 
OSO_mapa.pdf 

5.1_Potencjalne konflikty 
OSO_mapa.pdf 

Potencjalne Obszary Problemowe Na Skutek Realizacji Inwestycji 
Przewidzianych W AKPOŚK Oraz Programie - Dla Aglomeracji Poniżej 
2000 Rlm W Granicach Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 
2000  Z 

5.2_Potencjalne konflikty 
SOO_mapa.pdf 

5.2_Potencjalne konflikty 
SOO_mapa.pdf 

Potencjalne Obszary Problemowe Na Skutek Realizacji Inwestycji 
Przewidzianych W AKPOŚK Oraz Programie - Dla Aglomeracji Poniżej 
2000 Rlm W Granicach Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk Natura 
2000  Z 

5.3_Potencjalne konflikty 
SHADOW_mapa.pdf 

5.3_Potencjalne konflikty 
SHADOW_mapa.pdf 

Potencjalne Obszary Problemowe Na Skutek Realizacji Inwestycji 
Przewidzianych W AKPOŚK Oraz Programie - Dla Aglomeracji Poniżej 
2000 Rlm W Granicach Obszarów Natura 2000 - Shadow List 2008  Z 
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6.1_Mokradla.pdf 6.1_Mokradla.pdf 

Rozmieszczenie Miejscowości Wchodzących W Skład Aglomeracji 
AKPOŚK Oraz Programu - Dla Aglomeracji Poniżej 2000 Rlm Na Tle 
Mokradeł O Powierzchni Wiekszej Niz 10 Ha  Z 

6.2_Mokradla-oczyszczalnie.pdf 6.2_Mokradla-oczyszczalnie.pdf 

Rozmieszczenie Oczyszczalni Ścieków Wymienionych W Aktualizacji 
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych Na Tle 
Mokradeł O Powierzchni Większej Niż 10 Ha  Z 

Załączniki graficzne 

PRS_FUA.pdf PRS_FUA.pdf 

Rozmieszczenie zakładów objętych „Programem wyposażenia zakładów 
przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej niż 4000 RLM, 
odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód, w urządzenia 
zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód" na 
tle Funkcjonalnych Obszarów Miejskich  Z 

AGLOMERACJE_FUA.pdf AGLOMERACJE_FUA.pdf 

Rozmieszczenie miejscowości wchodzących w skład aglomeracji objętych 
Aktualizacją KPOŚK - 2008 oraz Programem wyposażenia aglomeracji 
poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji 
sanitarnej na tle Funkcjonalnych Obszarów Miejskich  Z 

OCZYSZCZALNIE_FUA.pdf OCZYSZCZALNIE_FUA.pdf 

Rozmieszczenie oczyszczalni ścieków objętych Aktualizacją Krajowego 
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych - 2008 na tle 
Funkcjonalnych Obszarów Miejskich  Z 

PRS_Zlewnie.pdf PRS_Zlewnie.pdf 

Rozmieszczenie zakładów objętych „Programem wyposażenia zakładów 
przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej niż 4000 RLM, 
odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód, w urządzenia 
zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód" na 
tle podziału obszarów hydrograficznych na główne zlewnie  Z 
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AGLOMERACJE_Zlewnie.pdf AGLOMERACJE_Zlewnie.pdf 

Rozmieszczenie miejscowości wchodzących w skład aglomeracji objętych 
Aktualizacją KPOŚK - 2008 oraz Programem wyposażenia aglomeracji 
poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji 
sanitarnej na tle podziału obszarów hydrograficznych na główne zlewnie  Z 

OCZYSZCZALNIE_Zlewnie.pdf OCZYSZCZALNIE_Zlewnie.pdf 

Rozmieszczenie oczyszczalni ścieków objętych Aktualizacją Krajowego 
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych - 2008 na tle podziału 
obszarów hydrograficznych na główne zlewnie  Z 

PRS_KSOCh.pdf PRS_KSOCh.pdf 

Rozmieszczenie zakładów objętych „Programem wyposażenia zakładów 
przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej niż 4000 RLM, 
odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód, w urządzenia 
zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód" na 
tle obszarów chronionych  Z 

AGLOMERACJE_KSOCh.pdf AGLOMERACJE_KSOCh.pdf 

Rozmieszczenie miejscowości wchodzących w skład aglomeracji objętych 
Aktualizacją KPOŚK - 2008 oraz Programem wyposażenia aglomeracji 
poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji 
sanitarnej na tle obszarów chronionych  Z 

AGLOMERACJE_KSOCh.pdf AGLOMERACJE_KSOCh.pdf 

Rozmieszczenie oczyszczalni ścieków objętych Aktualizacją Krajowego 
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych - 2008 na tle obszarów 
chronionych  Z 

Programy dot. 
Dyrektywy 

91/271/EWG 

Dyrektywa_91_271_EWG.pdf Dyrektywa_91_271_EWG.pdf Dyrektywa 91 271EWG Z 
Program_Przemysl_Rolno_Spozywczy.p
df 

Program_Przemysl_Rolno_Spozywczy.p
df Program Przemysł Rolno Spożywczy Z 

Zalacznik_Program_Przemysl_Rolno_S
pozywczy.pdf 

Zalacznik_Program_Przemysl_Rolno_S
pozywczy.pdf Załącznik Program Przemysł Rolno Spożywczy Z 

Legenda_Program_Aglomeracje_Ponizej
_2000RLM.pdf 

Legenda_Program_Aglomeracje_Ponize
j_2000RLM.pdf Legenda Program Aglomeracje Poniżej 2000 RLM Z 

Program_Aglomeracje_Ponizej_2000RL
M.pdf 

Program_Aglomeracje_Ponizej_2000RL
M.pdf Program Aglomeracje Poniżej 2000 RLM Z 

Zalacznik_Program_Aglomeracje_Poniz
ej_2000RLM.pdf 

Zalacznik_Program_Aglomeracje_Poniz
ej_2000RLM.pdf Załącznik Program Aglomeracje Poniżej 2000RLM Z 
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Aktualizacja 2005 

Opis.pdf Opis.pdf Opis do aktualizacji 2005 Z 

Zal_1a.xls Zal_1a.xls Załącznik 1a aktualizacji 2005 M, Z 

Zal_1b.xls Zal_1b.xls Załącznik 1b aktualizacji 2005 M, Z 

Zal_2.xls Zal_2.xls Załącznik 2 aktualizacji 2005 M, Z 

Zal_3.xls Zal_3.xls Załącznik 3 aktualizacji 2005 M, Z 

Zal_4.xls Zal_4.xls Załącznik 4 aktualizacji 2005 M, Z 

errata.pdf errata.pdf Errata do aktualizacji 2005 Z 

KPOŚK 2005 kposk.pdf kposk.pdf KPOŚK Z 

Sprawozdanie 2010 

Wzor_tabeli_sprawozdawczej_z_wykon
ania_KPOSK_za_rok_2010.xls 

Wzor_tabeli_sprawozdawczej_z_wykon
ania_KPOSK_za_rok_2010.xls Wzór tabeli sprawozdawczej 2010 Z 

instrukcja_sprawozdanie2010.doc instrukcja_sprawozdanie2010.doc Instrukcja sprawozdania 2010 Z 

dolnoslaskie2010.xls SPR-2010-DO.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2010 - dolnośląskie M, Z 

kujawsko_pomorskie2010.xls SPR-2010-KP.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2010 - kujawsko pomorskie M, Z 

lodzkie2010.xls SPR-2010-LE.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2010 - lubelskie M, Z 

lubelskie2010.xls SPR-2010-LO.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2010 - łódzkie M, Z 

lubuskie2010.xls SPR-2010-LU.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2010 - lubuskie M, Z 

malopolskie2010.xls SPR-2010-MP.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2010 - małopolskie M, Z 

mazowieckie2010.xls SPR-2010-MZ.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2010 - mazowieckie M, Z 

opolskie2010.xls SPR-2010-OP.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2010 - opolskie M, Z 

podkarpackie2010.xls SPR-2010-PK.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2010 - podkarpackie M, Z 

podlaskie2010.xls SPR-2010-PL.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2010 - podlaskie M, Z 

pomorskie2010.xls SPR-2010-PM.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2010 - pomorskie M, Z 

slaskie2010.xls SPR-2010-Sl.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2010 - śląskie M, Z 

swietokrzyskie2010.xls SPR-2010-SW.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2010 - świętokrzyskie M, Z 
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wielkopolskie2010.xls SPR-2010-Wl.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2010 - wielkopolskie M, Z 

WM Sprawozdanie z wykonania 
KPOSK za rok 2010.xls SPR-2010-WM.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2010 - warmińsko-mazurskie M, Z 

ZA Sprawozdanie z wykonania KPOSK 
za rok 2010.xls SPR-2010-Za.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2010 - zachodniopomorskie M, Z 

Sprawozdanie z 
wykonania KPOŚK za 

lata 2008-2009 

Sprawozdanie_KPOSK_2008_2009.pdf Sprawozdanie_KPOSK_2008_2009.pdf Sprawozdania z wykonania KPOŚK 2008-2009 Z 

Załączniki - 
sprawozdanie_kposk_2008_2009.xls 

Załączniki - 
sprawozdanie_kposk_2008_2009.xls Załączniki sprawozdania z wykonania KPOŚK 2008-2009 Z 

Sprawozdanie 2009 

Instrukcja_do_tabeli_sprawozdawczej_2
009.doc 

Instrukcja_do_tabeli_sprawozdawczej_2
009.doc Instrukcja sprawozdania 2009 Z 

Wzor_tabeli_sprawozdawczej_z_wykon
ania_KPOSK_za_rok_2009.xls 

Wzor_tabeli_sprawozdawczej_z_wykon
ania_KPOSK_za_rok_2009.xls Wzór tabeli sprawozdawczej 2009 Z 

DO Sprawozdanie z wykonania KPOSK 
za rok 2009.xls SPR-2009-DO.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2009 - dolnośląskie M, Z 

KP Sprawozdanie z wykonania KPOSK 
za rok 2009.xls SPR-2009-KP.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2009 - kujawsko pomorskie M, Z 

LE Sprawozdanie z wykonania KPOSK 
za rok 2009.xls SPR-2009-LE.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2009 – lubelskie M, Z 

LO Sprawozdanie z wykonania KPOSK 
za rok 2009.xls SPR-2009-LO.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2009 – łódzkie M, Z 

LU Sprawozdanie z wykonania KPOSK 
za rok 2009.xls SPR-2009-LU.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2009 – lubuskie M, Z 

MP Sprawozdanie z wykonania KPOSK 
za rok 2009.xls SPR-2009-MP.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2009 - małopolskie M, Z 

MZ Sprawozdanie z wykonania KPOSK 
za rok 2009.xls SPR-2009-MZ.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2009 - mazowieckie M, Z 

OP Sprawozdanie z wykonania KPOSK 
za rok 2009.xls SPR-2009-OP.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2009 – opolskie M, Z 

PK Sprawozdanie z wykonania KPOSK 
za rok 2009.xls SPR-2009-PK.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2009 - podkarpackie M, Z 

PL Sprawozdanie z wykonania KPOSK 
za rok 2009.xls SPR-2009-PL.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2009 – podlaskie M, Z 
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PM Sprawozdanie z wykonania KPOSK 
za rok 2009.xls SPR-2009-PM.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2009 - pomorskie M, Z 

SL Sprawozdanie z wykonania KPOSK 
za rok 2009.xls SPR-2009-Sl.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2009 – śląskie M, Z 

SW Sprawozdanie z wykonania KPOSK 
za rok 2009.xls SPR-2009-SW.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2009 - świętokrzyskie M, Z 

WL Sprawozdanie z wykonania KPOSK 
za rok 2009.xls SPR-2009-Wl.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2009 - wielkopolskie M, Z 

WM Sprawozdanie z wykonania 
KPOSK za rok 2009.xls SPR-2009-WM.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2009 - warmińsko-mazurskie M, Z 

ZA Sprawozdanie z wykonania KPOSK 
za rok 2009.xls SPR-2009-Za.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2009 - zachodniopomorskie M, Z 

Sprawozdanie 2008 

Instrukcja_do_tabeli_sprawozdawczej_2
008.doc 

Instrukcja_do_tabeli_sprawozdawczej_2
008.doc Instrukcja sprawozdania 2008 Z 

Wzor_tabeli_sprawozdawczej_z_wykon
ania_KPOSK_za_rok_2008.xls 

Wzor_tabeli_sprawozdawczej_z_wykon
ania_KPOSK_za_rok_2008.xls Wzór tabeli sprawozdawczej 2008 Z 

sprawozdanie2008.pdf sprawozdanie2008.pdf Sprawozdanie z wykonania w 2008 Z 

DO Sprawozdanie z wykonania KPOSK 
za rok 2008 - dolnośląskie.xls SPR-2008-DO.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2008 - dolnośląskie M, Z 

KP Sprawozdanie z wykonania KPOSK 
za rok 2008 - kujawsko pomorskie.xls SPR-2008-KP.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2008 - kujawsko pomorskie M, Z 

LE Sprawozdanie z wykonania KPOSK 
za rok 2008 - lubelskie.xls SPR-2008-LE.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2008 – lubelskie M, Z 

LO Sprawozdanie z wykonania KPOSK 
za rok 2008 - lodzkie.xls SPR-2008-LO.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2008 – łódzkie M, Z 

LU Sprawozdanie z wykonania KPOSK 
za rok 2008 - lubuskie.xls SPR-2008-LU.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2008 – lubuskie M, Z 

MP Sprawozdanie z wykonania KPOSK 
za rok 2008 - malopolskie.xls SPR-2008-MP.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2008 - małopolskie M, Z 

MZ Sprawozdanie z wykonania KPOSK 
za rok 2008 - mazowieckie.xls SPR-2008-MZ.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2008 - mazowieckie M, Z 

OP Sprawozdanie z wykonania KPOSK 
za rok 2008 - opolskie.xls SPR-2008-OP.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2008 – opolskie M, Z 
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PK Sprawozdanie z wykonania KPOSK 
za rok 2008 - podkarpackie.xls SPR-2008-PK.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2008 - podkarpackie M, Z 

PL Sprawozdanie z wykonania KPOSK 
za rok 2008 - podladkie.xls SPR-2008-PL.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2008 – podlaskie M, Z 

PM Sprawozdanie z wykonania KPOSK 
za rok 2008 - pomorskie.xls SPR-2008-PM.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2008 - pomorskie M, Z 

SL Sprawozdanie z wykonania KPOSK 
za rok 2008 - slaskie.xls SPR-2008-Sl.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2008 – śląskie M, Z 

SW Sprawozdanie z wykonania KPOSK 
za rok 2008 - swietokrzyskie.xls SPR-2008-SW.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2008 - świętokrzyskie M, Z 

WL Sprawozdanie z wykonania KPOSK 
za rok 2008 - wielkopolskie.xls SPR-2008-Wl.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2008 - wielkopolskie M, Z 
WM Sprawozdanie z wykonania 
KPOSK za rok 2008 - warmińsko 
mazurskie.xls SPR-2008-WM.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2008 - warmińsko-mazurskie M, Z 

ZA Sprawozdanie z wykonania KPOSK 
za rok 2008 - zachodniopomorskie .xls SPR-2008-Za.xls Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2008 - zachodniopomorskie M, Z 

Sprawozdanie z 
wykonania KPOŚK za 
lata 2006-2007 sprawozdanie_KPOSK_ 2006_2007.pdf sprawozdanie_KPOSK_ 2006_2007.pdf Sprawozdanie z wykonania KPOSK w 2006_2007 Z 

Sprawozdanie 2007 

legenda-do-tabeli-sprawozdawczej-za-
rok-2007.doc 

legenda-do-tabeli-sprawozdawczej-za-
rok-2007.doc Legenda do tabeli sprawozdania za 2007 Z 

wzor-aglomeracje-nowe-2007.xls wzor-aglomeracje-nowe-2007.xls Wzór tabeli sprawozdawczej 2008 dla nowych aglomeracji Z 

wzor-aglomeracje-zapisane-2007.xls wzor-aglomeracje-zapisane-2007.xls Wzór tabeli sprawozdawczej 2008 dla ujętych aglomeracji Z 

aglomeracje nowe - Dolnośląskie 
2007.xls SPR-2007N--DO.xls 

Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2007 dla nowych aglomeracji – 
dolnośląskie M, Z 

aglomeracje nowe - kujawsko-
pomorskie2007.xls SPR-2007N--KP.xls 

Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2007 dla nowych aglomeracji - 
kujawsko pomorskie M, Z 

aglomeracje nowe - lubelskie2007.xls SPR-2007N--LE.xls 
Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2007 dla nowych aglomeracji - 
lubelskie M, Z 

aglomeracje nowe - łódzkie2007.xls SPR-2007N--LO.xls 
Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2007 dla nowych aglomeracji – 
łódzkie M, Z 
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aglomeracje nowe - lubuskie2007.xls SPR-2007N--LU.xls 
Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2007 dla nowych aglomeracji - 
lubuskie M, Z 

aglomeracje nowe - małopolskie2007.xls SPR-2007N--MP.xls 
Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2007 dla nowych aglomeracji - 
małopolskie M, Z 

aglomeracje nowe - 
mazowieckie2007.xls SPR-2007N--MZ.xls 

Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2007 dla nowych aglomeracji - 
mazowieckie M, Z 

aglomeracje nowe - opolskie2007.xls SPR-2007N--OP.xls 
Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2007 dla nowych aglomeracji - 
opolskie M, Z 

aglomeracje nowe - 
podkarpackie2007.xls SPR-2007N--PK.xls 

Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2007 dla nowych aglomeracji - 
podkarpackie M, Z 

aglomeracje nowe - podlaskie2007.xls SPR-2007N--PL.xls 
Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2007 dla nowych aglomeracji - 
podlaskie M, Z 

aglomeracje nowe - pomorskie2007.xls SPR-2007N--PM.xls 
Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2007 dla nowych aglomeracji - 
pomorskie M, Z 

aglomeracje nowe - śląskie2007.xls SPR-2007N--Sl.xls 
Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2007 dla nowych aglomeracji - 
śląskie M, Z 

aglomeracje nowe - 
świętokrzyskie2007.xls SPR-2007N--SW.xls 

Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2007 dla nowych aglomeracji - 
świętokrzyskie M, Z 

aglomeracje nowe - 
wielkopolskie2007.xls SPR-2007N--Wl.xls 

Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2007 dla nowych aglomeracji - 
wielkopolskie M, Z 

aglomeracje nowe - warmińsko-
mazurksie2007.xls SPR-2007N--WM.xls 

Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2007 dla nowych aglomeracji - 
warmińsko-mazurskie M, Z 

aglomeracje nowe - zachodnio-
pomorskie2007.xls SPR-2007N--Za.xls 

Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2007 dla nowych aglomeracji - 
zachodniopomorskie M, Z 

aglomeracje ujęte - Dolnośląskie 
2007.xls SPR-2007U--DO.xls 

Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2007 dla aglomeracji już ujętych - 
dolnośląskie M, Z 

aglomeracje ujęte - kujawsko-
pomorskie2007.xls SPR-2007U--KP.xls 

Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2007 dla aglomeracji już ujętych - 
kujawsko pomorskie M, Z 

aglomeracje ujęte - lubelskie2007.xls SPR-2007U--LE.xls 
Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2007 dla aglomeracji już ujętych – 
lubelskie M, Z 

aglomeracje ujęte - łódzkie2007.xls SPR-2007U--LO.xls 
Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2007 dla aglomeracji już ujętych – 
łódzkie M, Z 
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aglomeracje ujęte - lubuskie2007.xls SPR-2007U--LU.xls 
Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2007 dla aglomeracji już ujętych – 
lubuskie M, Z 

aglomeracje ujęte - małopolskie2007.xls SPR-2007U--MP.xls 
Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2007 dla aglomeracji już ujętych - 
małopolskie M, Z 

aglomeracje ujęte - 
mazowieckie2007.xls SPR-2007U--MZ.xls 

Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2007 dla aglomeracji już ujętych - 
mazowieckie M, Z 

aglomeracje ujęte - opolskie2007.xls SPR-2007U--OP.xls 
Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2007 dla aglomeracji już ujętych – 
opolskie M, Z 

aglomeracje ujęte - 
podkarpackie2007.xls SPR-2007U--PK.xls 

Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2007 dla aglomeracji już ujętych - 
podkarpackie M, Z 

aglomeracje ujęte - podlaskie2007.xls SPR-2007U--PL.xls 
Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2007 dla aglomeracji już ujętych – 
podlaskie M, Z 

aglomeracje ujęte - pomorskie2007.xls SPR-2007U--PM.xls 
Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2007 dla aglomeracji już ujętych - 
pomorskie M, Z 

aglomeracje ujęte - śląskie2007.xls SPR-2007U--Sl.xls 
Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2007 dla aglomeracji już ujętych – 
śląskie M, Z 

aglomeracje ujęte - 
świętokrzyskie2007.xls SPR-2007U--SW.xls 

Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2007 dla aglomeracji już ujętych - 
świętokrzyskie M, Z 

aglomeracje ujęte - 
wielkopolskie2007.xls SPR-2007U--Wl.xls 

Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2007 dla aglomeracji już ujętych - 
wielkopolskie M, Z 

aglomeracje ujęte - warmińsko-
mazurksie2007.xls SPR-2007U--WM.xls 

Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2007 dla aglomeracji już ujętych - 
warmińsko-mazurskie M, Z 

aglomeracje ujęte - zachodnio-
pomorskie2007.xls SPR-2007U--Za.xls 

Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2007 dla aglomeracji już ujętych - 
zachodniopomorskie M, Z 

Sproawozdanie 2006 

legenda-do-tabeli-sprawozdawczej-za-
2006.doc 

legenda-do-tabeli-sprawozdawczej-za-
2006.doc Legenda do tabeli sprawozdania za 2006 Z 

tabela-sprawozdawcza-za-2006.xls tabela-sprawozdawcza-za-2006.xls Wzór tabeli sprawozdawczej za 2006 Z 

Dolnoslaskie_2006_popr.xls SPR-2006A--DO.xls Poprawione sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2006 - dolnośląskie M, Z 

Kujawsko-pomorskie_2006_popr.xls SPR-2006A--KP.xls 
Poprawione sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2006 - kujawsko 
pomorskie M, Z 

Lubelskie_2006_popr.xls SPR-2006A--LE.xls Poprawione sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2006 – lubelskie M, Z 
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lodzkie_2006_popr.xls SPR-2006A--LO.xls Poprawione sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2006 – łódzkie M, Z 

Lubuskie_2006_popr.xls SPR-2006A--LU.xls Poprawione sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2006 – lubuskie M, Z 

Małopolskie_2006_popr.xls SPR-2006A--MP.xls Poprawione sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2006 - małopolskie M, Z 

Mazowieckie_2006_popr.xls SPR-2006A--MZ.xls Poprawione sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2006 - mazowieckie M, Z 

Opolskie_2006_popr.xls SPR-2006A--OP.xls Poprawione sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2006 – opolskie M, Z 

Podkarpackie_2006_popr.xls SPR-2006A--PK.xls Poprawione sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2006 - podkarpackie M, Z 

Podlaskie_2006_popr.xls SPR-2006A--PL.xls Poprawione sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2006 – podlaskie M, Z 

Pomorskie_2006_popr.xls SPR-2006A--PM.xls Poprawione sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2006 - pomorskie M, Z 

Slaskie_2006_popr.xls SPR-2006A--Sl.xls Poprawione sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2006 – śląskie M, Z 

Swietokrzyskie_2006_popr.xls SPR-2006A--SW.xls Poprawione sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2006 - świętokrzyskie M, Z 

Wielkopolskie_2006_popr.xls SPR-2006A--Wl.xls Poprawione sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2006 - wielkopolskie M, Z 

Warminsko-mazurksie_2006_popr.xls SPR-2006A--WM.xls 
Poprawione sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2006 - warmińsko-
mazurskie M, Z 

Zachodnio-pomorskie_2006_popr.xls SPR-2006A--Za.xls 
Poprawione sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2006 – 
zachodniopomorskie M, Z 

Dolnoslaskie_2006.xls SPR-2006O--DO.xls Sprawozdanie przed korektą z wykonania KPOŚK za 2006 – dolnośląskie Z 

Kujawsko-pomorskie_2006.xls SPR-2006O--KP.xls 
Sprawozdanie przed korektą z wykonania KPOŚK za 2006 - kujawsko 
pomorskie Z 

Lubelskie_2006.xls SPR-2006O--LE.xls Sprawozdanie przed korektą z wykonania KPOŚK za 2006 – lubelskie Z 
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lodzkie_2006.xls SPR-2006O--LO.xls Sprawozdanie przed korektą z wykonania KPOŚK za 2006 – łódzkie Z 

Lubuskie_2006.xls SPR-2006O--LU.xls Sprawozdanie przed korektą z wykonania KPOŚK za 2006 – lubuskie Z 

Małopolskie_2006.xls SPR-2006O--MP.xls Sprawozdanie przed korektą z wykonania KPOŚK za 2006 - małopolskie Z 

Mazowieckie_2006.xls SPR-2006O--MZ.xls Sprawozdanie przed korektą z wykonania KPOŚK za 2006 - mazowieckie Z 

Opolskie_2006.xls SPR-2006O--OP.xls Sprawozdanie przed korektą z wykonania KPOŚK za 2006 – opolskie Z 

Podkarpackie_2006.xls SPR-2006O--PK.xls Sprawozdanie przed korektą z wykonania KPOŚK za 2006 - podkarpackie Z 

Podlaskie_2006.xls SPR-2006O--PL.xls Sprawozdanie przed korektą z wykonania KPOŚK za 2006 – podlaskie Z 

Pomorskie_2006.xls SPR-2006O--PM.xls Sprawozdanie przed korektą z wykonania KPOŚK za 2006 - pomorskie Z 

Slaskie_2006.xls SPR-2006O--Sl.xls Sprawozdanie przed korektą z wykonania KPOŚK za 2006 – śląskie Z 

Swietokrzyskie_2006.xls SPR-2006O--SW.xls 
Sprawozdanie przed korektą z wykonania KPOŚK za 2006 – 
świętokrzyskie Z 

Wielkopolskie_2006.xls SPR-2006O--Wl.xls 
Sprawozdanie przed korektą z wykonania KPOŚK za 2006 – 
wielkopolskie Z 

Warminsko-mazurksie_2006.xls SPR-2006O--WM.xls 
Sprawozdanie przed korektą z wykonania KPOŚK za 2006 - warmińsko-
mazurskie Z 

Zachodnio-pomorskie_2006.xls SPR-2006O--Za.xls 
Sprawozdanie przed korektą z wykonania KPOŚK za 2006 – 
zachodniopomorskie Z 

Sprawozdanie z 
wykonania KPOŚK za 
lata 2003-2005 sprawozdanie2003_2005.pdf sprawozdanie2003_2005.pdf Sprawozdanie z wykonania KPOSK w 2003_2005 Z 
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HISTORIA DOK

Wersja Data wydania Opis Status Zmiany dotyczą Autorzy 

1.00 12-01-2012
Opracowanie pierwszej wersji
dokumentu 

Nowy dokument Dariusz Ziółkowski

1.01 20-03-2012 Uaktualnienie Weryfikacja Dariusz Ziółkowski

1.02 13-04-2012 Korekta Weryfikacja Dariusz Ziółkowski

Statusy dokumentu: Nowy dokument, Zmiana, Weryfikacja 
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SPIS TREŚCI

Arkusze Opis

SPR_POZ_TMP zestawienie tabel tymczasowych wraz z listą pól dla sprawozdań

AKT_POZ_TMP zestawienie tabel tymczasowych wraz z listą pól dla aktualizacji

SPR_POZ_BUFOR zestawienie tabel bufora wraz z listą pól dla sprawozdań

AKT_POZ_BUFOR zestawienie tabel bufora wraz z listą pól dla aktualizacji

SPR_WALIDACJA Zestawienie reguł walidacyjnych dla sprawozdań

AKT_WALIDACJA Zestawienie reguł walidacyjnych dla aktualizacji

KARTOTEKI Zestawienie kartotek systemu wraz z listą pól
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SPR_POZ_TMP

LEGENDA
KOD POLA kod pola pozwalający posługiwać się skróconą jednoznaczą nazwą
Nazwa pola Nazwa pola - tytuł nagłówka ze sprawozdania
Typ pola Typ danych w bazie danych

SPRAWOZDANIA 2011
KOD POLA NAZWA POLA TYP POLA

M0_SPR11_AGL_ID Klucz główny tabeli

int 

identity(1,1)

,
M0_SPR11_DATA_MIGR Data migrowania datetime
M0_SPR11_AGL_LP 1-1. Aglomeracja, dane podstawowe-Lp text,
M0_SPR11_AGL_ID_AGL 3-1. Aglomeracja, dane podstawowe-I_d aglomeracji text,
M0_SPR11_AGL_NAZWA 4-1. Aglomeracja, dane podstawowe-nazwa aglomeracji text,
M0_SPR11_AGL_POW 5-1. Aglomeracja, dane podstawowe-powiat text,
M0_SPR11_AGL_WOJ 6-1. Aglomeracja, dane podstawowe-woj. text,
M0_SPR11_AGL_REGION 7-1. Aglomeracja, dane podstawowe-region wodny text,
M0_SPR11_AGL_DORZ 8-1. Aglomeracja, dane podstawowe-dorzecze text,
M0_SPR11_AGL_GM_WIO 9-1. Aglomeracja, dane podstawowe-gmina wiodąca w aglomeracji text,
M0_SPR11_AGL_GMINY 10-1. Aglomeracja, dane podstawowe-gminy w aglomeracji text,
M0_SPR11_AGL_RLM_AKT_09 11-1. Aglomeracja, dane podstawowe-RLM wg AKPOŚK2009 text,
M0_SPR11_AGL_NR_ZAL_AK_09 12-1. Aglomeracja, dane podstawowe-nr załącznika z AKPOŚK2009 text,
M0_SPR11_AGL_GR_AK_09 13-1. Aglomeracja, dane podstawowe-grupa RLM z AKPOŚK2009 text,
M0_SPR11_AGL_NR_ROZP 14-1. Aglomeracja, dane podstawowe-nr rozporządzenia (uchwały) ustanawiającego  aglomerację text,

M0_SPR11_AGL_RLM_ROZP 15-1. Aglomeracja, dane podstawowe-RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację text,
M0_SPR11_AGL_GR_RLM_ROZP 16-1. Aglomeracja, dane podstawowe-grupa RLM zgodna z rozporządzeniem (uchwałą) text,
M0_SPR11_AGL_LICZ_MI_RZECZ 17-1. Aglomeracja, dane podstawowe-stan na 31.12.2010 r.-liczba rzeczywistych mieszkańców w aglomeracji text,

M0_SPR11_AGL_LICZ_MIE_KORZ 18-1. Aglomeracja, dane podstawowe-stan na 31.12.2010 r.-liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego text,

M0_SPR11_AGL_LICZ_MIE_OBS_ASEN 19-1. Aglomeracja, dane podstawowe-stan na 31.12.2010 r.-liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny text,

M0_SPR11_AGL_LICZ_MIE_OBS_IND 20-1. Aglomeracja, dane podstawowe-stan na 31.12.2010 r.-liczba mieszkańców obsługiwanych przez systemy indywidualne text,
M0_SPR_AGL_LICZ_PRZYDOM_OCZY_SCIEK20-1. Aglomeracja, dane podstawowe-stan na 31.12.2010 r.-liczba przydomowych oczyszczalni ścieków text,

M0_SPR11_KAN_DL_SIEC_KAN_SAN_OGOL21-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-stan na 31.12.2010 r.-długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji-ogółem-[km] text,

M0_SPR11_KAN_DL_SIEC_KAN_SAN_GRAW

22-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-stan na 31.12.2010 r.-długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji

--w tym sieci grawitacyjnej-[km] text,

M0_SPR11_KAN_DL_SIEC_KAN_OGSPL_OGOL

23-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-stan na 31.12.2010 r.-długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji

--ogółem-[km] text,

M0_SPR11_KAN_DL_SIEC_KAN_OGSPL_GRAW

24-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-stan na 31.12.2010 r.-długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji

--w tym sieci grawitacyjnej-[km] text,

M0_SPR11_KAN_DL_SIEC_KAN_OGOL_OGOL

25-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-stan na 31.12.2010 r.-długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) 

w aglomeracji

                                   --ogółem-[km] text,

M0_SPR11_KAN_DL_SIEC_KAN_OGOL_GRAW

26-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-stan na 31.12.2010 r.-długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) 

w aglomeracji

                                   --w tym sieci grawitacyjnej-[km] text,

M0_SPR11_KAN_DL_KAN_DESZCZ

27-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-stan na 31.12.2010 r.-długość kanalizacji deszczowej 

w aglomeracji

---[km] text,
M0_SPR11_KAN_MONIT_ZRZUT 28-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-czy są monitorowane zrzuty z przelewów burzowych i w jaki sposób---- text,
M0_SPR11_KAN_IL_PRZELEW 29-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-ilość przelewów burzowych na kanalizacji ogólnospławnej---- text,

M0_SPR11_KAN_MET_OGR_PRZEL

30-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-stosowane metody ograniczające zanieczyszczenia związane 

z przelewem

 wód burzowych ---- text,

M0_SPR11_KAN_DL_SIEC_WYB_OGOLEM

31-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2010 r.

---ogółem-[km] text,

M0_SPR11_KAN_DL_SIEC_WYB_GRAW

32-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2010 r.

---w tym sieci grawitacyjnej-[km] text,

M0_SPR11_KAN_DL_SIEC_ZMODER

33-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej zmodernizowanej 

w 2010 r. 

----[km] text,

M0_SPR11_KAN_PRZ_LICZ_MIESZK

34-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-przyrost liczby mieszkańców rzeczywistych korzystających 

z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania sieci kanalizacyjnej 

w 2010 r.---- text,

M0_SPR11_KAN_IL_SCIEK

35-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-ilość  ścieków komunalnych powstających 

w aglomeracji ogółem 

---- [tys m3/r] text,

M0_SPR11_KAN_IL_SC_ODPR

36-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-ilość  ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni          

---- [tys m3/r] text,

M0_SPR11_KAN_IL_SC_DOST

37-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym

---- [tys m3/r] text,
M0_SPR11_KAN_IL_SC_OCZYSZCZ_IND 38-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-ilość ścieków oczyszczanych systemami indywidualnymi ---- [tys m3/r] text,
M0_SPR11_KAN_IL_SC_NIEOCZ 39-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-ilość ścieków nieoczyszczanych               ---- [tys m3/r] text,
M0_SPR11_KAN_UDZ_PRZEM_PROC 40-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-szacunkowy udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych----% text,
M0_SPR11_KAN_UDZ_PRZEM_PROC_RLM41-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-szacunkowy udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych----% RLM text,

M0_SPR11_KAN_UDZ_CZAS_PROC

42-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-szacunkowy udział ścieków pochodzących

 od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji 

 w ściekach oczyszczanych----% text,

M0_SPR11_KAN_UDZ_CZAS_PROC_RLM

43-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-szacunkowy udział ścieków pochodzących

 od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji 

 w ściekach oczyszczanych----% RLM text,

M0_SPR11_KAN_RLM_KORZYST_KANAL_MIESZK

44-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-RLM 

korzystających 

z sieci kanalizacyjnej----RLM mieszkańców text,
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M0_SPR11_KAN_RLM_KORZYST_KANAL_PRZEM

45-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-RLM 

korzystających 

z sieci kanalizacyjnej----RLM 

Przemysłu text,

M0_SPR_KAN_RLM_CZASOW_PRZEBYW45-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej-RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji text,

M0_SPR11_KAN_RLM_KORZYST_KANAL_PROC

46-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-% RLM 

korzystających 

z sieci kanalizacyjnej

---- text,
M0_SPR11_OCZ_ID_OCZ 47-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-I_d oczyszczalni ścieków---- text,
M0_SPR11_OCZ_NAZWA 48-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych- nazwa oczyszczalni  ---- text,

M0_SPR11_OCZ_ADRES

49-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-adres 

oczyszczalni 

(zawierający nr telefonu kontaktowego)---- text,
M0_SPR11_OCZ_NAZ_ODB_IRZ 50-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-Nazwa odbiornika ścieków----I rzędu text,
M0_SPR11_OCZ_NAZ_ODB_IIRZ 51-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-Nazwa odbiornika ścieków----II rzędu text,
M0_SPR11_OCZ_NAZ_ODB_IIIRZ 52-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-Nazwa odbiornika ścieków----III rzędu text,
M0_SPR11_OCZ_NAZ_ODB_BEZP 53-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-Nazwa odbiornika ścieków----bezpośredni odbiornik text,

M0_SPR11_OCZ_PRZEP_SR

54-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-przepustowość 

--średnia --[m3/d] text,

M0_SPR11_OCZ_PRZEP_MAKS

55-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-przepustowość 

--maksymalna --[m3/d] text,

M0_SPR11_OCZ_PRZEP_ZMIAN

56-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-przepustowość 

--przyrost bądź zmniejszenie przepustowości

 w ramach przeprowadzonej inwestycji w 2010 r.--[m3/d] text,

M0_SPR11_OCZ_PRZEP_DOC

57-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-przepustowość 

--docelowa--[m3/d] text,

M0_SPR11_OCZ_DOP_SC_BEZOPAD

58-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-maksymalny dopływ ścieków do oczyszczalni, 

---dla okresu pogody bezopadowej-[m3/d] text,

M0_SPR11_OCZ_DOP_SC_OPAD

59-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-maksymalny dopływ ścieków do oczyszczalni, 

---dla okresu pogody opadowej-[m3/d] text,
M0_SPR_OCZ_WYDAJ_OCZY 61-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-wydajność oczyszczalni ścieków - [RLM] text,
M0_SPR_OCZ_PROC_RLM_OBS_OCZY 61-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-% RLM obsługiwany przez oczyszczalnie ścieków - [%RLM] text,

M0_SPR11_OCZ_IL_OCZ_SKIEK_ODPR_OGOL

60-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych- ilość oczyszczanych ścieków komunalnych ogółem w ciągu roku,     

----[tys m3/r] text,
M0_SPR11_OCZ_IL_OCZ_SKIEK_ODPR 61-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-ilość ścieków oczyszczonych odprowadzonych do odbiornika----[tys m3/r] text,

M0_SPR11_OCZ_RODZ_OCZ

62-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-rodzaj oczyszczalni obecnie ----(należy wybrać symbol - B, non B, PUB1, non PUB1, PUB2, non 

PUB2) text,

M0_SPR11_OCZ_WYMAG_ZAL

63-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-czy oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania załącznika 1 do rozporządzenia w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego? ----( "1" jeżeli spełnia "0" jeśli nie spełnia) text,

M0_SPR11_OCZ_WSK_BZT_SCIEK_DOPL

64-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków --BZT5--mgO2/l text,

M0_SPR11_OCZ_WSK_CHZT_SCIEK_DOPL

65-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków --ChZT--mgO2/l text,

M0_SPR11_OCZ_WSK_ZAW_SCIEK_DOPL

66-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków --zawiesina ogólna--mg/l text,

M0_SPR11_OCZ_WSK_AZT_SCIEK_DOPL

67-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków --azot--mg/l text,

M0_SPR11_OCZ_WSK_FOSF_SCIEK_DOPL

68-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków --fosfor--mg/l text,

M0_SPR11_OCZ_WSK_BZT_SCIEK_ODPL

69-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków --BZT5--mgO2/l text,

M0_SPR11_OCZ_WSK_CHZT_SCIEK_ODPL

70-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków --ChZT--mgO2/l text,

M0_SPR11_OCZ_WSK_ZAW_SCIEK_ODPL

71-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków --zawiesina ogólna--mg/l text,

M0_SPR11_OCZ_WSK_AZT_SCIEK_ODPL

72-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków --azot--mg/l text,

M0_SPR11_OCZ_WSK_FOSF_SCIEK_ODPL

73-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków --fosfor--mg/l text,

M0_SPR11_OCZ_RED_AZT

74-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-redukcja

 (w przypadku oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów)--azotu--% text,

M0_SPR11_OCZ_RED_FOSF

75-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-redukcja

 (w przypadku oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów)--fosforu--% text,

M0_SPR11_OCZ_INWEST_ZREAL

76-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-inwestycje

 w zakresie oczyszczalni ścieków zrealizowane 

w latach 

2004 - 2010 

w ramach KPOŚK

----(BN, M, MO, R, RM) text,

M0_SPR11_OCZ_ROK_ZAKO_INW

77-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-rok zakończenia inwestycji 

z kolumny poprzedniej---- text,
M0_SPR11_OCZ_PLAN_INW 78-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-plan inwestycyjny w latach 2011-1015 ----(BN, M, MO, R, RM) text,

M0_SPR11_OCZ_TERM_ZAK_ZG_AK

79-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-termin zakończenia inwestycji zgodnie 

z AKPOŚK2009---- text,

M0_SPR11_OCZ_TERM_ZAK_FAKT

80-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-faktyczny termin zakończenia planowanych inwestycji 

z kolumny 78---- text,

M0_SPR11_OCZ_PRZYCZ_OP

81-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-przyczyny opóźnień 

w realizacji danej inwestycji 

- jeśli występują----

varchar(150

0)

M0_SPR11_OS_TER_REAL_PRZER

82-3. Osady-termin realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką osadową 

(jeżeli konieczne)--w zakresie przeróbki osadu na terenie oczyszczalni ścieków-- text,

M0_SPR11_OS_TER_REAL_ZAGOS

83-3. Osady-termin realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką osadową 

(jeżeli konieczne)--w zakresie zagospodarowania osadu-- text,
M0_SPR11_OS_FORM_PRZ 84-3. Osady-forma przeróbki osadu na oczyszczalni poprzedzająca zagospodarowanie---- text,
M0_SPR11_OS_IL_SUCH_MAS 85-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni ----[Mg/rok] text,

M0_SPR11_OS_STOS_ROLN

86-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu 

--stosowane w rolnictwie--[Mg/rok] text,

M0_SPR11_OS_STOS_DO_REKULT

87-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu 

--stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne--[Mg/rok] text,
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M0_SPR11_OS_PRZEK_TERM

88-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu 

--przekształcone termicznie--[Mg/rok] text,

M0_SPR11_OS_SKLAD_NA_SKL

89-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu 

--składowane na składowiskach odpadów--[Mg/rok] text,

M0_SPR11_OS_MAGAZ_CZAS

90-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu 

--magazynowane czasowo na terenie oczyszczalni--[Mg/rok] text,

M0_SPR11_OS_STOS_DO_UPR_ROSL

91-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu 

--stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu--[Mg/rok] text,

M0_SPR11_OS_INNE_CELE_ILOSC

92-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu 

--przeznaczone na inne cele -ilość -[Mg/rok] text,

M0_SPR11_OS_INNE_CELE_SPOSOB_ZAG

93-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu 

--przeznaczone na inne cele -sposób zagospodarowania- text,

M0_SPR11_FIN_NAK_PON_ZB_SYST_OG

94-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2010 r.

--zbiorcze systemy kanalizacyjne-ogółem

(kol. 95 - 97)- [tys. zł] text,

M0_SPR11_FIN_NAK_PON_ZB_SYST_DOK

95-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2010 r.

--zbiorcze systemy kanalizacyjne-w tym koszty związane

 z wykonaniem dokumentacji projektowej- [tys. zł] text,

M0_SPR11_FIN_NAK_PON_ZB_SYST_WYB

96-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2010 r.

--zbiorcze systemy kanalizacyjne-w tym koszty związane

 z wybudowaniem sieci- [tys. zł] text,

M0_SPR11_FIN_NAK_PON_ZB_SYST_MOD

97-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2010 r.

--zbiorcze systemy kanalizacyjne-w tym koszty związane

 z modernizacją sieci- [tys. zł] text,

M0_SPR11_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_OG

98-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2010 r.

--oczyszczalnia ścieków komunalnych-ogółem

(kol. 99 - 102)- [tys. zł] text,

M0_SPR11_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_DOK

99-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2010 r.

--oczyszczalnia ścieków komunalnych-w tym koszty związane

 z wykonaniem dokumentacji projektowej- [tys. zł] text,

M0_SPR11_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_INW

100-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2010 r.

--oczyszczalnia ścieków komunalnych-w tym koszty związane

 z inwestycjami 

na oczyszczalni- [tys. zł] text,

M0_SPR11_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_PRZER

101-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2010 r.

--oczyszczalnia ścieków komunalnych-w tym koszty związane

 z przeróbką osadu 

na oczyszczalni- [tys. zł] text,

M0_SPR11_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_ZAG

102-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2010 r.

--oczyszczalnia ścieków komunalnych-w tym koszty związane

 z zagospodarowaniem osadu- [tys. zł] text,

M0_SPR11_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_RAZEM

103-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2010 r.

--razem

(kol. 94 i 98)-- [tys. zł] text,

M0_SPR11_FIN_ZR_FIN_SR_WLALS

104-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2010 r.

 --środki własne samorządów gmin oraz środki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych-- [tys. zł] text,

M0_SPR11_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_NFOSIGW

105-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2010 r.

 --fundusze ekologiczne -Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

 i Gospodarki Wodnej- [tys. zł] text,

M0_SPR11_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_WFOSIGW

106-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2010 r.

 --fundusze ekologiczne -Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska

 i Gospodarki Wodnej- [tys. zł] text,

M0_SPR11_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_EKOFUND

107-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2010 r.

 --fundusze ekologiczne -EkoFundusz- [tys. zł] text,

M0_SPR11_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_POW

108-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2010 r.

 --fundusze ekologiczne -Powiatowe- [tys. zł] text,

M0_SPR11_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_GMIN

109-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2010 r.

 --fundusze ekologiczne -Gminne- [tys. zł] text,

M0_SPR11_FIN_ZR_FIN_FUN_ZAGR_KW

110-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2010 r.

 --fundusze zagraniczne  -kwota- [tys. zł] text,

M0_SPR11_FIN_ZR_FIN_FUN_ZAGR_NAZWA

111-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2010 r.

 --fundusze zagraniczne  -nazwa funduszu- [tys. zł] text,

M0_SPR11_FIN_ZR_FIN_IN_FUN_KW

112-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2010 r.

 --inne źródła finansowania (banki, środki prywatne, agencje)-kwota- [tys. zł] text,

M0_SPR11_FIN_ZR_FIN_IN_FUN_NAZWA

113-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2010 r.

 --inne źródła finansowania (banki, środki prywatne, agencje)-nazwa - [tys. zł] text,

M0_SPR_INF_ZAK_INW_OCZ_SCIEK

116 - 5.Informacje dodatkowe - Zakończone inwestycje w ramach KPOŚK - inwestycje

 w zakresie oczyszczalni ścieków zrealizowane

w latach 2004-2011

w ramach KPOŚK

 - (BN, M, MO, R, RM) text,

M0_SPR_INF_ZAK_ROK_ZAKON

117 - 5.Informacje dodatkowe - Zakończone inwestycje w ramach KPOŚK - rok zakończenia inwestycji 

z kolumny poprzedniej - text,

M0_SPR_INF_ZAK_KOSZT_INW

118 - 5.Informacje dodatkowe - Zakończone inwestycje w ramach KPOŚK - koszt całej inwestycji zrealizowanej w ramach KPOŚK 

dotyczącej oczyszczalni ścieków - [tys zł.] text,
M0_SPR11_NAZWA_PROJ 114-Nazwa projektu, w ramach którego realizowana jest inwestycja text,
M0_SPR_INF_CZY_PODW_STOP_US_BIOG120 - 5.Informacje dodatkowe - dotyczy aglomeracji powyżej 10 000 RLM -  - text,
M0_SPR_INF_CZY_WYST_OCZY_BEZ_PODW_US_BIOG121 - 5.Informacje dodatkowe - dotyczy aglomeracji powyżej 10 000 RLM -  - text,
M0_SPR_INF_NAZW_OCZY_BEZ_PODW_US_BIOG122 - 5.Informacje dodatkowe - dotyczy aglomeracji powyżej 10 000 RLM -  - text,

M0_SPR11_STOP_DOFIN

115-Stopień dofinansowania inwestycji 

z danego źródła finansowania% text,

M0_SPR11_ZROD_FINANS

116-W przypadku aglomeracji powyżej 15 000 RLM, które 

nie posiadają jeszcze zaawansowanych środków na realizację inwestycji, należy podać źródło finansowania planowanej inwestycji text,

M0_SPR11_STAN_APLIK

117-Należy podać stan aplikowania o środki ze źródła wskazanego 

w kolumnie poprzedniej text,
M0_SPR_INF_ROK_ZAKON_PROJ 123 - 5.Informacje dodatkowe - Rok zakończenia projektu -  - text,

M0_SPR11_PROC_SKANAL

118-Jaki przewiduje się % skanalizowania aglomeracji 

w 2015 r.?% RLM text,

M0_SPR11_UWAGI 119-Uwagi 

varchar(350

0)
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M0_SPR11_UWAGI_KZGW --Uwagi KZGW----

varchar(160

0)

M0_SPR11_UWAGI_PO_POPR --Uwagi po poprawkach----

varchar(110

0)

SPRAWOZDANIA 2010
KOD POLA NAZWA POLA TYP POLA

M0_SPR10_AGL_ID Klucz główny tabeli

int 

identity(1,1)

,
M0_SPR10_DATA_MIGR Data migrowania datetime
M0_SPR10_AGL_LP 1-1. Aglomeracja, dane podstawowe-Lp text,
M0_SPR10_AGL_ID_AGL 3-1. Aglomeracja, dane podstawowe-I_d aglomeracji text,
M0_SPR10_AGL_NAZWA 4-1. Aglomeracja, dane podstawowe-nazwa aglomeracji text,
M0_SPR10_AGL_POW 5-1. Aglomeracja, dane podstawowe-powiat text,
M0_SPR10_AGL_WOJ 6-1. Aglomeracja, dane podstawowe-woj. text,
M0_SPR10_AGL_REGION 7-1. Aglomeracja, dane podstawowe-region wodny text,
M0_SPR10_AGL_DORZ 8-1. Aglomeracja, dane podstawowe-dorzecze text,
M0_SPR10_AGL_GM_WIO 9-1. Aglomeracja, dane podstawowe-gmina wiodąca w aglomeracji text,
M0_SPR10_AGL_GMINY 10-1. Aglomeracja, dane podstawowe-gminy w aglomeracji text,
M0_SPR10_AGL_RLM_AKT_09 11-1. Aglomeracja, dane podstawowe-RLM wg AKPOŚK2009 text,
M0_SPR10_AGL_NR_ZAL_AK_09 12-1. Aglomeracja, dane podstawowe-nr załącznika z AKPOŚK2009 text,
M0_SPR10_AGL_GR_AK_09 13-1. Aglomeracja, dane podstawowe-grupa RLM z AKPOŚK2009 text,
M0_SPR10_AGL_NR_ROZP 14-1. Aglomeracja, dane podstawowe-nr rozporządzenia (uchwały) ustanawiającego  aglomerację text,

M0_SPR10_AGL_RLM_ROZP 15-1. Aglomeracja, dane podstawowe-RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację text,
M0_SPR10_AGL_GR_RLM_ROZP 16-1. Aglomeracja, dane podstawowe-grupa RLM zgodna z rozporządzeniem (uchwałą) text,
M0_SPR10_AGL_LICZ_MI_RZECZ 17-1. Aglomeracja, dane podstawowe-stan na 31.12.2010 r.-liczba rzeczywistych mieszkańców w aglomeracji text,

M0_SPR10_AGL_LICZ_MIE_KORZ 18-1. Aglomeracja, dane podstawowe-stan na 31.12.2010 r.-liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego text,

M0_SPR10_AGL_LICZ_MIE_OBS_ASEN 19-1. Aglomeracja, dane podstawowe-stan na 31.12.2010 r.-liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny text,

M0_SPR10_AGL_LICZ_MIE_OBS_IND 20-1. Aglomeracja, dane podstawowe-stan na 31.12.2010 r.-liczba mieszkańców obsługiwanych przez systemy indywidualne text,

M0_SPR10_KAN_DL_SIEC_KAN_SAN_OGOL21-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-stan na 31.12.2010 r.-długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji-ogółem-[km] text,

M0_SPR10_KAN_DL_SIEC_KAN_SAN_GRAW

22-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-stan na 31.12.2010 r.-długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji

--w tym sieci grawitacyjnej-[km] text,

M0_SPR10_KAN_DL_SIEC_KAN_OGSPL_OGOL

23-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-stan na 31.12.2010 r.-długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji

--ogółem-[km] text,

M0_SPR10_KAN_DL_SIEC_KAN_OGSPL_GRAW

24-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-stan na 31.12.2010 r.-długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji

--w tym sieci grawitacyjnej-[km] text,

M0_SPR10_KAN_DL_SIEC_KAN_OGOL_OGOL

25-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-stan na 31.12.2010 r.-długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) 

w aglomeracji

                                   --ogółem-[km] text,

M0_SPR10_KAN_DL_SIEC_KAN_OGOL_GRAW

26-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-stan na 31.12.2010 r.-długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) 

w aglomeracji

                                   --w tym sieci grawitacyjnej-[km] text,

M0_SPR10_KAN_DL_KAN_DESZCZ

27-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-stan na 31.12.2010 r.-długość kanalizacji deszczowej 

w aglomeracji

---[km] text,
M0_SPR10_KAN_MONIT_ZRZUT 28-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-czy są monitorowane zrzuty z przelewów burzowych i w jaki sposób---- text,
M0_SPR10_KAN_IL_PRZELEW 29-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-ilość przelewów burzowych na kanalizacji ogólnospławnej---- text,

M0_SPR10_KAN_MET_OGR_PRZEL

30-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-stosowane metody ograniczające zanieczyszczenia związane 

z przelewem

 wód burzowych ---- text,

M0_SPR10_KAN_DL_SIEC_WYB_OGOLEM

31-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2010 r.

---ogółem-[km] text,

M0_SPR10_KAN_DL_SIEC_WYB_GRAW

32-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2010 r.

---w tym sieci grawitacyjnej-[km] text,

M0_SPR10_KAN_DL_SIEC_ZMODER

33-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej zmodernizowanej 

w 2010 r. 

----[km] text,

M0_SPR10_KAN_PRZ_LICZ_MIESZK

34-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-przyrost liczby mieszkańców rzeczywistych korzystających 

z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania sieci kanalizacyjnej 

w 2010 r.---- text,

M0_SPR10_KAN_IL_SCIEK

35-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-ilość  ścieków komunalnych powstających 

w aglomeracji ogółem 

---- [tys m3/r] text,

M0_SPR10_KAN_IL_SC_ODPR

36-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-ilość  ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni          

---- [tys m3/r] text,

M0_SPR10_KAN_IL_SC_DOST

37-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym

---- [tys m3/r] text,
M0_SPR10_KAN_IL_SC_OCZYSZCZ_IND 38-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-ilość ścieków oczyszczanych systemami indywidualnymi ---- [tys m3/r] text,
M0_SPR10_KAN_IL_SC_NIEOCZ 39-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-ilość ścieków nieoczyszczanych               ---- [tys m3/r] text,
M0_SPR10_KAN_UDZ_PRZEM_PROC 40-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-szacunkowy udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych----% text,
M0_SPR10_KAN_UDZ_PRZEM_PROC_RLM41-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-szacunkowy udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych----% RLM text,

M0_SPR10_KAN_UDZ_CZAS_PROC

42-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-szacunkowy udział ścieków pochodzących

 od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji 

 w ściekach oczyszczanych----% text,

M0_SPR10_KAN_UDZ_CZAS_PROC_RLM

43-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-szacunkowy udział ścieków pochodzących

 od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji 

 w ściekach oczyszczanych----% RLM text,

M0_SPR10_KAN_RLM_KORZYST_KANAL_MIESZK

44-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-RLM 

korzystających 

z sieci kanalizacyjnej----RLM mieszkańców text,
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M0_SPR10_KAN_RLM_KORZYST_KANAL_PRZEM

45-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-RLM 

korzystających 

z sieci kanalizacyjnej----RLM 

Przemysłu text,

M0_SPR10_KAN_RLM_KORZYST_KANAL_PROC

46-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-% RLM 

korzystających 

z sieci kanalizacyjnej

---- text,
M0_SPR10_OCZ_ID_OCZ 47-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-I_d oczyszczalni ścieków---- text,
M0_SPR10_OCZ_NAZWA 48-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych- nazwa oczyszczalni  ---- text,

M0_SPR10_OCZ_ADRES

49-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-adres 

oczyszczalni 

(zawierający nr telefonu kontaktowego)---- text,
M0_SPR10_OCZ_NAZ_ODB_IRZ 50-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-Nazwa odbiornika ścieków----I rzędu text,
M0_SPR10_OCZ_NAZ_ODB_IIRZ 51-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-Nazwa odbiornika ścieków----II rzędu text,
M0_SPR10_OCZ_NAZ_ODB_IIIRZ 52-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-Nazwa odbiornika ścieków----III rzędu text,
M0_SPR10_OCZ_NAZ_ODB_BEZP 53-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-Nazwa odbiornika ścieków----bezpośredni odbiornik text,

M0_SPR10_OCZ_PRZEP_SR

54-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-przepustowość 

--średnia --[m3/d] text,

M0_SPR10_OCZ_PRZEP_MAKS

55-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-przepustowość 

--maksymalna --[m3/d] text,

M0_SPR10_OCZ_PRZEP_ZMIAN

56-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-przepustowość 

--przyrost bądź zmniejszenie przepustowości

 w ramach przeprowadzonej inwestycji w 2010 r.--[m3/d] text,

M0_SPR10_OCZ_PRZEP_DOC

57-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-przepustowość 

--docelowa--[m3/d] text,

M0_SPR10_OCZ_DOP_SC_BEZOPAD

58-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-maksymalny dopływ ścieków do oczyszczalni, 

---dla okresu pogody bezopadowej-[m3/d] text,

M0_SPR10_OCZ_DOP_SC_OPAD

59-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-maksymalny dopływ ścieków do oczyszczalni, 

---dla okresu pogody opadowej-[m3/d] text,

M0_SPR10_OCZ_IL_OCZ_SKIEK_ODPR_OGOL

60-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych- ilość oczyszczanych ścieków komunalnych ogółem w ciągu roku,     

----[tys m3/r] text,
M0_SPR10_OCZ_IL_OCZ_SKIEK_ODPR 61-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-ilość ścieków oczyszczonych odprowadzonych do odbiornika----[tys m3/r] text,

M0_SPR10_OCZ_RODZ_OCZ

62-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-rodzaj oczyszczalni obecnie ----(należy wybrać symbol - B, non B, PUB1, non PUB1, PUB2, non 

PUB2) text,

M0_SPR10_OCZ_WYMAG_ZAL

63-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-czy oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania załącznika 1 do rozporządzenia w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego? ----( "1" jeżeli spełnia "0" jeśli nie spełnia) text,

M0_SPR10_OCZ_WSK_BZT_SCIEK_DOPL

64-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków --BZT5--mgO2/l text,

M0_SPR10_OCZ_WSK_CHZT_SCIEK_DOPL

65-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków --ChZT--mgO2/l text,

M0_SPR10_OCZ_WSK_ZAW_SCIEK_DOPL

66-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków --zawiesina ogólna--mg/l text,

M0_SPR10_OCZ_WSK_AZT_SCIEK_DOPL

67-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków --azot--mg/l text,

M0_SPR10_OCZ_WSK_FOSF_SCIEK_DOPL

68-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków --fosfor--mg/l text,

M0_SPR10_OCZ_WSK_BZT_SCIEK_ODPL

69-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków --BZT5--mgO2/l text,

M0_SPR10_OCZ_WSK_CHZT_SCIEK_ODPL

70-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków --ChZT--mgO2/l text,

M0_SPR10_OCZ_WSK_ZAW_SCIEK_ODPL

71-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków --zawiesina ogólna--mg/l text,

M0_SPR10_OCZ_WSK_AZT_SCIEK_ODPL

72-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków --azot--mg/l text,

M0_SPR10_OCZ_WSK_FOSF_SCIEK_ODPL

73-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków --fosfor--mg/l text,

M0_SPR10_OCZ_RED_AZT

74-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-redukcja

 (w przypadku oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów)--azotu--% text,

M0_SPR10_OCZ_RED_FOSF

75-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-redukcja

 (w przypadku oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów)--fosforu--% text,

M0_SPR10_OCZ_INWEST_ZREAL

76-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-inwestycje

 w zakresie oczyszczalni ścieków zrealizowane 

w latach 

2004 - 2010 

w ramach KPOŚK

----(BN, M, MO, R, RM) text,

M0_SPR10_OCZ_ROK_ZAKO_INW

77-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-rok zakończenia inwestycji 

z kolumny poprzedniej---- text,
M0_SPR10_OCZ_PLAN_INW 78-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-plan inwestycyjny w latach 2011-1015 ----(BN, M, MO, R, RM) text,

M0_SPR10_OCZ_TERM_ZAK_ZG_AK

79-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-termin zakończenia inwestycji zgodnie 

z AKPOŚK2009---- text,

M0_SPR10_OCZ_TERM_ZAK_FAKT

80-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-faktyczny termin zakończenia planowanych inwestycji 

z kolumny 78---- text,

M0_SPR10_OCZ_PRZYCZ_OP

81-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-przyczyny opóźnień 

w realizacji danej inwestycji 

- jeśli występują----

varchar(150

0)

M0_SPR10_OS_TER_REAL_PRZER

82-3. Osady-termin realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką osadową 

(jeżeli konieczne)--w zakresie przeróbki osadu na terenie oczyszczalni ścieków-- text,

M0_SPR10_OS_TER_REAL_ZAGOS

83-3. Osady-termin realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką osadową 

(jeżeli konieczne)--w zakresie zagospodarowania osadu-- text,
M0_SPR10_OS_FORM_PRZ 84-3. Osady-forma przeróbki osadu na oczyszczalni poprzedzająca zagospodarowanie---- text,
M0_SPR10_OS_IL_SUCH_MAS 85-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni ----[Mg/rok] text,

M0_SPR10_OS_STOS_ROLN

86-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu 

--stosowane w rolnictwie--[Mg/rok] text,

M0_SPR10_OS_STOS_DO_REKULT

87-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu 

--stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne--[Mg/rok] text,

M0_SPR10_OS_PRZEK_TERM

88-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu 

--przekształcone termicznie--[Mg/rok] text,

M0_SPR10_OS_SKLAD_NA_SKL

89-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu 

--składowane na składowiskach odpadów--[Mg/rok] text,
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M0_SPR10_OS_MAGAZ_CZAS

90-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu 

--magazynowane czasowo na terenie oczyszczalni--[Mg/rok] text,

M0_SPR10_OS_STOS_DO_UPR_ROSL

91-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu 

--stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu--[Mg/rok] text,

M0_SPR10_OS_INNE_CELE_ILOSC

92-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu 

--przeznaczone na inne cele -ilość -[Mg/rok] text,

M0_SPR10_OS_INNE_CELE_SPOSOB_ZAG

93-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu 

--przeznaczone na inne cele -sposób zagospodarowania- text,

M0_SPR10_FIN_NAK_PON_ZB_SYST_OG

94-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2010 r.

--zbiorcze systemy kanalizacyjne-ogółem

(kol. 95 - 97)- [tys. zł] text,

M0_SPR10_FIN_NAK_PON_ZB_SYST_DOK

95-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2010 r.

--zbiorcze systemy kanalizacyjne-w tym koszty związane

 z wykonaniem dokumentacji projektowej- [tys. zł] text,

M0_SPR10_FIN_NAK_PON_ZB_SYST_WYB

96-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2010 r.

--zbiorcze systemy kanalizacyjne-w tym koszty związane

 z wybudowaniem sieci- [tys. zł] text,

M0_SPR10_FIN_NAK_PON_ZB_SYST_MOD

97-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2010 r.

--zbiorcze systemy kanalizacyjne-w tym koszty związane

 z modernizacją sieci- [tys. zł] text,

M0_SPR10_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_OG

98-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2010 r.

--oczyszczalnia ścieków komunalnych-ogółem

(kol. 99 - 102)- [tys. zł] text,

M0_SPR10_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_DOK

99-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2010 r.

--oczyszczalnia ścieków komunalnych-w tym koszty związane

 z wykonaniem dokumentacji projektowej- [tys. zł] text,

M0_SPR10_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_INW

100-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2010 r.

--oczyszczalnia ścieków komunalnych-w tym koszty związane

 z inwestycjami 

na oczyszczalni- [tys. zł] text,

M0_SPR10_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_PRZER

101-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2010 r.

--oczyszczalnia ścieków komunalnych-w tym koszty związane

 z przeróbką osadu 

na oczyszczalni- [tys. zł] text,

M0_SPR10_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_ZAG

102-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2010 r.

--oczyszczalnia ścieków komunalnych-w tym koszty związane

 z zagospodarowaniem osadu- [tys. zł] text,

M0_SPR10_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_RAZEM

103-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2010 r.

--razem

(kol. 94 i 98)-- [tys. zł] text,

M0_SPR10_FIN_ZR_FIN_SR_WLALS

104-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2010 r.

 --środki własne samorządów gmin oraz środki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych-- [tys. zł] text,

M0_SPR10_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_NFOSIGW

105-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2010 r.

 --fundusze ekologiczne -Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

 i Gospodarki Wodnej- [tys. zł] text,

M0_SPR10_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_WFOSIGW

106-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2010 r.

 --fundusze ekologiczne -Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska

 i Gospodarki Wodnej- [tys. zł] text,

M0_SPR10_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_EKOFUND

107-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2010 r.

 --fundusze ekologiczne -EkoFundusz- [tys. zł] text,

M0_SPR10_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_POW

108-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2010 r.

 --fundusze ekologiczne -Powiatowe- [tys. zł] text,

M0_SPR10_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_GMIN

109-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2010 r.

 --fundusze ekologiczne -Gminne- [tys. zł] text,

M0_SPR10_FIN_ZR_FIN_FUN_ZAGR_KW

110-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2010 r.

 --fundusze zagraniczne  -kwota- [tys. zł] text,

M0_SPR10_FIN_ZR_FIN_FUN_ZAGR_NAZWA

111-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2010 r.

 --fundusze zagraniczne  -nazwa funduszu- [tys. zł] text,

M0_SPR10_FIN_ZR_FIN_IN_FUN_KW

112-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2010 r.

 --inne źródła finansowania (banki, środki prywatne, agencje)-kwota- [tys. zł] text,

M0_SPR10_FIN_ZR_FIN_IN_FUN_NAZWA

113-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2010 r.

 --inne źródła finansowania (banki, środki prywatne, agencje)-nazwa - [tys. zł] text,
M0_SPR10_NAZWA_PROJ 114-Nazwa projektu, w ramach którego realizowana jest inwestycja text,

M0_SPR10_STOP_DOFIN

115-Stopień dofinansowania inwestycji 

z danego źródła finansowania% text,

M0_SPR10_ZROD_FINANS

116-W przypadku aglomeracji powyżej 15 000 RLM, które 

nie posiadają jeszcze zaawansowanych środków na realizację inwestycji, należy podać źródło finansowania planowanej inwestycji text,

M0_SPR10_STAN_APLIK

117-Należy podać stan aplikowania o środki ze źródła wskazanego 

w kolumnie poprzedniej text,

M0_SPR10_PROC_SKANAL

118-Jaki przewiduje się % skanalizowania aglomeracji 

w 2015 r.?% RLM text,

M0_SPR10_UWAGI 119-Uwagi 

varchar(350

0)

M0_SPR10_UWAGI_KZGW --Uwagi KZGW----

varchar(160

0)

M0_SPR10_UWAGI_PO_POPR --Uwagi po poprawkach----

varchar(110

0)

SPRAWOZDANIA 2009
KOD POLA NAZWA POLA TYP POLA

M0_SPR09_AGL_ID Klucz główny tabeli

int 

identity(1,1)

,
M0_SPR09_DATA_MIGR Data migrowania datetime
M0_SPR09_AGL_LP 1-1. Aglomeracja, dane podstawowe-Lp----  text,
M0_SPR09_AGL_ID_AGL 2-1. Aglomeracja, dane podstawowe-I_d aglomeracji ----  text,
M0_SPR09_AGL_NAZWA 3-1. Aglomeracja, dane podstawowe-nazwa aglomeracji----  text,
M0_SPR09_AGL_POW 4-1. Aglomeracja, dane podstawowe-powiat----  text,
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M0_SPR09_AGL_WOJ 5-1. Aglomeracja, dane podstawowe-woj.----  text,
M0_SPR09_AGL_REGION 6-1. Aglomeracja, dane podstawowe-region wodny----  text,
M0_SPR09_AGL_DORZ 7-1. Aglomeracja, dane podstawowe-dorzecze----  text,

M0_SPR09_AGL_GM_WIO

8-1. Aglomeracja, dane podstawowe-gmina wiodąca 

w aglomeracji----  text,

M0_SPR09_AGL_GMINY

9-1. Aglomeracja, dane podstawowe-gminy

 w aglomeracji----  text,
M0_SPR09_AGL_RLM_AKT_09 10-1. Aglomeracja, dane podstawowe-RLM wg AKPOŚK2009----  text,
M0_SPR09_AGL_NR_ZAL_AK_09 11-1. Aglomeracja, dane podstawowe-nr załącznika z AKPOŚK2009----  text,

M0_SPR09_AGL_GR_AK_09

12-1. Aglomeracja, dane podstawowe-grupa RLM

 z AKPOŚK2009----  text,

M0_SPR09_AGL_NR_ROZP

13-1. Aglomeracja, dane podstawowe-nr rozporządzenia

(uchwały) ustanawiającego  aglomerację----  text,

M0_SPR09_AGL_RLM_ROZP

14-1. Aglomeracja, dane podstawowe-RLM aglomeracji zgodnie 

z rozporządzeniem

(uchwałą) ustanawiajacym aglomerację----  text,

M0_SPR09_AGL_LICZ_MI_RZECZ

15-1. Aglomeracja, dane podstawowe-stan na 31.12.2009 r.-liczba rzeczywistych mieszkańców 

w aglomeracji ---  text,

M0_SPR09_AGL_LICZ_MIE_KORZ

16-1. Aglomeracja, dane podstawowe-stan na 31.12.2009 r.-liczba mieszkańców korzystających 

z systemu kanalizacyjnego ---  text,

M0_SPR09_AGL_LICZ_MIE_OBS_ASEN

17-1. Aglomeracja, dane podstawowe-stan na 31.12.2009 r.-liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny

---  text,

M0_SPR09_AGL_LICZ_MIE_OBS_IND 18-1. Aglomeracja, dane podstawowe-stan na 31.12.2009 r.-liczba mieszkańców obsługiwanych przez systemamy indywidualne ---  text,

M0_SPR09_KAN_DL_SIEC_KAN_SAN_OGOL

19-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-stan na 31.12.2009 r.-długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji

--ogółem-[km]  text,

M0_SPR09_KAN_DL_SIEC_KAN_SAN_GRAW

20-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-stan na 31.12.2009 r.-długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji

--w tym sieci grawitacyjnej-[km]  text,

M0_SPR09_KAN_DL_SIEC_KAN_OGSPL_OGOL

21-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-stan na 31.12.2009 r.-długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji

--ogółem-[km]  text,

M0_SPR09_KAN_DL_SIEC_KAN_OGSPL_GRAW

22-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-stan na 31.12.2009 r.-długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji

--w tym sieci grawitacyjnej-[km]  text,

M0_SPR09_KAN_DL_SIEC_KAN_OGOL_OGOL

23-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-stan na 31.12.2009 r.-długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) 

w aglomeracji

                                   --ogółem-[km]  text,

M0_SPR09_KAN_DL_SIEC_KAN_OGOL_GRAW

24-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-stan na 31.12.2009 r.-długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) 

w aglomeracji

                                   --w tym sieci grawitacyjnej-[km]  text,

M0_SPR09_KAN_DL_KAN_DESZCZ

25-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-stan na 31.12.2009 r.-długość kanalizacji deszczowej 

w aglomeracji

---[km]  text,
M0_SPR09_KAN_MONIT_ZRZUT 26-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-czy są monitorowane zrzuty z przelewów burzowych i w jaki sposób----  text,
M0_SPR09_KAN_IL_PRZELEW 27-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-ilość przelewów burzowych na kanalizacji ogólnospławnej----  text,

M0_SPR09_KAN_MET_OGR_PRZEL

28-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-stosowane metody ograniczające zanieczyszczenia związane 

z przelewem

 wód burzowych ----  text,

M0_SPR09_KAN_DL_SIEC_WYB_OGOLEM

29-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2009 roku,

---ogółem-[km]  text,

M0_SPR09_KAN_DL_SIEC_WYB_GRAW

30-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2009 roku,

---w tym sieci grawitacyjnej-[km]  text,

M0_SPR09_KAN_DL_SIEC_ZMODER

31-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej zmodernizowanej 

w 2009 r. 

----[km]  text,

M0_SPR09_KAN_PRZ_LICZ_MIESZK

32-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-przyrost liczby mieszkańców rzeczywistych korzystających 

z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania sieci kanalizacyjnej 

w 2009 r.----  text,

M0_SPR09_KAN_IL_SCIEK

33-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-ilość  ścieków komunalnych powstających 

w aglomeracji ogółem 

---- [tys m3/r]  text,

M0_SPR09_KAN_IL_SC_ODPR

34-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-ilość  ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni          

---- [tys m3/r]  text,

M0_SPR09_KAN_IL_SC_DOST

35-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym

---- [tys m3/r]  text,
M0_SPR09_KAN_IL_SC_OCZYSZCZ_IND 36-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-ilość ścieków oczyszczanych systemami indywidualnymi ---- [tys m3/r]  text,
M0_SPR09_KAN_IL_SC_NIEOCZ 37-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-ilość ścieków nieoczyszczanych               ---- [tys m3/r]  text,
M0_SPR09_KAN_UDZ_PRZEM_PROC 38-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-szacunkowy udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych----%  text,
M0_SPR09_KAN_UDZ_PRZEM_PROC_RLM39-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-szacunkowy udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych----% RLM  text,

M0_SPR09_KAN_UDZ_CZAS_PROC

40-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-szacunkowy udział ścieków pochodzących

 od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji 

w stosunku do całości ścieków oczyszczanych----%  text,

M0_SPR09_KAN_UDZ_CZAS_PROC_RLM

41-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-szacunkowy udział ścieków pochodzących

 od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji 

w stosunku do całości ścieków oczyszczanych----% RLM  text,
M0_SPR09_OCZ_ID_OCZ 42-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-I_d oczyszczalni ścieków----  text,
M0_SPR09_OCZ_NAZWA 43-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych- nazwa oczyszczalni  ----  text,

M0_SPR09_OCZ_ADRES

44-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-adres 

oczyszczalni 

(zawierający nr telefonu kontaktowego)----  text,

M0_SPR09_OCZ_PRZEP_SR

45-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-przepustowość 

--średnia --[m3/d]  text,

M0_SPR09_OCZ_PRZEP_MAKS

46-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-przepustowość 

--maksymalna --[m3/d]  text,

M0_SPR09_OCZ_PRZEP_ZMIAN

47-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-przepustowość 

--przyrost bądź zmniejszenie przepustowości

 w ramach przeprowadzonej inwestycji w 2009 r.--[m3/d]  text,

M0_SPR09_OCZ_PRZEP_DOC

48-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-przepustowość 

--docelowa--[m3/d]  text,

M0_SPR09_OCZ_DOP_SC_BEZOPAD

49-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-maksymalny dopływ ścieków do oczyszczalni, 

---dla okresu pogody bezopadowej-[m3/d]  text,
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M0_SPR09_OCZ_DOP_SC_OPAD

50-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-maksymalny dopływ ścieków do oczyszczalni, 

---dla okresu pogody opadowej-[m3/d]  text,

M0_SPR09_OCZ_IL_OCZ_SKIEK_ODPR_OGOL

51-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych- ilość oczyszczanych ścieków komunalnych ogółem w ciagu roku,     

----[tys m3/r]  text,

M0_SPR09_OCZ_RODZ_OCZ 52-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-rodzaj oczyszczalni (należy wybrać symbol - B, non B, PUB1, non PUB1, PUB2, non PUB2)----  text,

M0_SPR09_OCZ_WYMAG_ZAL

53-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-czy oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania załącznika 1 do rozporządzenia w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego? ( "1" jeżeli spełnia "0" jeśli nie spełnia)----  text,

M0_SPR09_OCZ_WSK_BZT_SCIEK_DOPL

54-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków --BZT5--mgO2/l  text,

M0_SPR09_OCZ_WSK_CHZT_SCIEK_DOPL

55-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków --ChZT--mgO2/l  text,

M0_SPR09_OCZ_WSK_ZAW_SCIEK_DOPL

56-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków --zawiesina ogólna--mg/l  text,

M0_SPR09_OCZ_WSK_AZT_SCIEK_DOPL

57-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków --azot--mg/l  text,

M0_SPR09_OCZ_WSK_FOSF_SCIEK_DOPL

58-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków --fosfor--mg/l  text,

M0_SPR09_OCZ_WSK_BZT_SCIEK_ODPL

59-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków --BZT5--mgO2/l  text,

M0_SPR09_OCZ_WSK_CHZT_SCIEK_ODPL

60-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków --ChZT--mgO2/l  text,

M0_SPR09_OCZ_WSK_ZAW_SCIEK_ODPL

61-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków --zawiesina ogólna--mg/l  text,

M0_SPR09_OCZ_WSK_AZT_SCIEK_ODPL

62-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków --azot--mg/l  text,

M0_SPR09_OCZ_WSK_FOSF_SCIEK_ODPL

63-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków --fosfor--mg/l  text,

M0_SPR09_OCZ_INWEST_ZREAL

64-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-inwestycje zrealizowane 

w latach 

2008 - 2009

(BN, M, MO, R, RM)----  text,

M0_SPR09_OCZ_ROK_ZAKO_INW

65-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-rok zakończenia inwestycji 

z kolumny poprzedniej----  text,
M0_SPR09_OCZ_PLAN_INW 66-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-plan inwestycyjny (BN, M, MO, R, RM)----  text,

M0_SPR09_OCZ_TERM_ZAK_ZG_AK

67-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-termin zakończenia inwestycji zgodnie 

z AKPOŚK2009----  text,

M0_SPR09_OCZ_TERM_ZAK_FAKT

68-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-faktyczny termin zakończenia planowanych inwestycji 

z kolumny poprzedniej----  text,

M0_SPR09_OCZ_PRZYCZ_OP

69-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-przyczyny opóźnień 

w realizacji danej inwestycji 

- jeśli występują----

varchar(150

0)

M0_SPR09_OCZ_STAN_ZAAW

70-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-w przypadku opóźnień podać stan zaawansowania prac inwestycyjnych planowanych do 

zakończenia

 do końca 2010 r.----

varchar(100

0)

M0_SPR09_OCZ_PODJ_DZIAL

71-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-dotyczy tylko aglomeracji powyżej 

15 000 RLM

należy podać, jakie działania zostały podjęte, aby zrealizować inwestycje w zakresie oczyszczalni ścieków, w terminie określonym w 

AKPOŚK2009 

tj 2010 r.----

varchar(100

0)

M0_SPR09_OS_TER_REAL_PRZER

72-3. Osady-termin realizacji przedsięwzieć związanych z gospodarką osadową 

(jeżeli konieczne)--w zakresie przeróbki osadu na terenie oczyszczalni ścieków--  text,

M0_SPR09_OS_TER_REAL_ZAGOS

73-3. Osady-termin realizacji przedsięwzieć związanych z gospodarką osadową 

(jeżeli konieczne)--w zakresie zagospodarowania osadu--  text,
M0_SPR09_OS_FORM_PRZ 74-3. Osady-forma przeróbki osadu na oczyszczalni poprzedzająca zagospodarowanie----  text,
M0_SPR09_OS_IL_SUCH_MAS 75-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni ----[Mg/rok]  text,

M0_SPR09_OS_STOS_ROLN

76-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu 

--stosowane w rolnictwie--[Mg/rok]  text,

M0_SPR09_OS_STOS_DO_REKULT

77-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu 

--stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne--[Mg/rok]  text,

M0_SPR09_OS_PRZEK_TERM

78-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu 

--przekształcone termicznie--[Mg/rok]  text,

M0_SPR09_OS_SKLAD_NA_SKL

79-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu 

--składowane na składowiskach odpadów--[Mg/rok]  text,

M0_SPR09_OS_MAGAZ_CZAS

80-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu 

--magazynowane czasowo na terenie oczyszczalni--[Mg/rok]  text,

M0_SPR09_OS_STOS_DO_UPR_ROSL

81-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu 

--stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu--[Mg/rok]  text,

M0_SPR09_OS_INNE_CELE_ILOSC

82-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu 

--przeznaczone na inne cele -ilość -[Mg/rok]  text,

M0_SPR09_OS_INNE_CELE_SPOSOB_ZAG

83-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu 

--przeznaczone na inne cele -sposób zagospodarowania-  text,

M0_SPR09_FIN_NAK_PON_ZB_SYST_OG

84-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2009 r.

--zbiorcze systemy kanalizacyjne-ogółem

(kol. 85 - 87)- [tys. zł]  text,

M0_SPR09_FIN_NAK_PON_ZB_SYST_DOK

85-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2009 r.

--zbiorcze systemy kanalizacyjne-w tym koszty związane

 z wykonaniem dokumentacji projektowej- [tys. zł]  text,

M0_SPR09_FIN_NAK_PON_ZB_SYST_WYB

86-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2009 r.

--zbiorcze systemy kanalizacyjne-w tym koszty związane

 z wybudowaniem sieci- [tys. zł]  text,

M0_SPR09_FIN_NAK_PON_ZB_SYST_MOD

87-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2009 r.

--zbiorcze systemy kanalizacyjne-w tym koszty związane

 z modernizacją sieci- [tys. zł]  text,

M0_SPR09_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_OG

88-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2009 r.

--oczyszczalnia ścieków komunalnych-ogółem

(kol. 89 - 92)- [tys. zł]  text,

M0_SPR09_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_DOK

89-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2009 r.

--oczyszczalnia ścieków komunalnych-w tym koszty związane

 z wykonaniem dokumentacji projektowej- [tys. zł]  text,
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M0_SPR09_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_INW

90-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2009 r.

--oczyszczalnia ścieków komunalnych-w tym koszty związane

 z inwestycjami 

na oczyszczalni- [tys. zł]  text,

M0_SPR09_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_PRZER

91-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2009 r.

--oczyszczalnia ścieków komunalnych-w tym koszty związane

 z przeróbką osadu 

na oczyszczalni- [tys. zł]  text,

M0_SPR09_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_ZAG

92-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2009 r.

--oczyszczalnia ścieków komunalnych-w tym koszty związane

 z zagospodarowaniem osadu- [tys. zł]  text,

M0_SPR09_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_RAZEM

93-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2009 r.

--razem

(kol. 84 i 88)-- [tys. zł]  text,

M0_SPR09_FIN_ZR_FIN_SR_WLALS

94-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2009 r.

 --środki własne samorządów gmin oraz środki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych-- [tys. zł]  text,

M0_SPR09_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_NFOSIGW

95-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2009 r.

 --fundusze ekologiczne -Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

 i Gospodarki Wodnej- [tys. zł]  text,

M0_SPR09_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_WFOSIGW

96-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2009 r.

 --fundusze ekologiczne -Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska

 i Gospodarki Wodnej- [tys. zł]  text,

M0_SPR09_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_EKOFUND

97-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2009 r.

 --fundusze ekologiczne -EkoFundusz- [tys. zł]  text,

M0_SPR09_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_POW

98-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2009 r.

 --fundusze ekologiczne -Powiatowe- [tys. zł]  text,

M0_SPR09_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_GMIN

99-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2009 r.

 --fundusze ekologiczne -Gminne- [tys. zł]  text,

M0_SPR09_FIN_ZR_FIN_FUN_ZAGR_KW

100-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2009 r.

 --fundusze zagraniczne  -kwota- [tys. zł]  text,

M0_SPR09_FIN_ZR_FIN_FUN_ZAGR_NAZWA

101-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2009 r.

 --fundusze zagraniczne  -nazwa funduszu- [tys. zł]  text,

M0_SPR09_FIN_ZR_FIN_IN_FUN_KW

102-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2009 r.

 --inne źródła finansowania (banki, środki prywatne, agencje)-kwota- [tys. zł]  text,

M0_SPR09_FIN_ZR_FIN_IN_FUN_NAZWA

103-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2009 r.

 --inne źródła finansowania (banki, środki prywatne, agencje)-nazwa - [tys. zł]  text,
M0_SPR09_NAZWA_PROJ 104-Nazwa projektu, w ramach którego realizowana jest inwestycja  text,

M0_SPR09_STOP_DOFIN

105-Stopień dofinansowania inwestycji 

z danego źródła finansowania%  text,

M0_SPR09_ZROD_FINANS

106-W przypadku aglomeracji powyżej 15000 RLM, które 

nie posiadają jeszcze zaawansowanych środków na realizację inwestycji, należy podać źródło finansowania planowanej inwestycji  text,

M0_SPR09_STAN_APLIK

107-Należy podać stan aplikowania o środki ze źródła wskazanego 

w kolumnie poprzedniej  text,

M0_SPR09_UWAGI 108-Uwagi 

varchar(350

0)

SPR2008
KOD POLA NAZWA POLA TYP POLA

M0_SPR08_AGL_ID Klucz główny tabeli

int 

identity(1,1)

,
M0_SPR08_DATA_MIGR Data migrowania datetime
M0_SPR08_AGL_LP 1-1. Aglomeracja, dane podstawowe-Lp---  text,
M0_SPR08_AGL_ID_AGL 2-1. Aglomeracja, dane podstawowe-I_d aglomeracji ---  text,
M0_SPR08_AGL_NAZWA 3-1. Aglomeracja, dane podstawowe-nazwa aglomeracji---  text,
M0_SPR08_AGL_POW 4-1. Aglomeracja, dane podstawowe-powiat---  text,
M0_SPR08_AGL_WOJ 5-1. Aglomeracja, dane podstawowe-woj.---  text,
M0_SPR08_AGL_REGION 6-1. Aglomeracja, dane podstawowe-region wodny---  text,
M0_SPR08_AGL_DORZ 7-1. Aglomeracja, dane podstawowe-dorzecze---  text,
M0_SPR08_AGL_GM_WIO 8-1. Aglomeracja, dane podstawowe-gmina wiodąca w aglomeracji---  text,
M0_SPR08_AGL_GMINY 9-1. Aglomeracja, dane podstawowe-gminy w aglomeracji---  text,
M0_SPR08_AGL_RLM_AKT_09 10-1. Aglomeracja, dane podstawowe-RLM  wg AKTUALIZACJI-KPOŚK 2005---  text,
M0_SPR08_AGL_RLM_AKT_08 11-1. Aglomeracja, dane podstawowe-RLM wg PROJEKTU AKTUALIZACJI-KPOŚK 2008---  text,
M0_SPR08_AGL_NR_ROZP 12-1. Aglomeracja, dane podstawowe-nr rozporządzenia ustanawiającego aglomerację---  text,
M0_SPR08_AGL_RLM_ROZP 13-1. Aglomeracja, dane podstawowe-RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem ustanawiajacym aglomerację---  text,
M0_SPR08_AGL_LICZ_MI_RZECZ 14-1. Aglomeracja, dane podstawowe-liczba rzeczywistych mieszkańców w aglomeracji stan na 31.12.2008 r.---  text,

M0_SPR08_AGL_LICZ_MIE_KORZ 15-1. Aglomeracja, dane podstawowe-liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego stan na 31.12.2008 r.---  text,

M0_SPR08_AGL_LICZ_MIE_OBS_ASEN

16-1. Aglomeracja, dane podstawowe-liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny

 stan na 31.12.2008 r.---  text,

M0_SPR08_AGL_LICZ_MIE_OBS_IND 17-1. Aglomeracja, dane podstawowe-liczba mieszkańców obsługiwanych przez systemamy indywidualne stan na 31.12.2008 r.---  text,

M0_SPR08_KAN_DL_SIEC_KAN_SAN_OGOL18-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji, stan na 31.XII.2008 r.,  km--ogółem-  text,

M0_SPR08_KAN_DL_SIEC_KAN_SAN_GRAW

19-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji, stan na 31.XII.2008 r.,  km--w tym sieci 

grawitacyjnej-  text,

M0_SPR08_KAN_DL_SIEC_KAN_OGSPL_OGOL20-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji, stan na 31.XII.2008 r.,   km--ogółem-  text,

M0_SPR08_KAN_DL_SIEC_KAN_OGSPL_GRAW

21-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji, stan na 31.XII.2008 r.,   km--w tym sieci 

grawitacyjnej-  text,

M0_SPR08_KAN_DL_SIEC_KAN_OGOL_OGOL

22-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) w aglomeracji, stan na 31.XII.2008 r., 

km                                     --ogółem-  text,

M0_SPR08_KAN_DL_SIEC_KAN_OGOL_GRAW

23-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) w aglomeracji, stan na 31.XII.2008 r., 

km                                     --w tym sieci grawitacyjnej-  text,
M0_SPR08_KAN_DL_SIEC_WYB_OGOLEM24-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2008 roku, km--ogółem-  text,

M0_SPR08_KAN_DL_SIEC_WYB_GRAW 25-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2008 roku, km--w tym sieci grawitacyjnej-  text,
M0_SPR08_KAN_DL_SIEC_ZMODER 26-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej zmodernizowanej w 2008 roku, km---  text,

M0_SPR08_KAN_PRZ_LICZ_MIESZK

27-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-przyrost liczby mieszkańców rzeczywistych korzystających z usług kanalizacyjnych w wyniku 

wybudowania sieci kanalizacyjnej w 2008 r.---  text,

Strona 12 z 34



SPR_POZ_TMP

M0_SPR08_KAN_IL_SCIEK 28-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-ilość  ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem, tys m3/r---  text,

M0_SPR08_KAN_IL_SC_ODPR

29-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-ilość  ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni,           

tys m3/r---  text,

M0_SPR08_KAN_IL_SC_DOST

30-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym,

tys m3/r---  text,
M0_SPR08_KAN_IL_SC_OCZYSZCZ_IND 31-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-ilość ścieków oczyszczanych systemami indywidualnymi, tys m3/r---  text,
M0_SPR08_KAN_IL_SC_NIEOCZ 32-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-ilość ścieków nieoczyszczanych                tys m3/r---  text,
M0_SPR08_KAN_UDZ_PRZEM_PROC 33-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych--ilość w %-  text,
M0_SPR08_KAN_UDZ_PRZEM_PROC_RLM34-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych--% RLM-  text,

M0_SPR08_KAN_UDZ_CZAS_PROC

35-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-udział ścieków pochodzących od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji w stosunku do 

całości ścieków oczyszczanych--ilość w %-  text,

M0_SPR08_KAN_UDZ_CZAS_PROC_RLM

36-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-udział ścieków pochodzących od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji w stosunku do 

całości ścieków oczyszczanych--% RLM-  text,

M0_SPR08_OCZ_ID_OCZ

37-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-I_d oczyszczalni ścieków---  text,

M0_SPR08_OCZ_NAZWA

38-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)- nazwa oczyszczalni  ---  text,

M0_SPR08_OCZ_NAZ_ODB_IRZ

39-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-Nazwa odbiornika ścieków---I rzędu  text,

M0_SPR08_OCZ_NAZ_ODB_IIRZ

40-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-Nazwa odbiornika ścieków---II rzędu  text,

M0_SPR08_OCZ_NAZ_ODB_IIIRZ

41-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-Nazwa odbiornika ścieków---III rzędu  text,

M0_SPR08_OCZ_NAZ_ODB_BEZP

42-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-Nazwa odbiornika ścieków---bezpośredni odbiornik  text,

M0_SPR08_OCZ_PRZEP_SR

43-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-przepustowość, m3/d--średnia -  text,

M0_SPR08_OCZ_PRZEP_MAKS

44-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-przepustowość, m3/d--maksymalna -  text,

M0_SPR08_OCZ_PRZEP_ZMIAN

45-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-przepustowość, m3/d--przyrost/zmniejszenie przepustowości w ramach przeprowadzonej inwestycji w 2008 r.-  text,

M0_SPR08_OCZ_PRZEP_DOC

46-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-przepustowość, m3/d--docelowa-  text,

M0_SPR08_OCZ_DOP_SC_BEZOPAD

47-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-maksymalny dopływ ścieków do oczyszczalni, m3/d---dla okresu pogody bezopadowej  text,

M0_SPR08_OCZ_DOP_SC_OPAD

48-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-maksymalny dopływ ścieków do oczyszczalni, m3/d---dla okresu pogody opadowej  text,

M0_SPR08_OCZ_IL_OCZ_SKIEK_ODPR_OGOL

49-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)- ilość oczyszczanych ścieków komunalnych ogółem w ciagu roku,     tys m3/r---  text,

M0_SPR08_OCZ_RODZ_OCZ

50-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-rodzaj oczyszczalni (należy wpisać symbol - B, non B, PUB1, non PUB1, PUB2, non PUB2)---  text,

M0_SPR08_OCZ_WYMAG_ZAL

51-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-czy oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego? (należy wpisać 

wartość "1" jeżeli spełnia lub wartość "0" jeśli nie spełnia)---  text,

M0_SPR08_OCZ_WSK_BZT_SCIEK_DOPL

52-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków --BZT5, mgO2/l-  text,

M0_SPR08_OCZ_WSK_CHZT_SCIEK_DOPL

53-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków --ChZT, mgO2/l-  text,

M0_SPR08_OCZ_WSK_ZAW_SCIEK_DOPL

54-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków --zawiesina ogólna, mg/l-  text,

M0_SPR08_OCZ_WSK_AZT_SCIEK_DOPL

55-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków --azot, mg/l-  text,

M0_SPR08_OCZ_WSK_FOSF_SCIEK_DOPL

56-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków --fosfor, mg/l-  text,

M0_SPR08_OCZ_WSK_BZT_SCIEK_ODPL

57-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków --BZT5, mgO2/l-  text,

M0_SPR08_OCZ_WSK_CHZT_SCIEK_ODPL

58-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków --ChZT, mgO2/l-  text,

M0_SPR08_OCZ_WSK_ZAW_SCIEK_ODPL

59-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków --zawiesina ogólna, mg/l-  text,

M0_SPR08_OCZ_WSK_AZT_SCIEK_ODPL

60-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków --azot, mg/l-  text,

M0_SPR08_OCZ_WSK_FOSF_SCIEK_ODPL

61-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków --fosfor, mg/l-  text,

M0_SPR08_OCZ_PLAN_INW

62-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-plan inwestycyjny (należy wpisać symbol - BN, M, MO, R, RM)---  text,

M0_SPR08_OCZ_TERM_ZAK_FAKT

63-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-rok realizacji inwestycji wpisanej w kolumnie poprzedniej---  text,

M0_SPR08_OCZ_PRZYCZ_OP

64-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-przyczyny opóźnień w realizacji danej inwestycji - jeśli występują---

varchar(150

0)

M0_SPR08_OCZ_STAN_ZAAW

65-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-stan zaawansowania prac inwestycyjnych planowanych do zakończenia do końca 2008 r. będących w trakcie 

realizacji---

varchar(100

0)
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M0_SPR08_OCZ_PODJ_DZIAL

66-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-dotyczy tylko aglomeracji powyżej 15 000 RLM - należy podać, jakie działania zostały podjęte, aby dotrzymać 

terminu, zakończenia inwestycji dotyczącej oczyszczalni ścieków, zaplanowanych do końca 2010 r. ---

varchar(100

0)

M0_SPR08_OS_TER_REAL_PRZER

67-3. Osady-termin realizacji przedsięwzieć związanych z gospodarką osadową (jeżeli konieczne)--w zakresie przeróbki osadu na terenie 

oczyszczalni ścieków-  text,

M0_SPR08_OS_TER_REAL_ZAGOS 68-3. Osady-termin realizacji przedsięwzieć związanych z gospodarką osadową (jeżeli konieczne)--w zakresie zagospodarowania osadu-  text,
M0_SPR08_OS_FORM_PRZ 69-3. Osady-forma przeróbki osadu na oczyszczalni poprzedzająca zagospodarowanie---  text,
M0_SPR08_OS_IL_SUCH_MAS 70-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni Mg/rok (suma kolumn 70 - 76)---  text,

M0_SPR08_OS_STOS_ROLN

71-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (Mg/rok) --stosowane w 

rolnictwie-  text,

M0_SPR08_OS_STOS_DO_REKULT

72-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (Mg/rok) --stosowane 

do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne-  text,

M0_SPR08_OS_PRZEK_TERM

73-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (Mg/rok) --

przekształcone termicznie-  text,

M0_SPR08_OS_SKLAD_NA_SKL

74-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (Mg/rok) --składowane 

na składowiskach odpadów-  text,

M0_SPR08_OS_MAGAZ_CZAS

75-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (Mg/rok) --

magazynowane czasowo na terenie oczyszczalni-  text,

M0_SPR08_OS_STOS_DO_UPR_ROSL

76-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (Mg/rok) --stosowane 

do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu-  text,

M0_SPR08_OS_INNE_CELE_ILOSC

77-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (Mg/rok) --przeznaczone 

na inne cele -ilość suchej masy (Mg/rok)  text,

M0_SPR08_OS_INNE_CELE_SPOSOB_ZAG

78-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (Mg/rok) --przeznaczone 

na inne cele -sposób zagospodarowania  text,
M0_SPR08_FIN_NAK_PON_ZB_SYST_OG79-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2008 roku (tys. zł)--zbiorcze systemy kanalizacyjne-ogółem  text,

M0_SPR08_FIN_NAK_PON_ZB_SYST_WYB

80-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2008 roku (tys. zł)--zbiorcze systemy kanalizacyjne-w tym koszty związane z wybudowaniem 

sieci  text,

M0_SPR08_FIN_NAK_PON_ZB_SYST_MOD81-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2008 roku (tys. zł)--zbiorcze systemy kanalizacyjne-w tym koszty związane z modernizacją sieci  text,
M0_SPR08_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_OG82-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2008 roku (tys. zł)--oczyszczalnia ścieków komunalnych-ogółem  text,

M0_SPR08_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_PRZER

83-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2008 roku (tys. zł)--oczyszczalnia ścieków komunalnych-w tym koszty związane z przeróbką 

osadu na oczyszczalni  text,

M0_SPR08_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_ZAG

84-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2008 roku (tys. zł)--oczyszczalnia ścieków komunalnych-w tym koszty związane z 

zagospodarowaniem osadu  text,

M0_SPR08_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_RAZEM

85-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2008 roku (tys. zł)--Razem

( kol. 79+82 )-  text,

M0_SPR08_FIN_ZR_FIN_SR_WLALS

86-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2008 r. (tys. zł) --środki własne samorządów gmin oraz 

środki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych-  text,

M0_SPR08_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_NFOSIGW

87-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2008 r. (tys. zł) --fundusze ekologiczne -Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  text,

M0_SPR08_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_WFOSIGW

88-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2008 r. (tys. zł) --fundusze ekologiczne -Wojewódzkie 

Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  text,

M0_SPR08_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_EKOFUND89-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2008 r. (tys. zł) --fundusze ekologiczne -EkoFundusz  text,

M0_SPR08_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_POW90-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2008 r. (tys. zł) --fundusze ekologiczne -Powiatowe  text,

M0_SPR08_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_GMIN91-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2008 r. (tys. zł) --fundusze ekologiczne -Gminne  text,

M0_SPR08_FIN_ZR_FIN_FUN_ZAGR_KW92-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2008 r. (tys. zł) --fundusze zagraniczne  -kwota  text,

M0_SPR08_FIN_ZR_FIN_FUN_ZAGR_NAZWA93-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2008 r. (tys. zł) --fundusze zagraniczne  -nazwa funduszu  text,

M0_SPR08_FIN_ZR_FIN_IN_FUN_KW

94-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2008 r. (tys. zł) --inne źródła finansowania (banki, środki 

prywatne, agencje)-kwota  text,

M0_SPR08_FIN_ZR_FIN_IN_FUN_NAZWA

95-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2008 r. (tys. zł) --inne źródła finansowania (banki, środki 

prywatne, agencje)-nazwa  text,

M0_SPR08_UWAGI 96-Uwagi----

varchar(350

0)

Sprawozdania 2007 nowe
KOD POLA NAZWA POLA TYP POLA

M0_SPR07N_AGL_ID Klucz główny tabeli

int 

identity(1,1)

,
M0_SPR07N_DATA_MIGR Data migrowania datetime
M0_SPR07N_AGL_LP 1-1. Aglomeracja, dane podstawowe-Lp---  text,
M0_SPR07N_AGL_ID_AGL 2-1. Aglomeracja, dane podstawowe-I_d aglomeracji---  text,
M0_SPR07N_AGL_POZ_AK 3-1. Aglomeracja, dane podstawowe-pozycja z A-KPOŚK---  text,
M0_SPR07N_AGL_NAZWA 4-1. Aglomeracja, dane podstawowe-nazwa aglomeracji---  text,
M0_SPR07N_AGL_POW 5-1. Aglomeracja, dane podstawowe-powiat---  text,
M0_SPR07N_AGL_WOJ 6-1. Aglomeracja, dane podstawowe-woj.---  text,
M0_SPR07N_AGL_REGION 7-1. Aglomeracja, dane podstawowe-region wodny---  text,
M0_SPR07N_AGL_DORZ 8-1. Aglomeracja, dane podstawowe-dorzecze---  text,
M0_SPR07N_AGL_GM_WIO 9-1. Aglomeracja, dane podstawowe-gmina wiodąca w aglomeracji---  text,
M0_SPR07N_AGL_GMINY 10-1. Aglomeracja, dane podstawowe-gminy w aglomeracji---  text,
M0_SPR07N_AGL_RLM_AKT_09 11-1. Aglomeracja, dane podstawowe-RLM wg A-KPOŚK---  text,
M0_SPR07N_AGL_NR_ROZP 12-1. Aglomeracja, dane podstawowe-nr rozporządzenia wojewody ustanawiającego aglomerację---  text,
M0_SPR07N_AGL_RLM_ROZP 13-1. Aglomeracja, dane podstawowe-RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem ustanawiajacym aglomerację---  text,
M0_SPR07N_AGL_LICZ_MI_RZECZ 14-1. Aglomeracja, dane podstawowe-liczba rzeczywistych mieszkańców w aglomeracji stan na 31.12.2007 r.---  text,

M0_SPR07N_AGL_LICZ_MIE_KORZ 15-1. Aglomeracja, dane podstawowe-liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego stan na 31.12.2007 r.---  text,

M0_SPR07N_AGL_LICZ_MIE_OBS_ASEN 16-1. Aglomeracja, dane podstawowe-liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny stan na 31.12.2007 r.---  text,

M0_SPR07N_KAN_DL_SIEC_KAN_SAN_OGOL17-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji, stan na 31.XII.2007 r.,  km--ogółem-  text,

M0_SPR07N_KAN_DL_SIEC_KAN_SAN_GRAW

18-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji, stan na 31.XII.2007 r.,  km--w tym sieci 

grawitacyjnej-  text,

M0_SPR07N_KAN_DL_SIEC_KAN_OGSPL_OGOL19-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji, stan na 31.XII.2007 r.,   km--ogółem-  text,
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M0_SPR07N_KAN_DL_SIEC_KAN_OGSPL_GRAW

20-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji, stan na 31.XII.2007 r.,   km--w tym sieci 

grawitacyjnej-  text,

M0_SPR07N_KAN_DL_SIEC_KAN_OGOL_OGOL

21-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) w aglomeracji, stan na 31.XII.2007 r., 

km                                     --ogółem-  text,

M0_SPR07N_KAN_DL_SIEC_KAN_OGOL_GRAW

22-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) w aglomeracji, stan na 31.XII.2007 r., 

km                                     --w tym sieci grawitacyjnej-  text,
M0_SPR07N_KAN_DL_SIEC_WYB_OGOLEM23-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2007 roku, km--ogółem-  text,

M0_SPR07N_KAN_DL_SIEC_WYB_GRAW24-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2007 roku, km--w tym sieci grawitacyjnej-  text,

M0_SPR07N_KAN_PRZ_LICZ_MIESZK

25-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-przyrost liczby mieszkańców rzeczywistych korzystających z usług kanalizacyjnych w wyniku 

wybudowania sieci kanalizacyjnej w 2007 r.---  text,
M0_SPR07N_KAN_IL_SCIEK 26-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-ilość  ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem, tyś m3/r---  text,

M0_SPR07N_KAN_IL_SC_ODPR

27-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-ilość  ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni, tyś 

m3/r---  text,
M0_SPR07N_KAN_IL_SC_NIEOCZ 28-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-ilość ścieków nieoczyszczanych tyś m3/r---  text,

M0_SPR07N_KAN_PRZ_RLM 29-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-przyrost RLM wyposażony w wyniku realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego w 2007 r.---  text,
M0_SPR07N_KAN_UDZ_PRZEM_PROC 30-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych--ilość w %-  text,
M0_SPR07N_KAN_UDZ_PRZEM_PROC_RLM31-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych--% RLM-  text,

M0_SPR07N_KAN_UDZ_CZAS_PROC

32-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-udział ścieków pochodzących od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji w stosunku do 

całości ścieków oczyszczanych--ilość w %-  text,

M0_SPR07N_KAN_UDZ_CZAS_PROC_RLM

33-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-udział ścieków pochodzących od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji w stosunku do 

całości ścieków oczyszczanych--% RLM-  text,

M0_SPR07N_OCZ_ID_OCZ

34-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-I_d oczyszczalni ścieków---  text,

M0_SPR07N_OCZ_NAZWA

35-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)- nazwa oczyszczalni  ---  text,

M0_SPR07N_OCZ_PRZEP_SR

36-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-przepustowość, m3/d--średnia -  text,

M0_SPR07N_OCZ_PRZEP_MAKS_BEZOP

37-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-przepustowość, m3/d--maksymalna dla okresu pogody bezopadowej-  text,

M0_SPR07N_OCZ_PRZEP_MAKS_OPAD

38-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-przepustowość, m3/d--maksymalna dla okresu pogody opadowej-  text,

M0_SPR07N_OCZ_PRZEP_ZMIAN

39-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-przepustowość, m3/d--przyrost/zmniejszenie przepustowości w ramach przeprowadzonej inwestycji w 2007 r.-  text,

M0_SPR07N_OCZ_PRZEP_DOC

40-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-przepustowość, m3/d--docelowa-  text,

M0_SPR07N_OCZ_MAKS_DOP_SC

41-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-maksymalny dopływ ścieków do oczyszczalni, m3/d---  text,

M0_SPR07N_OCZ_IL_OCZ_SKIEK_ODPR_OGOL

42-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)- ilość oczyszczanych ścieków komunalnych ogółem w ciagu roku,     tyś m3/r---  text,

M0_SPR07N_OCZ_RODZ_OCZ

43-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-rodzaj oczyszczalni (należy wpisać symbol - B, non B, PUB1, non PUB1, PUB2, non PUB2)---  text,

M0_SPR07N_OCZ_WYMAG_ZAL

44-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-czy oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego?---  text,

M0_SPR07N_OCZ_WSK_BZT_SCIEK_DOPL

45-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków --BZT5, mgO2/l-  text,

M0_SPR07N_OCZ_WSK_CHZT_SCIEK_DOPL

46-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków --ChZT, mgO2/l-  text,

M0_SPR07N_OCZ_WSK_ZAW_SCIEK_DOPL

47-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków --zawiesina ogólna, mg/l-  text,

M0_SPR07N_OCZ_WSK_AZT_SCIEK_DOPL

48-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków --azot, mg/l-  text,

M0_SPR07N_OCZ_WSK_FOSF_SCIEK_DOPL

49-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków --fosfor, mg/l-  text,

M0_SPR07N_OCZ_WSK_BZT_SCIEK_ODPL

50-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków --BZT5, mgO2/l-  text,

M0_SPR07N_OCZ_WSK_CHZT_SCIEK_ODPL

51-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków --ChZT, mgO2/l-  text,

M0_SPR07N_OCZ_WSK_ZAW_SCIEK_ODPL

52-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków --zawiesina ogólna, mg/l-  text,

M0_SPR07N_OCZ_WSK_AZT_SCIEK_ODPL

53-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków --azot, mg/l-  text,

M0_SPR07N_OCZ_WSK_FOSF_SCIEK_ODPL

54-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków --fosfor, mg/l-  text,

M0_SPR07N_OCZ_PLAN_INW

55-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-plan inwestycyjny (należy wpisać symbol - BN, M, MO, R, RM)---  text,

M0_SPR07N_OCZ_TERM_ZAK_FAKT

56-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-rok realizacji inwestycji wpisanej w kolumnie poprzedniej---  text,

M0_SPR07N_OCZ_PRZYCZ_OP

57-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-przyczyny opóźnień w realizacji danej inwestycji - jeśli występują---

varchar(150

0)

M0_SPR07N_OCZ_STAN_ZAAW

58-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-stan zaawansowania prac inwestycyjnych planowanych do zakończenia do końca 2007 r. będących w trakcie 

realizacji---

varchar(100

0)
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M0_SPR07N_OCZ_PODJ_DZIAL

59-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-dotyczy tylko aglomeracji powyżej 15 000 RLM - należy podać, jakie działania zostały podjęte, aby dotrzymać 

terminu, zakończenia inwestycji dotyczącej oczyszczalni ścieków, zaplanowanych do końca 2010 r. ---

varchar(100

0)

M0_SPR07N_OS_TER_REAL_PRZER

60-4. Osady-termin realizacji przedsięwzieć związanych z gospodarką osadową (jeżeli konieczne)--w zakresie przeróbki osadu na terenie 

oczyszczalni ścieków-  text,

M0_SPR07N_OS_TER_REAL_ZAGOS 61-4. Osady-termin realizacji przedsięwzieć związanych z gospodarką osadową (jeżeli konieczne)--w zakresie zagospodarowania osadu-  text,
M0_SPR07N_OS_FORM_PRZ 62-4. Osady-forma przeróbki osadu na oczyszczalni poprzedzająca zagospodarowanie---  text,
M0_SPR07N_OS_IL_SUCH_MAS 63-4. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni Mg/rok (suma kolumn 64 - 70)---  text,

M0_SPR07N_OS_STOS_ROLN

64-4. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (Mg/rok) --stosowane w 

rolnictwie-  text,

M0_SPR07N_OS_STOS_DO_REKULT

65-4. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (Mg/rok) --stosowane 

do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolnicze-  text,

M0_SPR07N_OS_PRZEK_TERM

66-4. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (Mg/rok) --

przekształcone termicznie-  text,

M0_SPR07N_OS_SKLAD_NA_SKL

67-4. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (Mg/rok) --składowane 

na składowiskach odpadów-  text,

M0_SPR07N_OS_MAGAZ_CZAS

68-4. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (Mg/rok) --

magazynowane czasowo na terenie oczyszczalni-  text,

M0_SPR07N_OS_STOS_DO_UPR_ROSL

69-4. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (Mg/rok) --stosowane 

do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu-  text,

M0_SPR07N_OS_INNE_CELE_ILOSC

70-4. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (Mg/rok) --przeznaczone 

na inne cele -ilość suchej masy (Mg/rok)  text,

M0_SPR07N_OS_INNE_CELE_SPOSOB_ZAG

71-4. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (Mg/rok) --przeznaczone 

na inne cele -sposób zagospodarowania  text,

M0_SPR07N_FIN_NAK_PON_ZB_SYST_OG72-5. Finansowanie-nakłady inwestycyjne poniesione w 2007 roku                                       (tys. zł)--zbiorcze systemy kanalizacyjne-  text,

M0_SPR07N_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_OG

73-5. Finansowanie-nakłady inwestycyjne poniesione w 2007 roku                                       (tys. zł)--oczyszczalnia ścieków komunalnych-

ogółem  text,

M0_SPR07N_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_PRZER

74-5. Finansowanie-nakłady inwestycyjne poniesione w 2007 roku                                       (tys. zł)--oczyszczalnia ścieków komunalnych-w 

tym koszty związane z przeróbką osadu na oczyszczalni  text,

M0_SPR07N_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_ZAG

75-5. Finansowanie-nakłady inwestycyjne poniesione w 2007 roku                                       (tys. zł)--oczyszczalnia ścieków komunalnych-w 

tym koszty związane z zagospodarowaniem osadu  text,

M0_SPR07N_FIN_ZR_FIN_SR_WLALS

76-5. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2007 r. (tys. zł) --środki własne samorządów gmin oraz 

środki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych-  text,

M0_SPR07N_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_NFOSIGW

77-5. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2007 r. (tys. zł) --fundusze ekologiczne-Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  text,

M0_SPR07N_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_WFOSIGW

78-5. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2007 r. (tys. zł) --fundusze ekologiczne-Wojewódzkie 

Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  text,

M0_SPR07N_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_EKOFUND79-5. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2007 r. (tys. zł) --fundusze ekologiczne-EkoFundusz  text,

M0_SPR07N_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_POW80-5. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2007 r. (tys. zł) --fundusze ekologiczne-Powiatowe  text,

M0_SPR07N_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_GMIN81-5. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2007 r. (tys. zł) --fundusze ekologiczne-  text,

M0_SPR07N_FIN_ZR_FIN_FUN_ZAGR_KW81-5. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2007 r. (tys. zł) --fundusze zagraniczne  -kwota  text,

M0_SPR07N_FIN_ZR_FIN_FUN_ZAGR_NAZWA82-5. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2007 r. (tys. zł) --fundusze zagraniczne  -nazwa funduszu  text,

M0_SPR07N_FIN_ZR_FIN_IN_FUN_KW

83-5. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2007 r. (tys. zł) --inne źródła finansowania (banki, środki 

prywatne, agencje)-kwota  text,

M0_SPR07N_FIN_ZR_FIN_IN_FUN_NAZWA

84-5. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2007 r. (tys. zł) --inne źródła finansowania (banki, środki 

prywatne, agencje)-nazwa  text,

Sprawozdanie 2007 Ujęte
KOD POLA NAZWA POLA TYP POLA

M0_SPR07U_AGL_ID Klucz główny tabeli

int 

identity(1,1)

,
M0_SPR07U_DATA_MIGR Data migrowania datetime
M0_SPR07U_AGL_LP 1-1. Aglomeracja, dane podstawowe-Lp---  text,
M0_SPR07U_AGL_ID_AGL 2-1. Aglomeracja, dane podstawowe-I_d aglomeracji---  text,
M0_SPR07U_AGL_POZ_AK 3-1. Aglomeracja, dane podstawowe-pozycja z A-KPOŚK---  text,
M0_SPR07U_AGL_NAZWA 4-1. Aglomeracja, dane podstawowe-nazwa aglomeracji---  text,
M0_SPR07U_AGL_POW 5-1. Aglomeracja, dane podstawowe-powiat---  text,
M0_SPR07U_AGL_WOJ 6-1. Aglomeracja, dane podstawowe-woj.---  text,
M0_SPR07U_AGL_REGION 7-1. Aglomeracja, dane podstawowe-region wodny---  text,
M0_SPR07U_AGL_DORZ 8-1. Aglomeracja, dane podstawowe-dorzecze---  text,
M0_SPR07U_AGL_GM_WIO 9-1. Aglomeracja, dane podstawowe-gmina wiodąca w aglomeracji---  text,
M0_SPR07U_AGL_GMINY 10-1. Aglomeracja, dane podstawowe-gminy w aglomeracji---  text,
M0_SPR07U_AGL_RLM_AKT_09 11-1. Aglomeracja, dane podstawowe-RLM wg A-KPOŚK---  text,
M0_SPR07U_AGL_NR_ROZP 12-1. Aglomeracja, dane podstawowe-nr rozporządzenia wojewody ustanawiającego aglomerację---  text,
M0_SPR07U_AGL_RLM_ROZP 13-1. Aglomeracja, dane podstawowe-RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem ustanawiajacym aglomerację---  text,
M0_SPR07U_AGL_LICZ_MI_RZECZ 14-1. Aglomeracja, dane podstawowe-liczba rzeczywistych mieszkańców w aglomeracji stan na 31.12.2007 r.---  text,

M0_SPR07U_AGL_LICZ_MIE_KORZ 15-1. Aglomeracja, dane podstawowe-liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego stan na 31.12.2007 r.---  text,

M0_SPR07U_AGL_LICZ_MIE_OBS_ASEN 16-1. Aglomeracja, dane podstawowe-liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny stan na 31.12.2007 r.---  text,

M0_SPR07U_KAN_DL_SIEC_KAN_SAN_OGOL17-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji, stan na 31.XII.2007 r.,  km--ogółem-  text,

M0_SPR07U_KAN_DL_SIEC_KAN_SAN_GRAW

18-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji, stan na 31.XII.2007 r.,  km--w tym sieci 

grawitacyjnej-  text,

M0_SPR07U_KAN_DL_SIEC_KAN_OGSPL_OGOL19-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji, stan na 31.XII.2007 r.,   km--ogółem-  text,

M0_SPR07U_KAN_DL_SIEC_KAN_OGSPL_GRAW

20-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji, stan na 31.XII.2007 r.,   km--w tym sieci 

grawitacyjnej-  text,

M0_SPR07U_KAN_DL_SIEC_KAN_OGOL_OGOL

21-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) w aglomeracji, stan na 31.XII.2007 r., 

km                                     --ogółem-  text,
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M0_SPR07U_KAN_DL_SIEC_KAN_OGOL_GRAW

22-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) w aglomeracji, stan na 31.XII.2007 r., 

km                                     --w tym sieci grawitacyjnej-  text,
M0_SPR07U_KAN_DL_SIEC_WYB_OGOLEM23-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2007 roku, km--ogółem-  text,

M0_SPR07U_KAN_DL_SIEC_WYB_GRAW24-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2007 roku, km--w tym sieci grawitacyjnej-  text,

M0_SPR07U_KAN_PRZ_LICZ_MIESZK

25-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-przyrost liczby mieszkańców rzeczywistych korzystających z usług kanalizacyjnych w wyniku 

wybudowania sieci kanalizacyjnej w 2007 r.---  text,
M0_SPR07U_KAN_IL_SCIEK 26-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-ilość  ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem, tyś m3/r---  text,

M0_SPR07U_KAN_IL_SC_ODPR

27-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-ilość  ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni, tyś 

m3/r---  text,
M0_SPR07U_KAN_IL_SC_NIEOCZ 28-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-ilość ścieków nieoczyszczanych tyś m3/r---  text,

M0_SPR07U_KAN_PRZ_RLM 29-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-przyrost RLM wyposażony w wyniku realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego w 2007 r.---  text,
M0_SPR07U_KAN_UDZ_PRZEM_PROC 30-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych--ilość w %-  text,
M0_SPR07U_KAN_UDZ_PRZEM_PROC_RLM31-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych--% RLM-  text,

M0_SPR07U_KAN_UDZ_CZAS_PROC

32-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-udział ścieków pochodzących od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji w stosunku do 

całości ścieków oczyszczanych--ilość w %-  text,

M0_SPR07U_KAN_UDZ_CZAS_PROC_RLM

33-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-udział ścieków pochodzących od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji w stosunku do 

całości ścieków oczyszczanych--% RLM-  text,

M0_SPR07U_OCZ_ID_OCZ

34-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-I_d oczyszczalni ścieków---  text,

M0_SPR07U_OCZ_NAZWA

35-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)- nazwa oczyszczalni  ---  text,

M0_SPR07U_OCZ_PRZEP_SR

36-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-przepustowość, m3/d--średnia -  text,

M0_SPR07U_OCZ_PRZEP_MAKS_BEZOP

37-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-przepustowość, m3/d--maksymalna dla okresu pogody bezopadowej-  text,

M0_SPR07U_OCZ_PRZEP_MAKS_OPAD

38-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-przepustowość, m3/d--maksymalna dla okresu pogody opadowej-  text,

M0_SPR07U_OCZ_PRZEP_ZMIAN

39-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-przepustowość, m3/d--przyrost/zmniejszenie przepustowości w ramach przeprowadzonej inwestycji w 2007 r.-  text,

M0_SPR07U_OCZ_PRZEP_DOC

40-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-przepustowość, m3/d--docelowa-  text,

M0_SPR07U_OCZ_MAKS_DOP_SC

41-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-maksymalny dopływ ścieków do oczyszczalni, m3/d---  text,

M0_SPR07U_OCZ_IL_OCZ_SKIEK_ODPR_OGOL

42-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)- ilość oczyszczanych ścieków komunalnych ogółem w ciagu roku,     tyś m3/r---  text,

M0_SPR07U_OCZ_RODZ_OCZ

43-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-rodzaj oczyszczalni (należy wpisać symbol - B, non B, PUB1, non PUB1, PUB2, non PUB2)---  text,

M0_SPR07U_OCZ_WYMAG_ZAL

44-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-czy oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego?---  text,

M0_SPR07U_OCZ_WSK_BZT_SCIEK_DOPL

45-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków --BZT5, mgO2/l-  text,

M0_SPR07U_OCZ_WSK_CHZT_SCIEK_DOPL

46-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków --ChZT, mgO2/l-  text,

M0_SPR07U_OCZ_WSK_ZAW_SCIEK_DOPL

47-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków --zawiesina ogólna, mg/l-  text,

M0_SPR07U_OCZ_WSK_AZT_SCIEK_DOPL

48-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków --azot, mg/l-  text,

M0_SPR07U_OCZ_WSK_FOSF_SCIEK_DOPL

49-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków --fosfor, mg/l-  text,

M0_SPR07U_OCZ_WSK_BZT_SCIEK_ODPL

50-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków --BZT5, mgO2/l-  text,

M0_SPR07U_OCZ_WSK_CHZT_SCIEK_ODPL

51-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków --ChZT, mgO2/l-  text,

M0_SPR07U_OCZ_WSK_ZAW_SCIEK_ODPL

52-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków --zawiesina ogólna, mg/l-  text,

M0_SPR07U_OCZ_WSK_AZT_SCIEK_ODPL

53-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków --azot, mg/l-  text,

M0_SPR07U_OCZ_WSK_FOSF_SCIEK_ODPL

54-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków --fosfor, mg/l-  text,

M0_SPR07U_OCZ_PLAN_INW

55-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-plan inwestycyjny (należy wpisać symbol - BN, M, MO, R, RM)---  text,

M0_SPR07U_OCZ_TERM_ZAK_FAKT

56-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-rok realizacji inwestycji wpisanej w kolumnie poprzedniej---  text,

M0_SPR07U_OCZ_PRZYCZ_OP

57-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-przyczyny opóźnień w realizacji danej inwestycji - jeśli występują---

varchar(150

0)

M0_SPR07U_OCZ_STAN_ZAAW

58-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-stan zaawansowania prac inwestycyjnych planowanych do zakończenia do końca 2007 r. będących w trakcie 

realizacji---

varchar(100

0)

M0_SPR07U_OCZ_PODJ_DZIAL

59-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-dotyczy tylko aglomeracji powyżej 15 000 RLM - należy podać, jakie działania zostały podjęte, aby dotrzymać 

terminu, zakończenia inwestycji dotyczącej oczyszczalni ścieków, zaplanowanych do końca 2010 r. ---

varchar(100

0)

M0_SPR07U_OS_TER_REAL_PRZER

60-4. Osady-termin realizacji przedsięwzieć związanych z gospodarką osadową (jeżeli konieczne)--w zakresie przeróbki osadu na terenie 

oczyszczalni ścieków-  text,
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M0_SPR07U_OS_TER_REAL_ZAGOS 61-4. Osady-termin realizacji przedsięwzieć związanych z gospodarką osadową (jeżeli konieczne)--w zakresie zagospodarowania osadu-  text,
M0_SPR07U_OS_FORM_PRZ 62-4. Osady-forma przeróbki osadu na oczyszczalni poprzedzająca zagospodarowanie---  text,
M0_SPR07U_OS_IL_SUCH_MAS 63-4. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni Mg/rok (suma kolumn 64 - 70)---  text,

M0_SPR07U_OS_STOS_ROLN

64-4. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (Mg/rok) --stosowane w 

rolnictwie-  text,

M0_SPR07U_OS_STOS_DO_REKULT

65-4. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (Mg/rok) --stosowane 

do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolnicze-  text,

M0_SPR07U_OS_PRZEK_TERM

66-4. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (Mg/rok) --

przekształcone termicznie-  text,

M0_SPR07U_OS_SKLAD_NA_SKL

67-4. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (Mg/rok) --składowane 

na składowiskach odpadów-  text,

M0_SPR07U_OS_MAGAZ_CZAS

68-4. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (Mg/rok) --

magazynowane czasowo na terenie oczyszczalni-  text,

M0_SPR07U_OS_STOS_DO_UPR_ROSL

69-4. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (Mg/rok) --stosowane 

do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu-  text,

M0_SPR07U_OS_INNE_CELE_ILOSC

70-4. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (Mg/rok) --przeznaczone 

na inne cele -ilość suchej masy (Mg/rok)  text,

M0_SPR07U_OS_INNE_CELE_SPOSOB_ZAG

71-4. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (Mg/rok) --przeznaczone 

na inne cele -sposób zagospodarowania  text,

M0_SPR07U_FIN_NAK_PON_ZB_SYST_OG72-5. Finansowanie-nakłady inwestycyjne poniesione w 2007 roku                                       (tys. zł)--zbiorcze systemy kanalizacyjne-  text,

M0_SPR07U_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_OG

73-5. Finansowanie-nakłady inwestycyjne poniesione w 2007 roku                                       (tys. zł)--oczyszczalnia ścieków komunalnych-

ogółem  text,

M0_SPR07U_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_PRZER

74-5. Finansowanie-nakłady inwestycyjne poniesione w 2007 roku                                       (tys. zł)--oczyszczalnia ścieków komunalnych-w 

tym koszty związane z przeróbką osadu na oczyszczalni  text,

M0_SPR07U_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_ZAG

75-5. Finansowanie-nakłady inwestycyjne poniesione w 2007 roku                                       (tys. zł)--oczyszczalnia ścieków komunalnych-w 

tym koszty związane z zagospodarowaniem osadu  text,

M0_SPR07U_FIN_ZR_FIN_SR_WLALS

76-5. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2007 r. (tys. zł) --środki własne samorządów gmin oraz 

środki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych-  text,

M0_SPR07U_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_NFOSIGW

77-5. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2007 r. (tys. zł) --fundusze ekologiczne-Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  text,

M0_SPR07U_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_WFOSIGW

78-5. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2007 r. (tys. zł) --fundusze ekologiczne-Wojewódzkie 

Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  text,

M0_SPR07U_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_EKOFUND79-5. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2007 r. (tys. zł) --fundusze ekologiczne-EkoFundusz  text,

M0_SPR07U_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_POW80-5. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2007 r. (tys. zł) --fundusze ekologiczne-Powiatowe  text,

M0_SPR07U_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_GMIN81-5. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2007 r. (tys. zł) --fundusze ekologiczne-Gminne  text,

M0_SPR07U_FIN_ZR_FIN_FUN_ZAGR_KW81-5. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2007 r. (tys. zł) --fundusze zagraniczne  -kwota  text,

M0_SPR07U_FIN_ZR_FIN_FUN_ZAGR_NAZWA82-5. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2007 r. (tys. zł) --fundusze zagraniczne  -nazwa funduszu  text,

M0_SPR07U_FIN_ZR_FIN_IN_FUN_KW

83-5. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2007 r. (tys. zł) --inne źródła finansowania (banki, środki 

prywatne, agencje)-kwota  text,

M0_SPR07U_FIN_ZR_FIN_IN_FUN_NAZWA

84-5. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2007 r. (tys. zł) --inne źródła finansowania (banki, środki 

prywatne, agencje)-nazwa  text,

SPRAWOZDANIA 2006 Obowiązujące
KOD POLA NAZWA POLA TYP POLA

M0_SPR06A_AGL_ID Klucz główny tabeli

int 

identity(1,1)

,
M0_SPR06A_DATA_MIGR Data migrowania datetime
M0_SPR06A_AGL_LP 1-1. Aglomeracja-Lp---  text,
M0_SPR06A_AGL_ID_AGL 2-1. Aglomeracja-I_d aglomeracji---  text,
M0_SPR06A_AGL_POZ_AK 3-1. Aglomeracja-pozycja z A-KPOŚK---  text,
M0_SPR06A_AGL_NAZWA 4-1. Aglomeracja-nazwa aglomeracji---  text,
M0_SPR06A_AGL_POW 5-1. Aglomeracja-powiat---  text,
M0_SPR06A_AGL_WOJ 6-1. Aglomeracja-woj.---  text,
M0_SPR06A_AGL_REGION 7-1. Aglomeracja-region wodny---  text,
M0_SPR06A_AGL_DORZ 8-1. Aglomeracja-dorzecze---  text,
M0_SPR06A_AGL_GM_WIO 9-1. Aglomeracja-gmina wiodąca w aglomeracji---  text,
M0_SPR06A_AGL_GMINY 10-1. Aglomeracja-gminy w aglomeracji---  text,
M0_SPR06A_AGL_RLM_AKT_09 11-1. Aglomeracja-RLM wg A-KPOŚK---  text,
M0_SPR06A_AGL_NR_ROZP 12-1. Aglomeracja-nr rozporządzenia wojewody ustanawiającego aglomerację---  text,
M0_SPR06A_AGL_RLM_ROZP 13-1. Aglomeracja-RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem ustanawiajacym aglomerację---  text,
M0_SPR06A_AGL_LICZ_MI_RZECZ 14-1. Aglomeracja-liczba rzeczywistych mieszkańców w aglomeracji stan na 31.12.2006 r.---  text,
M0_SPR06A_AGL_LICZ_MIE_KORZ 15-1. Aglomeracja-liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego stan na 31.12.2006 r.---  text,
M0_SPR06A_AGL_LICZ_MIE_OBS_ASEN 16-1. Aglomeracja-liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny stan na 31.12.2006 r.---  text,

M0_SPR06A_KAN_DL_SIEC_KAN_SAN_OGOL17-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji, stan na 31.XII.2006 r.,  km--ogółem-  text,

M0_SPR06A_KAN_DL_SIEC_KAN_SAN_GRAW

18-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji, stan na 31.XII.2006 r.,  km--w tym sieci 

grawitacyjnej-  text,

M0_SPR06A_KAN_DL_SIEC_KAN_OGSPL_OGOL19-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji, stan na 31.XII.2006 r.,   km--ogółem-  text,

M0_SPR06A_KAN_DL_SIEC_KAN_OGSPL_GRAW

20-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji, stan na 31.XII.2006 r.,   km--w tym sieci 

grawitacyjnej-  text,

M0_SPR06A_KAN_DL_SIEC_KAN_OGOL_OGOL

21-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) w aglomeracji, stan na 31.XII.2006 r., 

km                                     --ogółem-  text,

M0_SPR06A_KAN_DL_SIEC_KAN_OGOL_GRAW

22-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) w aglomeracji, stan na 31.XII.2006 r., 

km                                     --w tym sieci grawitacyjnej-  text,
M0_SPR06A_KAN_DL_SIEC_WYB_OGOLEM23-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2006 roku, km--ogółem-  text,

M0_SPR06A_KAN_DL_SIEC_WYB_GRAW24-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2006 roku, km--w tym sieci grawitacyjnej-  text,

M0_SPR06A_KAN_PRZ_LICZ_MIESZK

25-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-przyrost liczby mieszkańców rzeczywistych korzystających z usług kanalizacyjnych w wyniku 

wybudowania sieci kanalizacyjnej w 2006 r.---  text,
M0_SPR06A_KAN_IL_SCIEK 26-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-ilość  ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem, tyś m3/r---  text,

M0_SPR06A_KAN_IL_SC_ODPR

27-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-ilość  ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni---

tyś m3/r  text,
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M0_SPR06A_KAN_IL_SC_ODPR_PROC 28-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-ilość  ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni---%  text,

M0_SPR06A_KAN_PRZ_RLM 29-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-przyrost RLM wyposażony w wyniku realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego w 2006 r.---  text,
M0_SPR06A_KAN_UDZ_PRZEM_PROC 30-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych--ilość w %-  text,
M0_SPR06A_KAN_UDZ_PRZEM_PROC_RLM31-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych--% RLM-  text,

M0_SPR06A_KAN_UDZ_CZAS_PROC

32-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-udział ścieków pochodzących od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji w stosunku do 

całości ścieków oczyszczanych--ilość w %-  text,

M0_SPR06A_KAN_UDZ_CZAS_PROC_RLM

33-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-udział ścieków pochodzących od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji w stosunku do 

całości ścieków oczyszczanych--% RLM-  text,

M0_SPR06A_OCZ_ID_OCZ

34-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-I_d oczyszczalni ścieków---  text,

M0_SPR06A_OCZ_NAZWA

35-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)- nazwa oczyszczalni  ---  text,

M0_SPR06A_OCZ_PRZEP_SR

36-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-przepustowość, m3/d--średnia -  text,

M0_SPR06A_OCZ_PRZEP_MAKS_BEZOP

37-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-przepustowość, m3/d--maksymalna dla okresu pogody bezopadowej-  text,

M0_SPR06A_OCZ_PRZEP_MAKS_OPAD

38-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-przepustowość, m3/d--maksymalna dla okresu pogody opadowej-  text,

M0_SPR06A_OCZ_PRZEP_ZMIAN

39-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-przepustowość, m3/d--przyrost/zmniejszenie przepustowości w ramach przeprowadzonej inwestycji w 2006 r.-  text,

M0_SPR06A_OCZ_PRZEP_DOC

40-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-przepustowość, m3/d--docelowa-  text,

M0_SPR06A_OCZ_MAKS_DOP_SC

41-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-maksymalny dopływ ścieków do oczyszczalni, m3/d---  text,

M0_SPR06A_OCZ_IL_OCZ_SKIEK_ODPR_OGOL

42-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)- ilość oczyszczanych ścieków komunalnych ogółem w ciagu roku,     tyś m3/r---  text,

M0_SPR06A_OCZ_RODZ_OCZ

43-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-rodzaj oczyszczalni (należy wpisać symbol - B, non B, PUB1, non PUB1, PUB2, non PUB2)---  text,

M0_SPR06A_OCZ_WYMAG_ZAL

44-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-czy oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego?---  text,

M0_SPR06A_OCZ_WSK_BZT_SCIEK_DOPL

45-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków --BZT5, mgO2/l-  text,

M0_SPR06A_OCZ_WSK_CHZT_SCIEK_DOPL

46-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków --ChZT, mgO2/l-  text,

M0_SPR06A_OCZ_WSK_ZAW_SCIEK_DOPL

47-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków --zawiesina ogólna, mg/l-  text,

M0_SPR06A_OCZ_WSK_AZT_SCIEK_DOPL

48-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków --azot, mg/l-  text,

M0_SPR06A_OCZ_WSK_FOSF_SCIEK_DOPL

49-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków --fosfor, mg/l-  text,

M0_SPR06A_OCZ_WSK_BZT_SCIEK_ODPL

50-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków --BZT5, mgO2/l-  text,

M0_SPR06A_OCZ_WSK_CHZT_SCIEK_ODPL

51-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków --ChZT, mgO2/l-  text,

M0_SPR06A_OCZ_WSK_ZAW_SCIEK_ODPL

52-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków --zawiesina ogólna, mg/l-  text,

M0_SPR06A_OCZ_WSK_AZT_SCIEK_ODPL

53-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków --azot, mg/l-  text,

M0_SPR06A_OCZ_WSK_FOSF_SCIEK_ODPL

54-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków --fosfor, mg/l-  text,

M0_SPR06A_OCZ_PLAN_INW

55-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-plan inwestycyjny (należy wpisać symbol - BN, M, MO, R, RM)---  text,

M0_SPR06A_OCZ_TERM_ZAK_FAKT

56-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-rok realizacji inwestycji wpisanej w kolumnie Nr 55---  text,

M0_SPR06A_OCZ_PRZYCZ_OP

57-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-przyczyny opóźnień w realizacji danej inwestycji - jeśli występują---

varchar(150

0)

M0_SPR06A_OCZ_STAN_ZAAW

58-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-stan zaawansowania prac inwestycyjnych planowanych do zakończenia do końca 2006 r. będących w trakcie 

realizacji---

varchar(100

0)

M0_SPR06A_OCZ_PODJ_DZIAL

59-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w 

kolejnych wierszach)-dotyczy tylko aglomeracji powyżej 15 000 RLM - należy podać, jakie działania zostały podjęte, aby dotrzymać 

terminu, zakończenia inwestycji dotyczącej oczyszczalni ścieków, zaplanowanych do końca 2010 r. ---

varchar(100

0)

M0_SPR06A_OS_TER_REAL_PRZER

60-4. Osady-termin realizacji przedsięwzieć związanych z gospodarką osadową (jeżeli konieczne)--w zakresie przeróbki osadu na terenie 

oczyszczalni ścieków-  text,

M0_SPR06A_OS_TER_REAL_ZAGOS 61-4. Osady-termin realizacji przedsięwzieć związanych z gospodarką osadową (jeżeli konieczne)--w zakresie zagospodarowania osadu-  text,
M0_SPR06A_OS_FORM_PRZ 62-4. Osady-forma przeróbki osadu na oczyszczalni poprzedzająca zagospodarowanie---  text,
M0_SPR06A_OS_IL_SUCH_MAS 63-4. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni Mg/rok---  text,

M0_SPR06A_OS_STOS_ROLN

64-4. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (Mg/rok) --stosowane w 

rolnictwie-  text,

M0_SPR06A_OS_STOS_DO_REKULT

65-4. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (Mg/rok) --stosowane 

do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolnicze-  text,

M0_SPR06A_OS_PRZEK_TERM

66-4. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (Mg/rok) --

przekształcone termicznie-  text,
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M0_SPR06A_OS_SKLAD_NA_SKL

67-4. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (Mg/rok) --składowane 

na składowiskach odpadów-  text,

M0_SPR06A_OS_MAGAZ_CZAS

68-4. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (Mg/rok) --

magazynowane czasowo na terenie oczyszczalni-  text,

M0_SPR06A_OS_STOS_DO_UPR_ROSL

69-4. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (Mg/rok) --stosowane 

do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu-  text,

M0_SPR06A_OS_INNE_CELE_ILOSC

70-4. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (Mg/rok) --przeznaczone 

na inne cele -sposób zagospodarowania  text,

M0_SPR06A_OS_INNE_CELE_SPOSOB_ZAG

71-4. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (Mg/rok) --przeznaczone 

na inne cele -ilość suchej masy (Mg/rok)  text,
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LEGENDA

KOD POLA kod pola pozwalający posługiwać się skróconą jednoznaczą nazwą

Nazwa pola Nazwa pola - tytuł nagłówka ze sprawozdania

Typ pola Typ danych w bazie danych

TABELA DLA AKTUALIZACJI 2009 i 2010

KOD POLA NAZWA POLA

M0_AKT1_ID Klucz główny tabeli

M0_AKT1_DATA_MIGR Data migrowania

M0_AKT1_ID_AGL 1 - Tablica 1. Identyfikacja aglomeracji - na podstawie AKPOŚK2010. -  - I_d aglomeracji (według AKPOŚK2010)

M0_AKT1_NAZ_AGL 2 - Tablica 1. Identyfikacja aglomeracji - na podstawie AKPOŚK2010. -  - Nazwa aglomeracji

M0_AKT1_POWIAT 3 - Tablica 1. Identyfikacja aglomeracji - na podstawie AKPOŚK2010. -  - Powiat

M0_AKT1_WOJ 4 - Tablica 1. Identyfikacja aglomeracji - na podstawie AKPOŚK2010. -  - Województwo

M0_AKT1_GM_WIOD 5 - Tablica 1. Identyfikacja aglomeracji - na podstawie AKPOŚK2010. -  - Gmina wiodąca w aglomeracji

M0_AKT1_GMINY_AGLO 6 - Tablica 1. Identyfikacja aglomeracji - na podstawie AKPOŚK2010. -  - Gminy wchodzące w skład aglomeracji

M0_AKT1_NR_ROZPORZ 7 - Tablica 1. Identyfikacja aglomeracji - na podstawie AKPOŚK2010. -  - Nr rozporządzenia/uchwały ustanawiającego aglomerację

M0_AKT1_RLM_AGL_ROZPORZ 8 - Tablica 1. Identyfikacja aglomeracji - na podstawie AKPOŚK2010. -  - RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem/uchwałą

M0_AKT1_RLM_AGL_AKPOSK 9 - Tablica 1. Identyfikacja aglomeracji - na podstawie AKPOŚK2010. -  - RLM aglomeracji zgodnie z AKPOŚK2010

M0_AKT1_NR_ZAL_AKPOSK 10 - Tablica 1. Identyfikacja aglomeracji - na podstawie AKPOŚK2010. -  - Numer załącznika w AKPOŚK2010

M0_AKT1_ID_AGL 1 - Tablica 2. Aglomeracja. - I_d aglomeracji (według AKPOŚK2010) - 

M0_AKT1_NAZ_AGL 2 - Tablica 2. Aglomeracja. - Nazwa aglomeracji - 

M0_AKT1_RLM_ROZP2 3 - Tablica 2. Aglomeracja. - RLM aglomeracji wg rozporządzenia - 

M0_AKT1_SPOSOB_WYZN_RLM 4 - Tablica 2. Aglomeracja. - Przedstawić sposób wyliczenia RLM aglomeracji                                    (wraz z wielkościami liczbowymi odpowiednimi dla każdej aglomeracji) - 

M0_AKT1_LICZB_MIESZK_SCIEK_PRZEM5 - Tablica 2. Aglomeracja. - Równoważna liczba mieszkańców                                     RLM - pochodząca ze ścieków przemysłowych       

M0_AKT1_LICZB_MIESZK_CZAS_PRZEBYW

6 - Tablica 2. Aglomeracja. - Równoważna liczba mieszkańców                                     RLM - pochodząca od osób czasowo przebywających 

w aglomeracji

M0_AKT1_LICZ_MIESZK 7 - Tablica 2. Aglomeracja. - Liczba  mieszkańców aglomeracji - 

M0_AKT1_LICZB_MIESZK_KORZY_SYST_KANAL8 - Tablica 2. Aglomeracja. - Liczba mieszkańców korzystajacych  z systemu kanalizacyjnego w 2010 r. - 

M0_AKT1_LICZB_MIESZK_KORZY_INNE_SYST9 - Tablica 2. Aglomeracja. - Liczba mieszkańców korzystajacych z indywidualnych systemów oczyszczania scieków w 2010 r. - 

M0_AKT1_LICZB_MIESZK_TAB_ASENIZ10 - Tablica 2. Aglomeracja. - Liczba mieszkańców korzystających z taboru asenizacyjnego w 2010 r. - 

M0_AKT1_PROC_RLM_KORZYST_201011 - Tablica 2. Aglomeracja. - % RLM korzystajacych z sieci kanalizacyjnych w 2010 r.1) - 

M0_AKT1_PROC_RLM_KORZYST_2015

12 - Tablica 2. Aglomeracja. - % RLM korzystajacych z sieci kanalizacyjnych 

w 2015 r. - 

M0_AKT1_ID_AGL 1 - I_d aglomeracji (według AKPOŚK2010) -  - 

M0_AKT1_NAZ_AGL 2 - Nazwa aglomeracji -  - 

M0_AKT1_SIEC_KANAL_OGOL

3 - Istniejaca sieć kanalizacyjna ogółem 

(sanitarna i ogólnospławna 

w aglomeracji)

stan na koniec 2010 r.

km - ogółem - 

M0_AKT1_SIEC_KANAL_GRAW

4 - Istniejaca sieć kanalizacyjna ogółem 

(sanitarna i ogólnospławna 

w aglomeracji)

stan na koniec 2010 r.

km - w tym sieci grawitacyjnej - 

M0_AKT1_LICZB_MIESZK_KORZY_SYST_KANAL2

5 - Liczba mieszkańców korzystajacych  z systemu kanalizacyjnego 

w 2010 r. -  - 

M0_AKT1_PRZEDZ_CZAS 6 - Przedział czasowy -  - 

M0_AKT1_BUD_DL_SIEC_KANAL_OGOL7 - Budowa sieci kanalizacyjnej - długość sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy         km - ogółem

M0_AKT1_BUD_DL_SIEC_KANAL_GRAWIT8 - Budowa sieci kanalizacyjnej - długość sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy         km - w tym sieci grawitacyjnej

M0_AKT1_LICZ_PRZEPOMP 9 - Budowa sieci kanalizacyjnej - liczba pompowni ścieków planowanych do wybudowania     szt. - 

M0_AKT1_NIEZB_NAKL_BUD_SIEC_KANAL10 - Budowa sieci kanalizacyjnej - niezbędne nakłady inwestycyjne na budowę sieci kanalizacyjnej (kol.7+9)                  tys. zł  - 

M0_AKT1_BUD_PRZYROST_LICZBY_MIESZK11 - Budowa sieci kanalizacyjnej - przyrost liczby mieszkańców rzeczywistych1), którzy skorzystają z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania sieci  - 

M0_AKT1_PRZYR_LICZB_RZECZ_MIESZK12 - Budowa sieci kanalizacyjnej - przyrost liczby rzeczywistych mieszkańców na 1km sieci kanalizacyjnej przewidzianej do budowy - 

M0_AKT1_MOD_DL_SIEC_KANAL 13 - Modernizacja sieci kanalizacyjnej - długość sieci kanalizacyjnej planowanej do modernizacji     km - 

M0_AKT1_MOD_NIEZB_NAKL_INW14 - Modernizacja sieci kanalizacyjnej - niezbędne nakłady inwestycyjne na modernizację sieci kanalizacyjnej          tys. zł - 

M0_AKT1_OBEC_WSK_KONC

15 - 0becny wskaźnik koncentracji 2)

Mk/km -  - 

M0_AKT1_NAZWA_PROJ 16 - Nazwa projektu w ramach którego realizowana jest inwestycja (koszt projektu, stopień dofinansowania oraz termin zakończenia)  -  - 

M0_AKT1_ID_AGL 1 - I_d aglomeracji (według AKPOŚK2010) -  - 

M0_AKT1_NAZ_AGL 2 - Nazwa aglomeracji -  - 

M0_AKT1_ID_OCZY 3 - Identyfikacja oczyszczalni - I_d oczyszczalni ścieków - 

M0_AKT1_NAZWA_OCZY 4 - Identyfikacja oczyszczalni - Nazwa oczyszczalni - 

M0_AKT1_WSP_OCZY_SZER 5 - Identyfikacja oczyszczalni - Współrzędne oczyszczalni scieków1) - szerokość

M0_AKT1_WSP_OCZY_DL 6 - Identyfikacja oczyszczalni - Współrzędne oczyszczalni scieków1) - długość

M0_AKT1_WSPPUNKT_ZRZ_SZER 7 - Identyfikacja oczyszczalni - Współrzędne punktu zrzutu2) - szerokość

M0_AKT1_WSP_PUNKT_ZRZ_DL 8 - Identyfikacja oczyszczalni - Współrzędne punktu zrzutu2) - długość

M0_AKT1_SPOS_POZ_WSP 9 - Identyfikacja oczyszczalni - Sposób pozyskania współrzednych3) - 

M0_AKT1_NAZW_ODB_I 10 - Identyfikacja oczyszczalni - Nazwa odbiornika ścieków4) - I rzędu

M0_AKT1_NAZW_ODB_II 11 - Identyfikacja oczyszczalni - Nazwa odbiornika ścieków4) - II rzędu

M0_AKT1_NAZW_ODB_III 12 - Identyfikacja oczyszczalni - Nazwa odbiornika ścieków4) - III rzędu

M0_AKT1_BEZP_ODB 13 - Identyfikacja oczyszczalni - Nazwa odbiornika ścieków4) - bezpośredni odbiornik

M0_AKT1_RODZ_OCZ 14 -  - Rodzaj oczyszczalni5) - 

M0_AKT1_PRZEP_SRE

15 - Dane o oczyszczalni  -  Przepustowość oczyszczalni  

 m3/d - średnia

M0_AKT1_PRZEP_MAKS

16 - Dane o oczyszczalni  -  Przepustowość oczyszczalni  

 m3/d - maksymalna

M0_AKT1_WYD_OCZYSZ 17 - Dane o oczyszczalni  -  wydajność oczyszczalni  RLM6) - 

M0_AKT1_WYPEL_WYM_STAND 18 - Dane o oczyszczalni  - Wypełnienie wymaganych standardów oczyszczania7) - 

M0_AKT1_TERM_EFEK_EK_AGL 19 - Dane o oczyszczalni  - Termin osiągnięcia efektu ekologicznego w zakresie oczyszczania ścieków                                               wg AKPOŚK2010 - przez aglomerację     
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M0_AKT1_TERM_EFEK_EK_OCZY 20 - Dane o oczyszczalni  - Termin osiągnięcia efektu ekologicznego w zakresie oczyszczania ścieków                                               wg AKPOŚK2010 - przez oczyszczalnię 

M0_AKT1_TERM_EFEK_EK_OSAD

21 - Dane o oczyszczalni  - Termin osiągnięcia efektu ekologicznego w zakresie oczyszczania ścieków                                               wg AKPOŚK2010 - w zakresie gospodarki 

osadowej8)

M0_AKT1_NAZW_PROJ_OCZ 22 - Dane o oczyszczalni  - Nazwa projektu w ramach którego realizowana jest inwestycja (koszt projektu, stopień dofinansowania oraz termin zakończenia)  - 

M0_AKT1_ID_AGL 1 -  - I_d aglomeracji (według AKPOŚK2010) - 

M0_AKT1_NAZ_AGL 2 -  - Nazwa aglomeracji - 

M0_AKT1_ID_OCZY 3 -  - I_d oczyszczalni ścieków             - 

M0_AKT1_NAZWA_OCZY 4 -  - Nazwa oczyszczalni - 

M0_AKT1_RODZ_OCZY 5 -  - Obecny rodzaj oczyszczalni1) - 

M0_AKT1_RODZ_PLAN_INW 6 -  - Rodzaj planowanej inwestycji2) - 

M0_AKT1_RODZ_OCZ_PO_ZR 7 -  - Rodzaj oczyszczalni po zrealizowaniu inwestycji3) - 

M0_AKT1_PRZEP_PO_REAL_SR

8 -  - Przepustowość oczyszczalni po realizacji inwestycji

m3/d - średnia

M0_AKT1_PRZEP_PO_REAL_DOC

9 -  - Przepustowość oczyszczalni po realizacji inwestycji

m3/d - docelowa

M0_AKT1_WYD_PO_REAL

10 -  - wydajność oczyszczalni po realizacji inwestycji

w RLM - 

M0_AKT1_LICZ_RZECZ_OBS_OCZY_BEZ_ASEN

11 -  - Liczba rzeczywistych mieszkańców, która będzie obsługiwana przez oczyszczalnię po zrealizowaniu inwestycji bez uwzględniania mieszkańców od których ścieki dowożone 

są taborem asenizacyjnym - 

M0_AKT1_LICZ_RZECZ_OBS_OCZY_ASEN

12 -  - Liczba rzeczywistych mieszkańców, która będzie obsługiwana przez oczyszczalnię po zrealizowaniu inwestycji z uwzględnieniem mieszkańców od których ścieki dowożone 

są taborem asenizacyjnym - 

M0_AKT1_SUCH_MAS_OSAD

13 -  - Sucha masa osadów powstających i przerabianych na oczyszczalni  

w 2015 r.        

Mg s.m./d - 

M0_AKT1_PLAN_TERM_EFEK_EK_AGL14 -  - Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego                                                           rok - przez aglomerację

M0_AKT1_PLANTERM_EFEK_EK_OCZY15 -  - Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego                                                           rok - w zakresie oczyszczania ścieków

M0_AKT1_PLANTERM_EFEK_EK_OSAD16 -  - Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego                                                           rok - w zakresie przeróbki osadu na oczyszczalni

M0_AKT1_NAKL_INW_OCZY_OGOL17 -  - Nakłady inwestycyjne na oczyszczalnię ścieków wraz z przeróbką osadu z wyłączeniem nakładów na zagospodarowanie osadu  - ogółem                         tys. zł

M0_AKT1_NAKL_INW_OCZY_PRZER_OSAD

18 -  - Nakłady inwestycyjne na oczyszczalnię ścieków wraz z przeróbką osadu z wyłączeniem nakładów na zagospodarowanie osadu  - w tym, nakłady na przeróbkę osadu na 

oczyszczalni ścieków                    

M0_AKT1_NAZW_PROJ_OCZ2 19 -  - Nazwa projektu w ramach którego realizowana jest inwestycja (koszt projektu, stopień dofinansowania oraz termin zakończenia)  - 

M0_AKT1_ID_AGL 1 - I_d aglomeracji (według AKPOŚK2010) -  - 

M0_AKT1_NAZ_AGL 2 - Nazwa aglomeracji -  - 

M0_AKT1_ID_OCZY_TAB6 3 - I_d oczyszczalni -  - 

M0_AKT1_NAZWA_OCZY_TAB6 4 - Nazwa oczyszczalni -  - 

M0_AKT1_PLAN_FORMA_PRZER 5 - Planowana forma przeróbki osadu na oczyszczalni poprzedzająca zagospodarowanie -  - 

M0_AKT1_PLAN_FORM_ZAG_OSAD

6 - Planowana forma

zagospodarowania osadu na oczyszczalni -  - 

M0_AKT1_IL_SUCH_MASY_OSAD 7 - Ilość suchej masy osadu w zależności od sposobu zagospodarowania osadu                      Mg/rok -  - 

M0_AKT1_TERM_OS_EF_ZAGOSP 8 - Termin osiągnięcia efektu odpowiedniego zagospodarowania osadu                                 rok -  - 

M0_AKT1_NIEZB_NAKL_INWEST 9 - Niezbędne nakłady inwestycyjne na zagospodarowanie osadu                                     tys. zł -  - 

M0_AKT1_ID_AGL 1 - I_d aglomeracji (według AKPOŚK2010) -  - 

M0_AKT1_NAZ_AGL 2 - Nazwa aglomeracji -  - 

M0_AKT1_PRZED_CZAS_NAKL 3 - Przedział czasowy -  - 

M0_AKT1_NAKL_SIEC_KANAL

4 - Nakłady inwestycyjne  tys. zł - na sieci kanalizacyjne (patrz wartości z tabeli 3  

suma kol. 10 i 14) - 

M0_AKT1_NAKL_OCZY_I_PRZER_OSAD5 - Nakłady inwestycyjne  tys. zł -  na oczyszczalnię ścieków wraz z przeróbką osadu (patrz wartości z tabeli 5. kol. 17) - 

M0_AKT1_NAKL_ZAG_OSAD 6 - Nakłady inwestycyjne  tys. zł -  na zagospodarowanie osadu (patrz wartości z tabeli 6.  kol. 9) - 

M0_AKT1_NAKL_OCZY_PRZER_I_ZAGOS_OSAD7 - Nakłady inwestycyjne  tys. zł - na oczyszczalnię ścieków wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem    (suma kol. 5 i 6) - 

M0_AKT1_NAKL_OGOLEM 8 - Nakłady inwestycyjne  tys. zł - ogółem                    (suma kol. 4 i 7) - 

M0_AKT1_ZR_FIN_SR_WLASNE 9 - Źródła finansowania  nakładów  tys. zł  - środki własne1) - 

M0_AKT1_ZR_FIN_SR_BUDZ 10 - Źródła finansowania  nakładów  tys. zł  - środki budżetowe2) - 

M0_AKT1_ZR_FUND_KW 11 - Źródła finansowania  nakładów  tys. zł  - fundusze ekologiczne3)  - kwota

M0_AKT1_ZR_FUND_NAZW 12 - Źródła finansowania  nakładów  tys. zł  - fundusze ekologiczne3)  - nazwa funduszu 

M0_AKT1_ZR_FUND_ZAGR_KW 13 - Źródła finansowania  nakładów  tys. zł  - fundusze zagraniczne   - kwota

M0_AKT1_ZR_FUND_NAZWA 14 - Źródła finansowania  nakładów  tys. zł  - fundusze zagraniczne   - nazwa funduszu

M0_AKT1_ZR_KRED_KW 15 - Źródła finansowania  nakładów  tys. zł  - kredyty i pożyczki krajowe w tym bankowe - kwota

M0_AKT1_ZR_KRED_NAZW 16 - Źródła finansowania  nakładów  tys. zł  - kredyty i pożyczki krajowe w tym bankowe - nazwa 

M0_AKT1_ZR_INNE_KW 17 - Źródła finansowania  nakładów  tys. zł  - inne źródła finansowania - kwota

M0_AKT1_ZR_INNE_NAZW 18 - Źródła finansowania  nakładów  tys. zł  - inne źródła finansowania - nazwa 

TABELA DLA AKTUALIZACJI 2009 i 2010

KOD POLA NAZWA POLA

M0_AKT2_ID Klucz główny tabeli

M0_AKT2_DATA_MIGR Data migrowania

M0_AKT2_NR_DOK, Numer dokumentu (rok aktualizacji oraz nr załącznika)

M0_AKT2_ZAL1_ID_AGL 1-aglomeracje - dane podstawowe  I_d aglomeracji

M0_AKT2_ZAL1_NAZ_AGL 2-aglomeracje - dane podstawowe  nazwa aglomeracji

M0_AKT2_ZAL1_POWIAT 3-aglomeracje - dane podstawowe  powiat

M0_AKT2_ZAL1_WOJ 4-aglomeracje - dane podstawowe  woj.

M0_AKT2_ZAL1_DORZECZE 5-aglomeracje - dane podstawowe  dorzecze

M0_AKT2_ZAL1_REGION 6-aglomeracje - dane podstawowe  region wodny

M0_AKT2_ZAL1_GM_WIOD 7-aglomeracje - dane podstawowe  gmina wiodąca w aglomeracji

M0_AKT2_ZAL1_GMINY_AGLO 8-aglomeracje - dane podstawowe  gminy w aglomeracji

M0_AKT2_ZAL1_NR_ROZP_UST 9-aglomeracje - dane podstawowe  nr rozporządzenia ustanawiającego aglomeracje

M0_AKT2_ZAL1_RLM_AGL

10-aglomeracje - dane podstawowe  RLM aglomeracji zgodnie 

z rozporządzeniem ustanawiajacym aglomeracje

M0_AKT2_ZAL1_LICZBA_MK_2006 11-aglomeracje - dane podstawowe  liczba rzeczywistych Mk w aglomeracji stan na 31.12.2006 r.

M0_AKT2_ZAL1_GR_AGL 12-aglomeracje - dane podstawowe  symbol grupy aglomeracji

M0_AKT2_ZAL1_ID_AGL2 1-I_d aglomeracji  
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M0_AKT2_ZAL1_LICZ_MIESZ_KORZ13-Systemy kanalizacyjne stan na 31.12.2006 r. liczba Mk korzystających z systemu kanalizacyjnego 

M0_AKT2_ZAL1_DL_SIEC_KAN

14-Systemy kanalizacyjne stan na 31.12.2006 r. długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) 

w aglomeracji,  

[km]                                  

M0_AKT2_ZAL1_PROC_KIESZK_KORZ

15-Systemy kanalizacyjne stan na 31.12.2006 r. % Mk rzeczywistych korzystających

z sieci kanalizacyjnej

M0_AKT2_ZAL1_RLM_KORZYST 16-Systemy kanalizacyjne stan na 31.12.2006 r. RLM  korzystających z sieci kanalizacyjnej

M0_AKT2_ZAL1_PROC_RLM_KORZ 17-Systemy kanalizacyjne stan na 31.12.2006 r. % RLM  korzystających z sieci kanalizacyjnej

M0_AKT2_ZAL1_WSK_KONC 18-Systemy kanalizacyjne stan na 31.12.2006 r. wskaźnik koncentracji 

M0_AKT2_ZAL1_PRZYR_MIESZK_KORZ19-Systemy kanalizacyjne Ogółem lata 2007-2015 przyrost Mk korzystających z systemu kanalizacyjnego w latach 2007-2015

M0_AKT2_ZAL1_LICZBA_MK_2015 20-Systemy kanalizacyjne Ogółem lata 2007-2015 liczba Mk korzystających z systemu kanalizacyjnego, stan na 31.12.2015 r.

M0_AKT2_ZAL1_PROC_KIESZK_KORZ_201521-Systemy kanalizacyjne Ogółem lata 2007-2015 % Mk korzystających z systemu kanalizacyjnego, stan na 31.12.2015 r.

M0_AKT2_ZAL1_RLM_KORZYST_201522-Systemy kanalizacyjne Ogółem lata 2007-2015 RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej, stan na 31.12.2015 r.

M0_AKT2_ZAL1_PROC_RLM_KORZ_201523-Systemy kanalizacyjne Ogółem lata 2007-2015 %  RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej, stan na 31.12.2015 r.

M0_AKT2_ZAL1_WSK_KONC_2015 24-Systemy kanalizacyjne Ogółem lata 2007-2015 wskaźnik koncentacji przyrostu Mk 2007-2015  [Mk/km]

M0_AKT2_ZAL1_DL_SOEC_KANAL_PLAN_BUD25-Systemy kanalizacyjne Ogółem lata 2007-2015  długość sieci planowana do budowy [km]

M0_AKT2_ZAL1_DL_SOEC_KANAL_PLAN_MOD

26-Systemy kanalizacyjne Ogółem lata 2007-2015  długość sieci planowana do modernizacji 

[km]

M0_AKT2_ZAL1_ID_AGL3 1-I_d aglomeracji  

M0_AKT2_ZAL1_ID_OCZYSZCZ 27-Oczyszczalnie ścieków Stan na 31.12.2006 r. I_d oczyszczalni ścieków

M0_AKT2_ZAL1_NAZWA_OCZYSZCZ28-Oczyszczalnie ścieków Stan na 31.12.2006 r.  nazwa oczyszczalni  

M0_AKT2_ZAL1_PRZEPUST_OCZYSZCZ29-Oczyszczalnie ścieków Stan na 31.12.2006 r. przepustowość istniejącej  oczyszczalni, [m3/d]

M0_AKT2_ZAL1_WYD_IST_OCZYSZCZ30-Oczyszczalnie ścieków Stan na 31.12.2006 r. wydajność  istniejącej oczyszczalni [RLM]

M0_AKT2_ZAL1_RODZ_IST_OCZYSZCZ31-Oczyszczalnie ścieków Stan na 31.12.2006 r. rodzaj istniejącej oczyszczalni 

M0_AKT2_ZAL1_RODZ_PLAN_OCZYSZCZ32-Oczyszczalnie ścieków Planowane na 31.12.2015 r. rodzaj planowanej oczyszczalni

M0_AKT2_ZAL1_RODZ_INWESTYCJI33-Oczyszczalnie ścieków Planowane na 31.12.2015 r. rodzaj inwestycji 

M0_AKT2_ZAL1_PRZEP_OCZYSZCZ

34-Oczyszczalnie ścieków Planowane na 31.12.2015 r. przepustowość oczyszczalni, 

[m3/d]

M0_AKT2_ZAL1_WYDAJN_OCZYSZCZ

35-Oczyszczalnie ścieków Planowane na 31.12.2015 r. wydajność oczyszczalni 

[RLM]

M0_AKT2_ZAL1_IL_SUCH_MASY_OSAD

36-Osady  ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni,

 stan na 31.12.2015 r. 

[ kg s.m./d]

M0_AKT2_ZAL1_ID_AGL4 1-I_d aglomeracji  

M0_AKT2_ZAL1_TERM_OSI_EFEKT_EKOL_OCZYSZCZ

37-Efekty ekologiczne  termin osiągnięcia efektu ekologicznego w zakresie 

oczyszczania ścieków 

M0_AKT2_ZAL1_TERM_OSI_EFEKT_EKOL_AGLOM38-Efekty ekologiczne  termin osiągnięcia efektu ekologicznego w aglomeracji

M0_AKT2_ZAL1_TERM_OSI_EFEKT_EKOL_OSAD39-Efekty ekologiczne  termin osiągnięcia efektu ekologicznego w zakresie gospodarki osadowej  

M0_AKT2_ZAL1_NAKL_SIEC_KANAL40-Nakłady inwestycyjne planowane na lata 2007-2015  [tys.zł]  na sieci kanalizacyjne 

M0_AKT2_ZAL1_NAKL_OCZYSZCZ

41-Nakłady inwestycyjne planowane na lata 2007-2015  [tys.zł]   na oczyszczalnie ścieków wraz 

z przeróbką osadu

M0_AKT2_ZAL1_NAKL_ZAGOSP 42-Nakłady inwestycyjne planowane na lata 2007-2015  [tys.zł]   na zagospodarowanie osadu 

M0_AKT2_ZAL1_NAKL_OCZYSZCZ_Z_OBR__OS

43-Nakłady inwestycyjne planowane na lata 2007-2015  [tys.zł]  na oczyszczalnie ścieków wraz 

z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem    

M0_AKT2_ZAL1_NAKL_OGOL 44-Nakłady inwestycyjne planowane na lata 2007-2015  [tys.zł]  ogółem                    

TABELA DLA AKTUALIZACJI 2005

KOD POLA NAZWA POLA

M0_AKT3_ID Klucz główny tabeli

M0_AKT3_DATA_MIGR Data migrowania

M0_AKT3_NR_DOK, Numer dokumentu (rok aktualizacji oraz nr załącznika)

M0_AKT3_ID_AGL Lp

M0_AKT3_NAZ_AGL LpA

M0_AKT3_NAZW_GMIN n_gminy

M0_AKT3_RODZ_GMIN r. gminy

M0_AKT3_POWIAT powiat

M0_AKT3_WOJ woj.

M0_AKT3_DORZECZE DR

M0_AKT3_REGION RW

M0_AKT3_GM_WIOD aglomeracja

M0_AKT3_GMINY_AGLO gminy w agl.

M0_AKT3_RLM_AGL_ROZPORZ RLM    agl

M0_AKT3_GR_AGLOM grupa RLM

M0_AKT3_BS BS

M0_AKT3_BS2005 BS2005

M0_AKT3_BS2010 bs 2006-2010

M0_AKT3_BS2013 bs 2011-2013

M0_AKT3_BS2015 bs 2014-2015

M0_AKT3_MS MS

M0_AKT3_KWS KWS

M0_AKT3_KWS2005 KWS2005

M0_AKT3_KWS2010 KWS 2006-2010

M0_AKT3_KWS2013 KWS 2011-2013

M0_AKT3_KWS2015 KWS 2014-2015

M0_AKT3_OCZ_MIEJSC miejscowość

M0_AKT3_CZY_GMINA czy_gmina

M0_AKT3_PSP PŚP

M0_AKT3_LMT LMT

M0_AKT3_RLM_OCZY RLM_oczyszcz

M0_AKT3_PI PI

M0_AKT3_NAZWA_OCZY oczyszczalnia
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M0_AKT3_RODZ_OCZ ROWR

M0_AKT3_PRZEP_MAKS POŚ

M0_AKT3_RODZ_PLAN_INW DRO

M0_AKT3_PRZEP_PO_REAL_DOC DPOK

M0_AKT3_TERM_OSI_EFEK_EKOL_OCZYTRA

M0_AKT3_TERM_OSI_EFEK_EKOL_AGLTR

M0_AKT3_TERM_OSI_EFEK_EKOL_OSADTRC

M0_AKT3_NAKL_OCZY_I_PRZER_OSADKWOŚ

M0_AKT3_NAKL_ZAG_OSAD KWOŚa

M0_AKT3_NAKL_OGOLEM KWa
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SPR_POZ_BUFOR

LEGENDA

KOD POLA kod pola pozwalający posługiwać się skróconą jednoznaczą nazwą

Nazwa pola Nazwa pola - tytuł nagłówka ze sprawozdania

Typ pola Typ danych w bazie danych

KOD POLA NAZWA POLA

M1_SPR_AGL_ID Klucz główny tabeli

M1_SPR_DATA_MIGR Data migrowania

M1_SPR_NR Rodzaj sprawozdania (rok lub 2007N)

M1_SPR_STATUS Status wiersza ( 0 - wiersz załadowany, 1 - wiersz zmodyfikowany)

M1_SPR_AGL_LP 1-1. Aglomeracja, dane podstawowe-Lp

M1_SPR_AGL_ID_AGL 3-1. Aglomeracja, dane podstawowe-I_d aglomeracji 

M1_SPR_AGL_POZ_AK 3-1. Aglomeracja, dane podstawowe-pozycja z A-KPOŚK

M1_SPR_AGL_NAZWA 4-1. Aglomeracja, dane podstawowe-nazwa aglomeracji

M1_SPR_AGL_POW 5-1. Aglomeracja, dane podstawowe-powiat

M1_SPR_AGL_WOJ 6-1. Aglomeracja, dane podstawowe-woj.

M1_SPR_AGL_REGION 7-1. Aglomeracja, dane podstawowe-region wodny

M1_SPR_AGL_DORZ 8-1. Aglomeracja, dane podstawowe-dorzecze

M1_SPR_AGL_GM_WIO

9-1. Aglomeracja, dane podstawowe-gmina wiodąca 

w aglomeracji

M1_SPR_AGL_GMINY  10-1. Aglomeracja, dane podstawowe-gminy w aglomeracji

M1_SPR_AGL_RLM_AKT_09 11-1. Aglomeracja, dane podstawowe-RLM wg AKPOŚK2009

M1_SPR_AGL_NR_ZAL_AK_09 12-1. Aglomeracja, dane podstawowe-nr załącznika z AKPOŚK2009

M1_SPR_AGL_GR_AK_09

13-1. Aglomeracja, dane podstawowe-grupa RLM

 z AKPOŚK2009

M1_SPR_AGL_RLM_AKT_08 11-1. Aglomeracja, dane podstawowe-RLM wg PROJEKTU AKTUALIZACJI-KPOŚK 2008

M1_SPR_AGL_NR_ROZP

14-1. Aglomeracja, dane podstawowe-nr rozporządzenia

(uchwały) ustanawiającego  aglomerację

M1_SPR_AGL_RLM_ROZP

15-1. Aglomeracja, dane podstawowe-RLM aglomeracji zgodnie 

z rozporządzeniem

(uchwałą) ustanawiajacym aglomerację

M1_SPR_AGL_GR_RLM_ROZP

16-1. Aglomeracja, dane podstawowe-grupa RLM

 zgodna z rozporządzeniem (uchwałą)

M1_SPR_AGL_LICZ_MI_RZECZ

17-1. Aglomeracja, dane podstawowe-stan na 31.12.2010 r.-liczba rzeczywistych mieszkańców 

w aglomeracji 

M1_SPR_AGL_LICZ_MIE_KORZ

18-1. Aglomeracja, dane podstawowe-stan na 31.12.2010 r.-liczba mieszkańców korzystających 

z systemu kanalizacyjnego 

M1_SPR_AGL_LICZ_MIE_OBS_ASEN

19-1. Aglomeracja, dane podstawowe-stan na 31.12.2010 r.-liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny

M1_SPR_AGL_LICZ_MIE_OBS_IND 20-1. Aglomeracja, dane podstawowe-stan na 31.12.2010 r.-liczba mieszkańców obsługiwanych przez systemy indywidualne 

M1_SPR_AGL_LICZ_PRZYDOM_OCZY_SCIEK 20-1. Aglomeracja, dane podstawowe-stan na 31.12.2010 r.-liczba przydomowych oczyszczalni ścieków

M1_SPR_KAN_DL_SIEC_KAN_SAN_OGOL

21-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-stan na 31.12.2010 r.-długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji

-ogółem-[km]

M1_SPR_KAN_DL_SIEC_KAN_SAN_GRAW

22-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-stan na 31.12.2010 r.-długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji

-w tym sieci grawitacyjnej-[km]

M1_SPR_KAN_DL_SIEC_KAN_OGSPL_OGOL

23-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-stan na 31.12.2010 r.-długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji

-ogółem-[km]

M1_SPR_KAN_DL_SIEC_KAN_OGSPL_GRAW

24-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-stan na 31.12.2010 r.-długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji

-w tym sieci grawitacyjnej-[km]

M1_SPR_KAN_DL_SIEC_KAN_OGOL_OGOL

25-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-stan na 31.12.2010 r.-długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) 

w aglomeracji-ogółem-[km]

M1_SPR_KAN_DL_SIEC_KAN_OGOL_GRAW

26-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-stan na 31.12.2010 r.-długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) 

w aglomeracji-w tym sieci grawitacyjnej-[km]

M1_SPR_KAN_DL_KAN_DESZCZ

27-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-stan na 31.12.2010 r.-długość kanalizacji deszczowej 

w aglomeracji

-[km]

M1_SPR_KAN_MONIT_ZRZUT 28-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-czy są monitorowane zrzuty z przelewów burzowych i w jaki sposób

M1_SPR_KAN_IL_PRZELEW 29-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-ilość przelewów burzowych na kanalizacji ogólnospławnej

M1_SPR_KAN_MET_OGR_PRZEL

30-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-stosowane metody ograniczające zanieczyszczenia związane 

z przelewem

 wód burzowych 

M1_SPR_KAN_DL_SIEC_WYB_OGOLEM

31-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2010 r.

-ogółem-[km]

M1_SPR_KAN_DL_SIEC_WYB_GRAW

32-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2010 r.

-w tym sieci grawitacyjnej-[km]

M1_SPR_KAN_DL_SIEC_ZMODER

33-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej zmodernizowanej 

w 2010 r. 

-[km]

M1_SPR_KAN_PRZ_LICZ_MIESZK

34-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-przyrost liczby mieszkańców rzeczywistych korzystających 

z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania sieci kanalizacyjnej 

w 2010 r.

M1_SPR_KAN_IL_SCIEK

35-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-ilość  ścieków komunalnych powstających 

w aglomeracji ogółem 

- [tys m3/r]

M1_SPR_KAN_IL_SC_ODPR 36-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-ilość  ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni - [tys m3/r]

M1_SPR_KAN_IL_SC_ODPR_PROC 28-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-ilość  ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni-%

M1_SPR_KAN_IL_SC_DOST

37-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym

- [tys m3/r]

M1_SPR_KAN_IL_SC_OCZYSZCZ_IND 38-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-ilość ścieków oczyszczanych systemami indywidualnymi - [tys m3/r]

M1_SPR_KAN_IL_SC_NIEOCZ 39-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-ilość ścieków nieoczyszczanych - [tys m3/r]

M1_SPR_KAN_PRZ_RLM 29-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-przyrost RLM wyposażony w wyniku realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego w 2007 r.

M1_SPR_KAN_UDZ_PRZEM_PROC 40-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-szacunkowy udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych-%

M1_SPR_KAN_UDZ_PRZEM_PROC_RLM 41-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-szacunkowy udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych-% RLM

M1_SPR_KAN_UDZ_CZAS_PROC

42-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-szacunkowy udział ścieków pochodzących

 od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji 

 w ściekach oczyszczanych-%

M1_SPR_KAN_UDZ_CZAS_PROC_RLM

43-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-szacunkowy udział ścieków pochodzących

 od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji 

 w ściekach oczyszczanych-% RLM

M1_SPR_KAN_RLM_KORZYST_KANAL_MIESZK

44-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-RLM 

korzystających 

z sieci kanalizacyjnej-RLM mieszkańców 
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M1_SPR_KAN_RLM_KORZYST_KANAL_PRZEM

45-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-RLM 

korzystających 

z sieci kanalizacyjnej-RLM 

Przemysłu

M1_SPR_KAN_RLM_CZASOW_PRZEBYW 45-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej-RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji

M1_SPR_KAN_RLM_KORZYST_KANAL_PROC

46-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-% RLM 

korzystających 

z sieci kanalizacyjnej

M1_SPR_OCZ_ID_OCZ 47-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-I_d oczyszczalni ścieków

M1_SPR_OCZ_NAZWA 48-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych- nazwa oczyszczalni  

M1_SPR_OCZ_ADRES

49-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-adres 

oczyszczalni 

(zawierający nr telefonu kontaktowego)

M1_SPR_OCZ_NAZ_ODB_IRZ 50-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-Nazwa odbiornika ścieków-I rzędu

M1_SPR_OCZ_NAZ_ODB_IIRZ 51-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-Nazwa odbiornika ścieków-II rzędu

M1_SPR_OCZ_NAZ_ODB_IIIRZ 52-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-Nazwa odbiornika ścieków-III rzędu

M1_SPR_OCZ_NAZ_ODB_BEZP 53-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-Nazwa odbiornika ścieków-bezpośredni odbiornik

M1_SPR_OCZ_PRZEP_SR

54-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-przepustowość 

-średnia -[m3/d]

M1_SPR_OCZ_PRZEP_MAKS

55-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-przepustowość 

-maksymalna -[m3/d]

M1_SPR_OCZ_PRZEP_MAKS_BEZOP

37-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w kolejnych wierszach)-przepustowość, m3/d--

maksymalna dla okresu pogody bezopadowej

M1_SPR_OCZ_PRZEP_MAKS_OPAD

38-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w kolejnych wierszach)-przepustowość, m3/d--

maksymalna dla okresu pogody opadowej

M1_SPR_OCZ_PRZEP_ZMIAN

56-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-przepustowość 

--przyrost bądź zmniejszenie przepustowości

 w ramach przeprowadzonej inwestycji w 2010 r.-[m3/d]

M1_SPR_OCZ_PRZEP_DOC

57-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-przepustowość 

-docelowa-[m3/d]

M1_SPR_OCZ_DOP_SC_BEZOPAD

58-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-maksymalny dopływ ścieków do oczyszczalni, 

-dla okresu pogody bezopadowej-[m3/d]

M1_SPR_OCZ_DOP_SC_OPAD 59-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-maksymalny dopływ ścieków do oczyszczalni, -dla okresu pogody opadowej-[m3/d]

M1_SPR_OCZ_WYDAJ_OCZY 61-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-wydajność oczyszczalni ścieków - [RLM]

M1_SPR_OCZ_PROC_RLM_OBS_OCZY 61-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-% RLM obsługiwany przez oczyszczalnie ścieków - [%RLM]

M1_SPR_OCZ_MAKS_DOP_SC

41-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w kolejnych wierszach)-maksymalny dopływ ścieków 

do oczyszczalni, m3/d-

M1_SPR_OCZ_IL_OCZ_SKIEK_ODPR_OGOL

60-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych- ilość oczyszczanych ścieków komunalnych ogółem w ciągu roku,     

-[tys m3/r]

M1_SPR_OCZ_IL_OCZ_SKIEK_ODPR 61-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-ilość ścieków oczyszczonych odprowadzonych do odbiornika-[tys m3/r]

M1_SPR_OCZ_RODZ_OCZ 62-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-rodzaj oczyszczalni obecnie -(należy wybrać symbol - B, non B, PUB1, non PUB1, PUB2, non PUB2)

M1_SPR_OCZ_WYMAG_ZAL

63-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-czy oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania załącznika 1 do rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego? -( "1" jeżeli spełnia "0" jeśli nie spełnia)

M1_SPR_OCZ_WSK_BZT_SCIEK_DOPL

64-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków -BZT5-mgO2/l

M1_SPR_OCZ_WSK_CHZT_SCIEK_DOPL

65-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków -ChZT-mgO2/l

M1_SPR_OCZ_WSK_ZAW_SCIEK_DOPL

66-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków -zawiesina ogólna-mg/l

M1_SPR_OCZ_WSK_AZT_SCIEK_DOPL

67-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków -azot-mg/l

M1_SPR_OCZ_WSK_FOSF_SCIEK_DOPL

68-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków -fosfor-mg/l

M1_SPR_OCZ_WSK_BZT_SCIEK_ODPL

69-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków -BZT5-mgO2/l

M1_SPR_OCZ_WSK_CHZT_SCIEK_ODPL

70-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków -ChZT-mgO2/l

M1_SPR_OCZ_WSK_ZAW_SCIEK_ODPL

71-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków -zawiesina ogólna-mg/l

M1_SPR_OCZ_WSK_AZT_SCIEK_ODPL

72-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków -azot-mg/l

M1_SPR_OCZ_WSK_FOSF_SCIEK_ODPL

73-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków -fosfor-mg/l

M1_SPR_OCZ_RED_AZT

74-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-redukcja

 (w przypadku oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów)-azotu-%

M1_SPR_OCZ_RED_FOSF

75-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-redukcja

 (w przypadku oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów)-fosforu-%

M1_SPR_OCZ_INWEST_ZREAL

76-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-inwestycje

 w zakresie oczyszczalni ścieków zrealizowane 

w latach 

2004 - 2010 

w ramach KPOŚK

-(BN, M, MO, R, RM)

M1_SPR_OCZ_ROK_ZAKO_INW

77-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-rok zakończenia inwestycji 

z kolumny poprzedniej

M1_SPR_OCZ_PLAN_INW 78-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-plan inwestycyjny w latach 2011-1015 -(BN, M, MO, R, RM)

M1_SPR_OCZ_TERM_ZAK_ZG_AK

79-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-termin zakończenia inwestycji zgodnie 

z AKPOŚK2009

M1_SPR_OCZ_TERM_ZAK_FAKT

80-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-faktyczny termin zakończenia planowanych inwestycji 

z kolumny 78

M1_SPR_OCZ_PRZYCZ_OP

81-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-przyczyny opóźnień 

w realizacji danej inwestycji 

- jeśli występują

M1_SPR_OCZ_STAN_ZAAW

65-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w kolejnych wierszach)-stan zaawansowania prac 

inwestycyjnych planowanych do zakończenia do końca 2008 r. będących w trakcie realizacji

M1_SPR_OCZ_PODJ_DZIAL

66-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w kolejnych wierszach)-dotyczy tylko aglomeracji 

powyżej 15 000 RLM - należy podać, jakie działania zostały podjęte, aby dotrzymać terminu, zakończenia inwestycji dotyczącej oczyszczalni ścieków, zaplanowanych do końca 2010 

r.

M1_SPR_OS_TER_REAL_PRZER

82-3. Osady-termin realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką osadową 

(jeżeli konieczne)-w zakresie przeróbki osadu na terenie oczyszczalni ścieków-

M1_SPR_OS_TER_REAL_ZAGOS

83-3. Osady-termin realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką osadową 

(jeżeli konieczne)-w zakresie zagospodarowania osadu-

M1_SPR_OS_FORM_PRZ 84-3. Osady-forma przeróbki osadu na oczyszczalni poprzedzająca zagospodarowanie

M1_SPR_OS_IL_SUCH_MAS 85-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni -[Mg/rok] 

M1_SPR_OS_STOS_ROLN

86-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu 

-stosowane w rolnictwie-[Mg/rok] 
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M1_SPR_OS_STOS_DO_REKULT

87-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu 

-stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne-[Mg/rok] 

M1_SPR_OS_PRZEK_TERM

88-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu 

-przekształcone termicznie-[Mg/rok] 

M1_SPR_OS_SKLAD_NA_SKL

89-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu 

-składowane na składowiskach odpadów-[Mg/rok] 

M1_SPR_OS_MAGAZ_CZAS

90-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu 

-magazynowane czasowo na terenie oczyszczalni-[Mg/rok] 

M1_SPR_OS_STOS_DO_UPR_ROSL

91-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu 

-stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu-[Mg/rok] 

M1_SPR_OS_INNE_CELE_ILOSC

92-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu 

-przeznaczone na inne cele -ilość -[Mg/rok] 

M1_SPR_OS_INNE_CELE_SPOSOB_ZAG

93-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu 

-przeznaczone na inne cele -sposób zagospodarowania

M1_SPR_FIN_NAK_PON_ZB_SYST_OG

94-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2010 r.

-zbiorcze systemy kanalizacyjne-ogółem

(kol. 95 - 97)- [tys. zł] 

M1_SPR_FIN_NAK_PON_ZB_SYST_DOK

95-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2010 r.

-zbiorcze systemy kanalizacyjne-w tym koszty związane

 z wykonaniem dokumentacji projektowej- [tys. zł] 

M1_SPR_FIN_NAK_PON_ZB_SYST_WYB

96-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2010 r.

-zbiorcze systemy kanalizacyjne-w tym koszty związane

 z wybudowaniem sieci- [tys. zł] 

M1_SPR_FIN_NAK_PON_ZB_SYST_MOD

97-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2010 r.

-zbiorcze systemy kanalizacyjne-w tym koszty związane

 z modernizacją sieci- [tys. zł] 

M1_SPR_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_OG

98-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2010 r.

-oczyszczalnia ścieków komunalnych-ogółem

(kol. 99 - 102)- [tys. zł] 

M1_SPR_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_DOK

99-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2010 r.

-oczyszczalnia ścieków komunalnych-w tym koszty związane

 z wykonaniem dokumentacji projektowej- [tys. zł] 

M1_SPR_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_INW

100-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2010 r.

-oczyszczalnia ścieków komunalnych-w tym koszty związane

 z inwestycjami 

na oczyszczalni- [tys. zł] 

M1_SPR_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_PRZER

101-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2010 r.

-oczyszczalnia ścieków komunalnych-w tym koszty związane

 z przeróbką osadu 

na oczyszczalni- [tys. zł] 

M1_SPR_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_ZAG

102-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2010 r.

-oczyszczalnia ścieków komunalnych-w tym koszty związane

 z zagospodarowaniem osadu- [tys. zł] 

M1_SPR_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_RAZEM

103-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2010 r.

-razem

(kol. 94 i 98)- [tys. zł] 

M1_SPR_FIN_ZR_FIN_SR_WLALS

104-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2010 r.

 -środki własne samorządów gmin oraz środki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych- [tys. zł] 

M1_SPR_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_NFOSIGW

105-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2010 r.

-fundusze ekologiczne -Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

 i Gospodarki Wodnej- [tys. zł] 

M1_SPR_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_WFOSIGW

106-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2010 r.

 -fundusze ekologiczne -Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska

 i Gospodarki Wodnej- [tys. zł] 

M1_SPR_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_EKOFUND

107-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2010 r.

 -fundusze ekologiczne -EkoFundusz- [tys. zł] 

M1_SPR_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_POW

108-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2010 r.

 -fundusze ekologiczne -Powiatowe- [tys. zł] 

M1_SPR_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_GMIN

109-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2010 r.

 -fundusze ekologiczne -Gminne- [tys. zł] 

M1_SPR_FIN_ZR_FIN_FUN_ZAGR_KW

110-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2010 r.

 -fundusze zagraniczne  -kwota- [tys. zł] 

M1_SPR_FIN_ZR_FIN_FUN_ZAGR_NAZWA

111-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2010 r.

 -fundusze zagraniczne  -nazwa funduszu- [tys. zł] 

M1_SPR_FIN_ZR_FIN_IN_FUN_KW

112-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2010 r.

 -inne źródła finansowania (banki, środki prywatne, agencje)-kwota- [tys. zł] 

M1_SPR_FIN_ZR_FIN_IN_FUN_NAZWA

113-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2010 r.

 -inne źródła finansowania (banki, środki prywatne, agencje)-nazwa - [tys. zł] 

M1_SPR_INF_ZAK_INW_OCZ_SCIEK

116 - 5.Informacje dodatkowe - Zakończone inwestycje w ramach KPOŚK - inwestycje

 w zakresie oczyszczalni ścieków zrealizowane

w latach 2004-2011

w ramach KPOŚK

 - (BN, M, MO, R, RM)

M1_SPR_INF_ZAK_ROK_ZAKON

117 - 5.Informacje dodatkowe - Zakończone inwestycje w ramach KPOŚK - rok zakończenia inwestycji 

z kolumny poprzedniej - 

M1_SPR_INF_ZAK_KOSZT_INW 118 - 5.Informacje dodatkowe - Zakończone inwestycje w ramach KPOŚK - koszt całej inwestycji zrealizowanej w ramach KPOŚK dotyczącej oczyszczalni ścieków - [tys zł.]

M1_SPR_NAZWA_PROJ 114-Nazwa projektu, w ramach którego realizowana jest inwestycja 

M1_SPR_INF_CZY_PODW_STOP_US_BIOG 120 - 5.Informacje dodatkowe - dotyczy aglomeracji powyżej 10 000 RLM -  - 

M1_SPR_INF_CZY_WYST_OCZY_BEZ_PODW_US_BIOG121 - 5.Informacje dodatkowe - dotyczy aglomeracji powyżej 10 000 RLM -  - 

M1_SPR_INF_NAZW_OCZY_BEZ_PODW_US_BIOG122 - 5.Informacje dodatkowe - dotyczy aglomeracji powyżej 10 000 RLM -  - 

M1_SPR_STOP_DOFIN

115-Stopień dofinansowania inwestycji 

z danego źródła finansowania-%

M1_SPR_ZROD_FINANS

116-W przypadku aglomeracji powyżej 15 000 RLM, które 

nie posiadają jeszcze zaawansowanych środków na realizację inwestycji, należy podać źródło finansowania planowanej inwestycji

M1_SPR_STAN_APLIK

117-Należy podać stan aplikowania o środki ze źródła wskazanego 

w kolumnie poprzedniej

M1_SPR_INF_ROK_ZAKON_PROJ 123 - 5.Informacje dodatkowe - Rok zakończenia projektu -  - 

M1_SPR_PROC_SKANAL

118-Jaki przewiduje się % skanalizowania aglomeracji 

w 2015 r.?-% RLM

M1_SPR_UWAGI 119-Uwagi 

M1_SPR_UWAGI_KZGW Uwagi KZGW

M1_SPR_UWAGI_PO_POPR Uwagi po poprawkach
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LEGENDA

KOD POLA kod pola pozwalający posługiwać się skróconą jednoznaczą nazwą

Nazwa pola Nazwa pola - tytuł nagłówka ze sprawozdania

Typ pola Typ danych w bazie danych

KOD POLA NAZWA POLA

M1_AKT_AGL_ID Klucz główny tabeli

M1_AKT_DATA_MIGR Data migrowania

M1_AKT_NR Rodzaj sprawozdania (rok lub 2007N)

M1_AKT_STATUS Status wiersza ( 0 - wiersz załadowany, 1 - wiersz zmodyfikowany)

M1_AKT_NAZ_AGL 2 - Tablica 1. Identyfikacja aglomeracji - na podstawie AKPOŚK2010. -  - Nazwa aglomeracji

M1_AKT_NAZW_GMIN n_gminy

M1_AKT_RODZ_GMIN r. gminy

M1_AKT_POWIAT 3 - Tablica 1. Identyfikacja aglomeracji - na podstawie AKPOŚK2010. -  - Powiat

M1_AKT_WOJ 4 - Tablica 1. Identyfikacja aglomeracji - na podstawie AKPOŚK2010. -  - Województwo

M1_AKT_DORZECZE 5-aglomeracje - dane podstawowe  dorzecze

M1_AKT_REGION 6-aglomeracje - dane podstawowe  region wodny

M1_AKT_GM_WIOD 5 - Tablica 1. Identyfikacja aglomeracji - na podstawie AKPOŚK2010. -  - Gmina wiodąca w aglomeracji

M1_AKT_GMINY_AGLO 6 - Tablica 1. Identyfikacja aglomeracji - na podstawie AKPOŚK2010. -  - Gminy wchodzące w skład aglomeracji

M1_AKT_NR_ROZPORZ 7 - Tablica 1. Identyfikacja aglomeracji - na podstawie AKPOŚK2010. -  - Nr rozporządzenia/uchwały ustanawiającego aglomerację

M1_AKT_RLM_AGL_ROZPORZ 8 - Tablica 1. Identyfikacja aglomeracji - na podstawie AKPOŚK2010. -  - RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem/uchwałą

M1_AKT_RLM_AGL_AKPOSK 9 - Tablica 1. Identyfikacja aglomeracji - na podstawie AKPOŚK2010. -  - RLM aglomeracji zgodnie z AKPOŚK2010

M1_AKT_NR_ZAL_AKPOSK 10 - Tablica 1. Identyfikacja aglomeracji - na podstawie AKPOŚK2010. -  - Numer załącznika w AKPOŚK2010

M1_AKT_ID_AGL 1 - Tablica 2. Aglomeracja. - I_d aglomeracji (według AKPOŚK2010) - 

M1_AKT_NAZ_AGL 2 - Tablica 2. Aglomeracja. - Nazwa aglomeracji - 

M1_AKT_RLM_ROZP2 3 - Tablica 2. Aglomeracja. - RLM aglomeracji wg rozporządzenia - 

M1_AKT_SPOSOB_WYZN_RLM 4 - Tablica 2. Aglomeracja. - Przedstawić sposób wyliczenia RLM aglomeracji                                    (wraz z wielkościami liczbowymi odpowiednimi dla każdej aglomeracji) - 

M1_AKT_LICZB_MIESZK_SCIEK_PRZEM 5 - Tablica 2. Aglomeracja. - Równoważna liczba mieszkańców                                     RLM - pochodząca ze ścieków przemysłowych       

M1_AKT_LICZB_MIESZK_CZAS_PRZEBYW

6 - Tablica 2. Aglomeracja. - Równoważna liczba mieszkańców                                     RLM - pochodząca od osób czasowo przebywających 

w aglomeracji

M1_AKT_LICZ_MIESZK 7 - Tablica 2. Aglomeracja. - Liczba  mieszkańców aglomeracji - 

M1_AKT_GR_AGLOM 12-aglomeracje - dane podstawowe  symbol grupy aglomeracji

M1_AKT_LICZB_MIESZK_KORZY_SYST_KANAL 8 - Tablica 2. Aglomeracja. - Liczba mieszkańców korzystajacych  z systemu kanalizacyjnego w 2010 r. - 

M1_AKT_LICZB_MIESZK_KORZY_INNE_SYST 9 - Tablica 2. Aglomeracja. - Liczba mieszkańców korzystajacych z indywidualnych systemów oczyszczania scieków w 2010 r. - 

M1_AKT_LICZB_MIESZK_TAB_ASENIZ 10 - Tablica 2. Aglomeracja. - Liczba mieszkańców korzystających z taboru asenizacyjnego w 2010 r. - 

M1_AKT_PROC_RLM_KORZYST_2010 11 - Tablica 2. Aglomeracja. - % RLM korzystajacych z sieci kanalizacyjnych w 2010 r.1) - 

M1_AKT_PROC_RLM_KORZYST_2015

12 - Tablica 2. Aglomeracja. - % RLM korzystajacych z sieci kanalizacyjnych 

w 2015 r. - 

M1_AKT_ID_AGL 1 - I_d aglomeracji (według AKPOŚK2010) -  - 

M1_AKT_NAZ_AGL 2 - Nazwa aglomeracji -  - 

M1_AKT_SIEC_KANAL_OGOL

3 - Istniejaca sieć kanalizacyjna ogółem 

(sanitarna i ogólnospławna 

w aglomeracji)

stan na koniec 2010 r.

km - ogółem - 

M1_AKT_SIEC_KANAL_GRAW

4 - Istniejaca sieć kanalizacyjna ogółem 

(sanitarna i ogólnospławna 

w aglomeracji)

stan na koniec 2010 r.

km - w tym sieci grawitacyjnej - 

M1_AKT_LICZB_MIESZK_KORZY_SYST_KANAL2

5 - Liczba mieszkańców korzystajacych  z systemu kanalizacyjnego 

w 2010 r. -  - 

M1_AKT_PRZEDZ_CZAS 6 - Przedział czasowy -  - 

M1_AKT_PROC_MIESZK_KORZYST_SIEC_KANAL

15-Systemy kanalizacyjne stan na 31.12.2006 r. % Mk rzeczywistych korzystających

z sieci kanalizacyjnej

M1_AKT_RLM_KORZ_SIEC_KANAL 16-Systemy kanalizacyjne stan na 31.12.2006 r. RLM  korzystających z sieci kanalizacyjnej

M1_AKT_PROC_RLM_KORZ_SIEC_KANAL 17-Systemy kanalizacyjne stan na 31.12.2006 r. % RLM  korzystających z sieci kanalizacyjnej

M1_AKT_WSK_KONC 18-Systemy kanalizacyjne stan na 31.12.2006 r. wskaźnik koncentracji 

M1_AKT_BUD_DL_SIEC_KANAL_OGOL 7 - Budowa sieci kanalizacyjnej - długość sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy         km - ogółem

M1_AKT_BUD_DL_SIEC_KANAL_GRAWIT 8 - Budowa sieci kanalizacyjnej - długość sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy         km - w tym sieci grawitacyjnej

M1_AKT_LICZ_PRZEPOMP 9 - Budowa sieci kanalizacyjnej - liczba pompowni ścieków planowanych do wybudowania     szt. - 

M1_AKT_NIEZB_NAKL_BUD_SIEC_KANAL 10 - Budowa sieci kanalizacyjnej - niezbędne nakłady inwestycyjne na budowę sieci kanalizacyjnej (kol.7+9)                  tys. zł  - 

M1_AKT_BUD_PRZYROST_LICZBY_MIESZK 11 - Budowa sieci kanalizacyjnej - przyrost liczby mieszkańców rzeczywistych1), którzy skorzystają z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania sieci  - 

M1_AKT_PRZYR_LICZB_RZECZ_MIESZK 12 - Budowa sieci kanalizacyjnej - przyrost liczby rzeczywistych mieszkańców na 1km sieci kanalizacyjnej przewidzianej do budowy - 

M1_AKT_MOD_DL_SIEC_KANAL 13 - Modernizacja sieci kanalizacyjnej - długość sieci kanalizacyjnej planowanej do modernizacji     km - 

M1_AKT_MOD_NIEZB_NAKL_INW 14 - Modernizacja sieci kanalizacyjnej - niezbędne nakłady inwestycyjne na modernizację sieci kanalizacyjnej          tys. zł - 

M1_AKT_OBEC_WSK_KONC

15 - 0becny wskaźnik koncentracji 2)

Mk/km -  - 

M1_AKT_NAZWA_PROJ 16 - Nazwa projektu w ramach którego realizowana jest inwestycja (koszt projektu, stopień dofinansowania oraz termin zakończenia)  -  - 

M1_AKT_LICZ_MK_KORZ_SYS_KANAL2015 20-Systemy kanalizacyjne Ogółem lata 2007-2015 liczba Mk korzystających z systemu kanalizacyjnego, stan na 31.12.2015 r.

M1_AKT_PROC_MK_KORZ_SYS_KANAL2015 21-Systemy kanalizacyjne Ogółem lata 2007-2015 % Mk korzystających z systemu kanalizacyjnego, stan na 31.12.2015 r.

M1_AKT_RLM_KORZ_Z SIEC_KANAL2015 22-Systemy kanalizacyjne Ogółem lata 2007-2015 RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej, stan na 31.12.2015 r.

M1_AKT_PROC_RLM_KORZ_SIEC_KANAL2015 23-Systemy kanalizacyjne Ogółem lata 2007-2015 %  RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej, stan na 31.12.2015 r.

M1_AKT_WSK_KONC_PRZYR 24-Systemy kanalizacyjne Ogółem lata 2007-2015 wskaźnik koncentacji przyrostu Mk 2007-2015  [Mk/km]

M1_AKT_DL_SIEC_PLAN_MODER

26-Systemy kanalizacyjne Ogółem lata 2007-2015  długość sieci planowana do modernizacji 

[km]

M1_AKT_BS Sieć kanalizacyjna - BS

M1_AKT_BS2005 Sieć kanalizacyjna - BS2005

M1_AKT_BS2010 Sieć kanalizacyjna - bs 2006-2010

M1_AKT_BS2013 Sieć kanalizacyjna - bs 2011-2013

M1_AKT_BS2015 Sieć kanalizacyjna - bs 2014-2015

M1_AKT_MS Sieć kanalizacyjna - MS

M1_AKT_KWS Sieć kanalizacyjna - KWS

M1_AKT_KWS2005 Sieć kanalizacyjna - KWS2005

M1_AKT_KWS2010 Sieć kanalizacyjna - KWS 2006-2010

M1_AKT_KWS2013 Sieć kanalizacyjna - KWS 2011-2013

M1_AKT_KWS2015 Sieć kanalizacyjna - KWS 2014-2015

M1_AKT_OCZ_MIEJSC Oczyszczalnie - miejscowość

M1_AKT_CZY_GMINA Oczyszczalnie - czy_gmina

M1_AKT_PSP Oczyszczalnie - PŚP

M1_AKT_LMT Oczyszczalnie - LMT

M1_AKT_RLM_OCZY Oczyszczalnie - RLM_oczyszcz
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AKT_POZ_BUFOR

M1_AKT_PI Oczyszczalnie - PI

M1_AKT_ID_AGL 1 - I_d aglomeracji (według AKPOŚK2010) -  - 

M1_AKT_NAZ_AGL 2 - Nazwa aglomeracji -  - 

M1_AKT_ID_OCZY 3 - Identyfikacja oczyszczalni - I_d oczyszczalni ścieków - 

M1_AKT_NAZWA_OCZY 4 - Identyfikacja oczyszczalni - Nazwa oczyszczalni - 

M1_AKT_WSP_OCZY_SZER 5 - Identyfikacja oczyszczalni - Współrzędne oczyszczalni scieków1) - szerokość

M1_AKT_WSP_OCZY_DL 6 - Identyfikacja oczyszczalni - Współrzędne oczyszczalni scieków1) - długość

M1_AKT_WSPPUNKT_ZRZ_SZER 7 - Identyfikacja oczyszczalni - Współrzędne punktu zrzutu2) - szerokość

M1_AKT_WSP_PUNKT_ZRZ_DL 8 - Identyfikacja oczyszczalni - Współrzędne punktu zrzutu2) - długość

M1_AKT_SPOS_POZ_WSP 9 - Identyfikacja oczyszczalni - Sposób pozyskania współrzednych3) - 

M1_AKT_NAZW_ODB_I 10 - Identyfikacja oczyszczalni - Nazwa odbiornika ścieków4) - I rzędu

M1_AKT_NAZW_ODB_II 11 - Identyfikacja oczyszczalni - Nazwa odbiornika ścieków4) - II rzędu

M1_AKT_NAZW_ODB_III 12 - Identyfikacja oczyszczalni - Nazwa odbiornika ścieków4) - III rzędu

M1_AKT_BEZP_ODB 13 - Identyfikacja oczyszczalni - Nazwa odbiornika ścieków4) - bezpośredni odbiornik

M1_AKT_RODZ_OCZ 14 -  - Rodzaj oczyszczalni5) - 

M1_AKT_PRZEP_SRE

15 - Dane o oczyszczalni  -  Przepustowość oczyszczalni  

 m3/d - średnia

M1_AKT_PRZEP_MAKS

16 - Dane o oczyszczalni  -  Przepustowość oczyszczalni  

 m3/d - maksymalna

M1_AKT_WYD_OCZYSZ 17 - Dane o oczyszczalni  -  wydajność oczyszczalni  RLM6) - 

M1_AKT_WYPEL_WYM_STAND 18 - Dane o oczyszczalni  - Wypełnienie wymaganych standardów oczyszczania7) - 

M1_AKT_TERM_EFEK_EK_AGL 19 - Dane o oczyszczalni  - Termin osiągnięcia efektu ekologicznego w zakresie oczyszczania ścieków                                               wg AKPOŚK2010 - przez aglomerację     

M1_AKT_TERM_EFEK_EK_OCZY 20 - Dane o oczyszczalni  - Termin osiągnięcia efektu ekologicznego w zakresie oczyszczania ścieków                                               wg AKPOŚK2010 - przez oczyszczalnię 

M1_AKT_TERM_EFEK_EK_OSAD 21 - Dane o oczyszczalni  - Termin osiągnięcia efektu ekologicznego w zakresie oczyszczania ścieków                                               wg AKPOŚK2010 - w zakresie gospodarki osadowej8)

M1_AKT_NAZW_PROJ_OCZ 22 - Dane o oczyszczalni  - Nazwa projektu w ramach którego realizowana jest inwestycja (koszt projektu, stopień dofinansowania oraz termin zakończenia)  - 

M1_AKT_ID_AGL 1 -  - I_d aglomeracji (według AKPOŚK2010) - 

M1_AKT_NAZ_AGL 2 -  - Nazwa aglomeracji - 

M1_AKT_ID_OCZY 3 -  - I_d oczyszczalni ścieków             - 

M1_AKT_NAZWA_OCZY 4 -  - Nazwa oczyszczalni - 

M1_AKT_RODZ_OCZY 5 -  - Obecny rodzaj oczyszczalni1) - 

M1_AKT_RODZ_PLAN_INW 6 -  - Rodzaj planowanej inwestycji2) - 

M1_AKT_RODZ_OCZ_PO_ZR 7 -  - Rodzaj oczyszczalni po zrealizowaniu inwestycji3) - 

M1_AKT_PRZEP_PO_REAL_SR

8 -  - Przepustowość oczyszczalni po realizacji inwestycji

m3/d - średnia

M1_AKT_PRZEP_PO_REAL_DOC

9 -  - Przepustowość oczyszczalni po realizacji inwestycji

m3/d - docelowa

M1_AKT_WYD_PO_REAL

10 -  - wydajność oczyszczalni po realizacji inwestycji

w RLM - 

M1_AKT_LICZ_RZECZ_OBS_OCZY_BEZ_ASEN

11 -  - Liczba rzeczywistych mieszkańców, która będzie obsługiwana przez oczyszczalnię po zrealizowaniu inwestycji bez uwzględniania mieszkańców od których ścieki dowożone są 

taborem asenizacyjnym - 

M1_AKT_LICZ_RZECZ_OBS_OCZY_ASEN

12 -  - Liczba rzeczywistych mieszkańców, która będzie obsługiwana przez oczyszczalnię po zrealizowaniu inwestycji z uwzględnieniem mieszkańców od których ścieki dowożone są 

taborem asenizacyjnym - 

M1_AKT_SUCH_MAS_OSAD

13 -  - Sucha masa osadów powstających i przerabianych na oczyszczalni  

w 2015 r.        

Mg s.m./d - 

M1_AKT_PLAN_TERM_EFEK_EK_AGL 14 -  - Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego                                                           rok - przez aglomerację

M1_AKT_PLANTERM_EFEK_EK_OCZY 15 -  - Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego                                                           rok - w zakresie oczyszczania ścieków

M1_AKT_PLANTERM_EFEK_EK_OSAD 16 -  - Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego                                                           rok - w zakresie przeróbki osadu na oczyszczalni

M1_AKT_NAKL_INW_OCZY_OGOL 17 -  - Nakłady inwestycyjne na oczyszczalnię ścieków wraz z przeróbką osadu z wyłączeniem nakładów na zagospodarowanie osadu  - ogółem                         tys. zł

M1_AKT_NAKL_INW_OCZY_PRZER_OSAD

18 -  - Nakłady inwestycyjne na oczyszczalnię ścieków wraz z przeróbką osadu z wyłączeniem nakładów na zagospodarowanie osadu  - w tym, nakłady na przeróbkę osadu na 

oczyszczalni ścieków                    

M1_AKT_NAZW_PROJ_OCZ2 19 -  - Nazwa projektu w ramach którego realizowana jest inwestycja (koszt projektu, stopień dofinansowania oraz termin zakończenia)  - 

M1_AKT_IL_SUCH_MAS_OSAD

36-Osady  ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni,

 stan na 31.12.2015 r. 

[ kg s.m./d]

M1_AKT_ID_AGL 1 - I_d aglomeracji (według AKPOŚK2010) -  - 

M1_AKT_NAZ_AGL 2 - Nazwa aglomeracji -  - 

M1_AKT_ID_OCZY_TAB6 3 - I_d oczyszczalni -  - 

M1_AKT_NAZWA_OCZY_TAB6 4 - Nazwa oczyszczalni -  - 

M1_AKT_PLAN_FORMA_PRZER 5 - Planowana forma przeróbki osadu na oczyszczalni poprzedzająca zagospodarowanie -  - 

M1_AKT_PLAN_FORM_ZAG_OSAD

6 - Planowana forma

zagospodarowania osadu na oczyszczalni -  - 

M1_AKT_IL_SUCH_MASY_OSAD 7 - Ilość suchej masy osadu w zależności od sposobu zagospodarowania osadu                      Mg/rok -  - 

M1_AKT_TERM_OS_EF_ZAGOSP 8 - Termin osiągnięcia efektu odpowiedniego zagospodarowania osadu                                 rok -  - 

M1_AKT_NIEZB_NAKL_INWEST 9 - Niezbędne nakłady inwestycyjne na zagospodarowanie osadu                                     tys. zł -  - 

M1_AKT_TERM_OSI_EFEK_EKOL_OCZY

37-Efekty ekologiczne  termin osiągnięcia efektu ekologicznego w zakresie 

oczyszczania ścieków 

M1_AKT_TERM_OSI_EFEK_EKOL_AGL 38-Efekty ekologiczne  termin osiągnięcia efektu ekologicznego w aglomeracji

M1_AKT_TERM_OSI_EFEK_EKOL_OSAD 39-Efekty ekologiczne  termin osiągnięcia efektu ekologicznego w zakresie gospodarki osadowej  

M1_AKT_ID_AGL 1 - I_d aglomeracji (według AKPOŚK2010) -  - 

M1_AKT_NAZ_AGL 2 - Nazwa aglomeracji -  - 

M1_AKT_PRZED_CZAS_NAKL 3 - Przedział czasowy -  - 

M1_AKT_NAKL_SIEC_KANAL

4 - Nakłady inwestycyjne  tys. zł - na sieci kanalizacyjne (patrz wartości z tabeli 3  

suma kol. 10 i 14) - 

M1_AKT_NAKL_OCZY_I_PRZER_OSAD 5 - Nakłady inwestycyjne  tys. zł -  na oczyszczalnię ścieków wraz z przeróbką osadu (patrz wartości z tabeli 5. kol. 17) - 

M1_AKT_NAKL_ZAG_OSAD 6 - Nakłady inwestycyjne  tys. zł -  na zagospodarowanie osadu (patrz wartości z tabeli 6.  kol. 9) - 

M1_AKT_NAKL_OCZY_PRZER_I_ZAGOS_OSAD 7 - Nakłady inwestycyjne  tys. zł - na oczyszczalnię ścieków wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem    (suma kol. 5 i 6) - 

M1_AKT_NAKL_OGOLEM 8 - Nakłady inwestycyjne  tys. zł - ogółem                    (suma kol. 4 i 7) - 

M1_AKT_ZR_FIN_SR_WLASNE 9 - Źródła finansowania  nakładów  tys. zł  - środki własne1) - 

M1_AKT_ZR_FIN_SR_BUDZ 10 - Źródła finansowania  nakładów  tys. zł  - środki budżetowe2) - 

M1_AKT_ZR_FUND_KW 11 - Źródła finansowania  nakładów  tys. zł  - fundusze ekologiczne3)  - kwota

M1_AKT_ZR_FUND_NAZW 12 - Źródła finansowania  nakładów  tys. zł  - fundusze ekologiczne3)  - nazwa funduszu 

M1_AKT_ZR_FUND_ZAGR_KW 13 - Źródła finansowania  nakładów  tys. zł  - fundusze zagraniczne   - kwota

M1_AKT_ZR_FUND_NAZWA 14 - Źródła finansowania  nakładów  tys. zł  - fundusze zagraniczne   - nazwa funduszu

M1_AKT_ZR_KRED_KW 15 - Źródła finansowania  nakładów  tys. zł  - kredyty i pożyczki krajowe w tym bankowe - kwota

M1_AKT_ZR_KRED_NAZW 16 - Źródła finansowania  nakładów  tys. zł  - kredyty i pożyczki krajowe w tym bankowe - nazwa 

M1_AKT_ZR_INNE_KW 17 - Źródła finansowania  nakładów  tys. zł  - inne źródła finansowania - kwota

M1_AKT_ZR_INNE_NAZW 18 - Źródła finansowania  nakładów  tys. zł  - inne źródła finansowania - nazwa 
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LEGENDA

KOD POLA kod pola pozwalający posługiwać się skróconą jednoznaczą nazwą

NAZWA POLA Nazwa pola - tytuł nagłówka ze sprawozdania

DŁUGOŚĆ_XLS Długość pola zbadana w migrowanych plikach (pusta wartość oznacza brak możliwości sprawdzenia w pliku xls np.: dotyczy to sprawozdań za 2011)

TYP POLA OSTRZEGAWCZEGO Walidacja ostrzegawcza po typie pola. Jeśli wartość w polu będzie inna niż typ danych to system wygeneruje ostrzeżenie.

Walidacja ostateczna typu pola. Pole w bazie danych będzie posiadało taki typ danych. Oznacza to, że nie będzie można zapisać danych z innym typem niż określony w 

tej kolumnie.
Przykład 1: Ttyp pol ostrzegawczego to tekst 6, a w bazie danych to varchar (10). Jeśli tekst w polu będzie miał długość 7 znaków, system wygeneruje informację, że w 

polu przekroczona jest wartość ostrzegawcza. Użytkownik w czasie migracji może jednak zadecydować, że teskt taki powinien znaleść się w systemie. System 

pomyślnie zmigruje to pole
Przykład 1: Ttyp pol ostrzegawczego to tekst 6, a w bazie danych to varchar (10). Jeśli tekst w polu będzie miał długość 15 znaków, system wygeneruje informację, że 

w polu przekroczona jest dopuszczalna długość pola . Pomimo decyzji użytkownika, że tekst taki powinien znaleść się w systemie, system nie pozwoli zapisać takiego 

pola do bazy.

varchar(10) - pole tekstowe o dopuszczalnej długości ciągu znaków 10

decimal(14,0) - pole typu liczba dziesiętna o całkowitej ilości znaków 14 i zeru miejscach po przecinku (odpowiada to liczbie całkowitej)

decimal(14,2) - pole typu liczba dziesiętna o całkowitej ilości znaków 14 i dwóch miejscach po przecinku

KARTOTEKA Pole sprawdzane jest pod względem występowania wartości w Kartotece - wartość musi być obowiązkowo taka sama

PRZEDZIAŁ WARTOŚCI zakres wartości jakie mogą być wprowadzone w polu

WALIDACJA WARTOŚCI opis walidacji wartości pola np. (opis, że pole musi być sumą innych pól)

INNE dodatkowe informacje

KOD POLA NAZWA POLA

DŁUGOŚĆ_X

LS

TYP POLA 

OSTRZEGAWCZ

EWGO TYP POLA W BAZIE KARTOTEKA SŁOWNIK

PRZEDZIAŁ 

WARTOŚCI WALIDACJA WARTOŚCI INNE

R_SPR_AGL_LP 1-1. Aglomeracja, dane podstawowe-Lp 18 pole pomijane

R_SPR_AGL_ID_AGL 3-1. Aglomeracja, dane podstawowe-I_d aglomeracji 57 varchar(10) varchar(10) KARTOTEKA AGLOMERACJI

R_SPR_AGL_POZ_AK 3-1. Aglomeracja, dane podstawowe-pozycja z A-KPOŚK 53 varchar(50) varchar(50)

R_SPR_AGL_NAZWA 4-1. Aglomeracja, dane podstawowe-nazwa aglomeracji 271 Varchar(50) varchar(50) KARTOTEKA AGLOMERACJI

R_SPR_AGL_POW 5-1. Aglomeracja, dane podstawowe-powiat 641 Varchar(50) varchar(50) KARTOTEKA AGLOMERACJI SŁOWNIK POWIATÓW

R_SPR_AGL_WOJ 6-1. Aglomeracja, dane podstawowe-woj. 13 Varchar(10) varchar(10) KARTOTEKA AGLOMERACJI SŁOWNIK WOJEWÓDZTW

R_SPR_AGL_REGION 7-1. Aglomeracja, dane podstawowe-region wodny 25 Varchar(25) varchar(25) KARTOTEKA AGLOMERACJI

SŁOWNIK REGION Podział 

hydrologiczny kraju

R_SPR_AGL_DORZ 8-1. Aglomeracja, dane podstawowe-dorzecze 23 Varchar(25) varchar(25) KARTOTEKA AGLOMERACJI

SŁOWNIK DORZECZE Podział 

hydrologiczny kraju

R_SPR_AGL_GM_WIO

9-1. Aglomeracja, dane podstawowe-gmina wiodąca 

w aglomeracji 303 Varchar(50) varchar(50) KARTOTEKA AGLOMERACJI

SŁOWNIK PODZIAŁ 

ADMINISTRACYJNY

zbudowana osobna tabelka zawierająca listę gmin 

(TABELA M1_SPRGM)

R_SPR_AGL_GMINY

10-1. Aglomeracja, dane podstawowe-gminy

 w aglomeracji 455 Varchar(50) varchar(50) KARTOTEKA AGLOMERACJI

SŁOWNIK PODZIAŁ 

ADMINISTRACYJNY

R_SPR_AGL_RLM_AKT_09 11-1. Aglomeracja, dane podstawowe-RLM wg AKPOŚK2009 19 decimal (14,0) decimal (14,0) KARTOTEKA AGLOMERACJI 0;2 500 000

R_SPR_AGL_NR_ZAL_AK_09 12-1. Aglomeracja, dane podstawowe-nr załącznika z AKPOŚK2009 18 varchar(1) varchar(1) KARTOTEKA AGLOMERACJI

R_SPR_AGL_GR_AK_09

13-1. Aglomeracja, dane podstawowe-grupa RLM

 z AKPOŚK2009 1 varchar(1) varchar(1) KARTOTEKA AGLOMERACJI SŁOWNIK GRUPA RLM

Pole przyjmuje odpowiednią grupę na podstawie wartości RLM 

(R_SPR_AGL_RLM_AKT_09)

R_SPR_AGL_RLM_AKT_08 11-1. Aglomeracja, dane podstawowe-RLM wg PROJEKTU AKTUALIZACJI-KPOŚK 2008 18 decimal (14,0) decimal (14,0) KARTOTEKA AGLOMERACJI

R_SPR_AGL_NR_ROZP

14-1. Aglomeracja, dane podstawowe-nr rozporządzenia

(uchwały) ustanawiającego  aglomerację 442 varchar(300) varchar(500) KARTOTEKA AGLOMERACJI 0;2 500 000

R_SPR_AGL_RLM_ROZP

15-1. Aglomeracja, dane podstawowe-RLM aglomeracji zgodnie 

z rozporządzeniem

(uchwałą) ustanawiajacym aglomerację 18 decimal (14,0) decimal (14,0) KARTOTEKA AGLOMERACJI

R_SPR_AGL_GR_RLM_ROZP

16-1. Aglomeracja, dane podstawowe-grupa RLM

 zgodna z rozporządzeniem (uchwałą) 4 varchar(1) varchar(1) KARTOTEKA AGLOMERACJI SŁOWNIK GRUPA RLM

Pole przyjmuje odpowiednią grupę na podstawie wartości RLM 

(R_SPR_AGL_RLM_ROZP)

R_SPR_AGL_LICZ_MI_RZECZ

17-1. Aglomeracja, dane podstawowe-stan na 31.12.2010 r.-liczba rzeczywistych mieszkańców 

w aglomeracji 18 decimal (14,0) decimal (14,0) 0;2 500 000

Pole nie może mieć wartości mniejszej niż suma 
R_SPR_AGL_LICZ_MIE_KORZ + 
R_SPR_AGL_LICZ_MIE_OBS_ASEN + 
R_SPR_AGL_LICZ_MIE_OBS_IND

R_SPR_AGL_LICZ_MIE_KORZ

18-1. Aglomeracja, dane podstawowe-stan na 31.12.2010 r.-liczba mieszkańców korzystających 

z systemu kanalizacyjnego 19 decimal (14,0) decimal (14,0) 0;1 500 000

R_SPR_AGL_LICZ_MIE_OBS_ASEN

19-1. Aglomeracja, dane podstawowe-stan na 31.12.2010 r.-liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny

19 decimal (14,0) decimal (14,0) 0;100 000

R_SPR_AGL_LICZ_MIE_OBS_IND 20-1. Aglomeracja, dane podstawowe-stan na 31.12.2010 r.-liczba mieszkańców obsługiwanych przez systemy indywidualne 18 decimal (14,0) decimal (14,0) 0;5 000

R_SPR_AGL_LICZ_PRZYDOM_OCZY_SCIEK 20-1. Aglomeracja, dane podstawowe-stan na 31.12.2010 r.-liczba przydomowych oczyszczalni ścieków - decimal (14,2) decimal (14,2)

R_SPR_KAN_DL_SIEC_KAN_SAN_OGOL

21-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-stan na 31.12.2010 r.-długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji

-ogółem-[km] 19 decimal (14,2) decimal (14,2) 0;2 000
jeśli gr RLM (R_SPR_AGL_GR_RLM_ROZP) = 3,2 wtedy pole musi 
być > 100

R_SPR_KAN_DL_SIEC_KAN_SAN_GRAW

22-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-stan na 31.12.2010 r.-długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji

-w tym sieci grawitacyjnej-[km] 21 decimal (14,2) decimal (14,2) 0;2 000

Walid1:jeśli gr RLM (R_SPR_AGL_GR_RLM_ROZP) = 3,2 wtedy 
pole musi być > 100 | Walid2: pole nie może być większe od 
R_SPR_KAN_DL_SIEC_KAN_SAN_OGOL

R_SPR_KAN_DL_SIEC_KAN_OGSPL_OGOL

23-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-stan na 31.12.2010 r.-długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji

-ogółem-[km] 19 decimal (14,2) decimal (14,2) 0;2 000

Walid1:jeśli gr RLM (R_SPR_AGL_GR_RLM_ROZP) = 3,2 wtedy 
pole musi być > 100 | Walid2: jeśli pole jest równe 
R_SPR_KAN_DL_SIEC_KAN_SAN_OGOL wtedy komunikat 
ostrzegający

R_SPR_KAN_DL_SIEC_KAN_OGSPL_GRAW

24-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-stan na 31.12.2010 r.-długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji

-w tym sieci grawitacyjnej-[km] 21 decimal (14,2) decimal (14,2) 0;2 000

Walid1:jeśli gr RLM (R_SPR_AGL_GR_RLM_ROZP) = 3,2 wtedy 
pole musi być > 100 | Walid2: pole nie może być większe od 
R_SPR_KAN_DL_SIEC_KAN_SAN_OGOL

R_SPR_KAN_DL_SIEC_KAN_OGOL_OGOL

25-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-stan na 31.12.2010 r.-długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) 

w aglomeracji-ogółem-[km] 19 decimal (14,2) decimal (14,2) 0;2 000
pole jest równe sumie R_SPR_KAN_DL_SIEC_KAN_SAN_OGOL + 
R_SPR_KAN_DL_SIEC_KAN_OGSPL_OGOL

R_SPR_KAN_DL_SIEC_KAN_OGOL_GRAW

26-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-stan na 31.12.2010 r.-długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) 

w aglomeracji-w tym sieci grawitacyjnej-[km] 21 decimal (14,2) decimal (14,2) 0;2 000
pole jest równe sumie R_SPR_KAN_DL_SIEC_KAN_SAN_GRAW + 
R_SPR_KAN_DL_SIEC_KAN_OGSPL_GRAW

R_SPR_KAN_DL_KAN_DESZCZ

27-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-stan na 31.12.2010 r.-długość kanalizacji deszczowej 

w aglomeracji

-[km] 21 decimal (14,2) decimal (14,2) 0;2 000
R_SPR_KAN_MONIT_ZRZUT 28-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-czy są monitorowane zrzuty z przelewów burzowych i w jaki sposób 336 varchar(100) varchar(400)

R_SPR_KAN_IL_PRZELEW 29-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-ilość przelewów burzowych na kanalizacji ogólnospławnej 19 decimal (14,2) decimal (14,2) 0;500

R_SPR_KAN_MET_OGR_PRZEL

30-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-stosowane metody ograniczające zanieczyszczenia związane 

z przelewem

 wód burzowych 302 varchar(200) varchar(400)

R_SPR_KAN_DL_SIEC_WYB_OGOLEM

31-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2010 r.

-ogółem-[km] 21 decimal (14,2) decimal (14,2) 0;2 000

wartość pola jest różnicą  
R_SPR_KAN_DL_SIEC_KAN_OGOL_OGOL z roku bieżącego i 
roku poprzedniego - ostrzeżenie

R_SPR_KAN_DL_SIEC_WYB_GRAW

32-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2010 r.

-w tym sieci grawitacyjnej-[km] 21 decimal (14,2) decimal (14,2) 0;2 000

R_SPR_KAN_DL_SIEC_ZMODER

33-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-długość sieci kanalizacyjnej zmodernizowanej 

w 2010 r. 

-[km] 21 decimal (14,2) decimal (14,2) 0;2 000

R_SPR_KAN_PRZ_LICZ_MIESZK

34-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-przyrost liczby mieszkańców rzeczywistych korzystających 

z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania sieci kanalizacyjnej 

w 2010 r. 21 decimal (14,0) decimal (14,0) 0;100 000

R_SPR_KAN_IL_SCIEK

35-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-ilość  ścieków komunalnych powstających 

w aglomeracji ogółem 

- [tys m3/r] 19 decimal (14,2) decimal (14,2)

wartość pola jest równa R_SPR_KAN_IL_SC_ODPR + 
R_SPR_KAN_IL_SC_DOST + 
R_SPR_KAN_IL_SC_OCZYSZCZ_IND + 
R_SPR_KAN_IL_SC_NIEOCZ

R_SPR_KAN_IL_SC_ODPR 36-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-ilość  ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni - [tys m3/r] 19 decimal (14,2) decimal (14,2) 0;300 000
jeśli w R_SPR_AGL_LICZ_MIE_KORZ jest wartość > 0 to tutaj nie 
puste pole

R_SPR_KAN_IL_SC_ODPR_PROC 28-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-ilość  ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni-% 21 decimal (14,2) decimal (14,2) 0;100

R_SPR_KAN_IL_SC_DOST

37-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym

- [tys m3/r] 21 decimal (14,2) decimal (14,2) 0;100 000
jeśli w R_SPR_AGL_LICZ_MIE_OBS_ASEN wartość > 0 to tutaj nie 
puste pole

R_SPR_KAN_IL_SC_OCZYSZCZ_IND 38-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-ilość ścieków oczyszczanych systemami indywidualnymi - [tys m3/r] 21 decimal (14,2) decimal (14,2) 0;100 000
jeśli w R_SPR_AGL_LICZ_MIE_OBS_IND wartość > 0 to tutaj nie 
puste pole

R_SPR_KAN_IL_SC_NIEOCZ 39-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-ilość ścieków nieoczyszczanych - [tys m3/r] 19 decimal (14,2) decimal (14,2) 0;50 000

jeśli wartość R_SPR_AGL_LICZ_MI_RZECZ - 
R_SPR_AGL_LICZ_MIE_KORZ - 
R_SPR_AGL_LICZ_MIE_OBS_ASEN - 
R_SPR_AGL_LICZ_MIE_OBS_IND > 0 to w polu musi być wartość > 
0 

R_SPR_KAN_PRZ_RLM 29-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-przyrost RLM wyposażony w wyniku realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego w 2007 r. 21 decimal (14,2) decimal (14,2) 0;100

R_SPR_KAN_UDZ_PRZEM_PROC 40-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-szacunkowy udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych-% 21 decimal (14,2) decimal (14,2) 0;100

R_SPR_KAN_UDZ_PRZEM_PROC_RLM 41-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-szacunkowy udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych-% RLM 37 decimal (14,2) decimal (14,2) 0;100

R_SPR_KAN_UDZ_CZAS_PROC

42-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-szacunkowy udział ścieków pochodzących

 od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji 

 w ściekach oczyszczanych-% 21 decimal (14,2) decimal (14,2) 0;100

R_SPR_KAN_UDZ_CZAS_PROC_RLM

43-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-szacunkowy udział ścieków pochodzących

 od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji 

 w ściekach oczyszczanych-% RLM 31 decimal (14,2) decimal (14,2) 0;100

R_SPR_KAN_RLM_KORZYST_KANAL_MIESZK

44-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-RLM 

korzystających 

z sieci kanalizacyjnej-RLM mieszkańców 19 decimal (14,0) decimal (14,0)

suma R_SPR_KAN_RLM_KORZYST_KANAL_MIESZK + 
R_SPR_KAN_RLM_KORZYST_KANAL_PRZEM + 
R_SPR_KAN_RLM_CZASOW_PRZEBYW nie może być większa od 
R_SPR_AGL_RLM_ROZP - ostrzeżenie

R_SPR_KAN_RLM_KORZYST_KANAL_PRZEM

45-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-RLM 

korzystających 

z sieci kanalizacyjnej-RLM 

Przemysłu 21 decimal (14,0) decimal (14,0)

suma R_SPR_KAN_RLM_KORZYST_KANAL_MIESZK + 
R_SPR_KAN_RLM_KORZYST_KANAL_PRZEM + 
R_SPR_KAN_RLM_CZASOW_PRZEBYW nie może być większa od 
R_SPR_AGL_RLM_ROZP - ostrzeżenie

R_SPR_KAN_RLM_CZASOW_PRZEBYW 45-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej-RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji - decimal (14,0) decimal (14,0)

suma R_SPR_KAN_RLM_KORZYST_KANAL_MIESZK + 
R_SPR_KAN_RLM_KORZYST_KANAL_PRZEM + 
R_SPR_KAN_RLM_CZASOW_PRZEBYW nie może być większa od 
R_SPR_AGL_RLM_ROZP - ostrzeżenie

R_SPR_KAN_RLM_KORZYST_KANAL_PROC

46-2. Systemy kanalizacji zbiorczej-% RLM 

korzystających 

z sieci kanalizacyjnej 21 decimal (14,2) decimal (14,2)

0;100 po 
przekroczeniu 
tylko 
ostrzeżenie

pole jest równe  (R_SPR_KAN_RLM_KORZYST_KANAL_MIESZK + 
R_SPR_KAN_RLM_KORZYST_KANAL_PRZEM + 
R_SPR_KAN_RLM_CZASOW_PRZEBYW) / 
R_SPR_AGL_RLM_ROZP * 100

R_SPR_OCZ_ID_OCZ 47-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-I_d oczyszczalni ścieków 50 Varchar(8) varchar(20) KARTOTEKA OCZYSZCZALNI

R_SPR_OCZ_NAZWA 48-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych- nazwa oczyszczalni  206 Varchar(100) varchar(220) KARTOTEKA OCZYSZCZALNI

R_SPR_OCZ_ADRES

49-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-adres 

oczyszczalni 

(zawierający nr telefonu kontaktowego) 239 Varchar(240) varchar(240) KARTOTEKA OCZYSZCZALNI

R_SPR_OCZ_NAZ_ODB_IRZ 50-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-Nazwa odbiornika ścieków-I rzędu 191 Varchar(200) varchar(200) KARTOTEKA OCZYSZCZALNI

R_SPR_OCZ_NAZ_ODB_IIRZ 51-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-Nazwa odbiornika ścieków-II rzędu 51 Varchar(60) varchar(60) KARTOTEKA OCZYSZCZALNI

R_SPR_OCZ_NAZ_ODB_IIIRZ 52-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-Nazwa odbiornika ścieków-III rzędu 54 Varchar(60) varchar(60) KARTOTEKA OCZYSZCZALNI

R_SPR_OCZ_NAZ_ODB_BEZP 53-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-Nazwa odbiornika ścieków-bezpośredni odbiornik 158 Varchar(100) varchar(100) KARTOTEKA OCZYSZCZALNI

R_SPR_OCZ_PRZEP_SR

54-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-przepustowość 

-średnia -[m3/d] 19 decimal (14,0) decimal (14,0)

R_SPR_OCZ_PRZEP_MAKS

55-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-przepustowość 

-maksymalna -[m3/d] 18 decimal (14,0) decimal (14,0)

R_SPR_OCZ_PRZEP_MAKS_BEZOP

37-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w kolejnych wierszach)-przepustowość, 

m3/d--maksymalna dla okresu pogody bezopadowej 18 decimal (14,0) decimal (14,0)

R_SPR_OCZ_PRZEP_MAKS_OPAD

38-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w kolejnych wierszach)-przepustowość, 

m3/d--maksymalna dla okresu pogody opadowej 18 decimal (14,0) decimal (14,0)

R_SPR_OCZ_PRZEP_ZMIAN

56-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-przepustowość 

--przyrost bądź zmniejszenie przepustowości

 w ramach przeprowadzonej inwestycji w 2010 r.-[m3/d] 19 decimal (14,0) decimal (14,0)

R_SPR_OCZ_PRZEP_DOC

57-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-przepustowość 

-docelowa-[m3/d] 18 decimal (14,0) decimal (14,0)

R_SPR_OCZ_DOP_SC_BEZOPAD

58-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-maksymalny dopływ ścieków do oczyszczalni, 

-dla okresu pogody bezopadowej-[m3/d] 21 decimal (14,0) decimal (14,0)

R_SPR_OCZ_DOP_SC_OPAD 59-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-maksymalny dopływ ścieków do oczyszczalni, -dla okresu pogody opadowej-[m3/d] 19 decimal (14,0) decimal (14,0)

R_SPR_OCZ_WYDAJ_OCZY 61-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-wydajność oczyszczalni ścieków - [RLM] - decimal (14,0) decimal (14,0)

nie może być większa niż kolumna 
R_SPR_OCZ_IL_OCZ_SKIEK_ODPR_OGOL - ostrzeżenie

R_SPR_OCZ_PROC_RLM_OBS_OCZY 61-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-% RLM obsługiwany przez oczyszczalnie ścieków - [%RLM] - decimal (14,2) decimal (14,2)

R_SPR_OCZ_MAKS_DOP_SC

41-3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w kolejnych wierszach)-maksymalny 

dopływ ścieków do oczyszczalni, m3/d- 19 decimal (14,0) decimal (14,0)

R_SPR_OCZ_IL_OCZ_SKIEK_ODPR_OGOL

60-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych- ilość oczyszczanych ścieków komunalnych ogółem w ciągu roku,     

-[tys m3/r] 19 decimal (14,2) decimal (14,0) 0;300 000

R_SPR_OCZ_IL_OCZ_SKIEK_ODPR 61-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-ilość ścieków oczyszczonych odprowadzonych do odbiornika-[tys m3/r] 19 decimal (14,2) decimal (14,0) 0;300 000

R_SPR_OCZ_RODZ_OCZ 62-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-rodzaj oczyszczalni obecnie -(należy wybrać symbol - B, non B, PUB1, non PUB1, PUB2, non PUB2) 115 Varchar(10) varchar(10)

SŁOWNIK RODZAJU 

OCZYSZCZALNI

R_SPR_OCZ_WYMAG_ZAL

63-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-czy oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania załącznika 1 do rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego? -( "1" jeżeli spełnia "0" jeśli nie spełnia) 18 Varchar(1) varchar(1)

ostrzeżenie, że jeśli B, PUB1, PUB2 to wtedy 1 w przeciwnym 
przypadku 0

R_SPR_OCZ_WSK_BZT_SCIEK_DOPL

64-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków -BZT5-mgO2/l 19 decimal (14,0) decimal (14,0) 0;5 000

R_SPR_OCZ_WSK_CHZT_SCIEK_DOPL

65-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków -ChZT-mgO2/l 21 decimal (14,0) decimal (14,0) 0;5 000

TYP POLA W BAZIE

TYPY PÓL
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R_SPR_OCZ_WSK_ZAW_SCIEK_DOPL

66-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków -zawiesina ogólna-mg/l 19 decimal (14,0) decimal (14,0) 0;5 000

R_SPR_OCZ_WSK_AZT_SCIEK_DOPL

67-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków -azot-mg/l 21 decimal (14,0) decimal (14,0) 0;1 000

R_SPR_OCZ_WSK_FOSF_SCIEK_DOPL

68-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków -fosfor-mg/l 21 decimal (14,0) decimal (14,0) 0;1 000

R_SPR_OCZ_WSK_BZT_SCIEK_ODPL

69-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków -BZT5-mgO2/l 21 decimal (14,0) decimal (14,0) 0;1 000

R_SPR_OCZ_WSK_CHZT_SCIEK_ODPL

70-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków -ChZT-mgO2/l 21 decimal (14,0) decimal (14,0) 0;1 000

R_SPR_OCZ_WSK_ZAW_SCIEK_ODPL

71-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków -zawiesina ogólna-mg/l 21 decimal (14,0) decimal (14,0) 0;1 000

R_SPR_OCZ_WSK_AZT_SCIEK_ODPL

72-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków -azot-mg/l 21 decimal (14,0) decimal (14,0) 0;500

R_SPR_OCZ_WSK_FOSF_SCIEK_ODPL

73-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-średnie roczne wartości wskaźników 

w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków -fosfor-mg/l 21 decimal (14,0) decimal (14,0) 0;500

R_SPR_OCZ_RED_AZT

74-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-redukcja

 (w przypadku oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów)-azotu-% 19 decimal (14,2) decimal (14,0) 0;100

ostrzeżenie wartość powinna być równa 100-
(R_SPR_OCZ_WSK_AZT_SCIEK_ODPL/R_SPR_OCZ_WSK_AZT
_SCIEK_DOPL)*100

R_SPR_OCZ_RED_FOSF

75-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-redukcja

 (w przypadku oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów)-fosforu-% 19 decimal (14,2) decimal (14,0) 0;100

ostrzeżenie wartość powinna być równa 100-
(R_SPR_OCZ_WSK_FOSF_SCIEK_ODPL/R_SPR_OCZ_WSK_F
OSF_SCIEK_DOPL)*100

R_SPR_OCZ_INWEST_ZREAL

76-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-inwestycje

 w zakresie oczyszczalni ścieków zrealizowane 

w latach 

2004 - 2010 

w ramach KPOŚK

-(BN, M, MO, R, RM) 282 Varchar(10) varchar(10) KARTOTEKA OCZYSZCZALNI

SŁOWNIK RODZAJU 

INWESTYCJI

dodatkowa tabelka zawierająca listę inwestycji  

(TABELA M1_SPRINW)

R_SPR_OCZ_ROK_ZAKO_INW

77-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-rok zakończenia inwestycji 

z kolumny poprzedniej 78 Varchar(50) varchar(10) KARTOTEKA OCZYSZCZALNI

R_SPR_OCZ_PLAN_INW 78-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-plan inwestycyjny w latach 2011-1015 -(BN, M, MO, R, RM) 177 Varchar(50) varchar(10)

SŁOWNIK RODZAJU 

INWESTYCJI

R_SPR_OCZ_TERM_ZAK_ZG_AK

79-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-termin zakończenia inwestycji zgodnie 

z AKPOŚK2009 5 Varchar(10) varchar(10) KARTOTEKA OCZYSZCZALNI

R_SPR_OCZ_TERM_ZAK_FAKT

80-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-faktyczny termin zakończenia planowanych inwestycji 

z kolumny 78 37 Varchar(10) varchar(10)

R_SPR_OCZ_PRZYCZ_OP

81-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych-przyczyny opóźnień 

w realizacji danej inwestycji 

- jeśli występują 1409 varchar(1000) varchar(1000)

R_SPR_OCZ_STAN_ZAAW

65-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w kolejnych wierszach)-stan 

zaawansowania prac inwestycyjnych planowanych do zakończenia do końca 2008 r. będących w trakcie realizacji 999 varchar(500) varchar(1000)

R_SPR_OCZ_PODJ_DZIAL

66-2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w kolejnych wierszach)-dotyczy tylko 

aglomeracji powyżej 15 000 RLM - należy podać, jakie działania zostały podjęte, aby dotrzymać terminu, zakończenia inwestycji dotyczącej oczyszczalni ścieków, 

zaplanowanych do końca 2010 r. 1000 varchar(500) varchar(1000)

R_SPR_OS_TER_REAL_PRZER

82-3. Osady-termin realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką osadową 

(jeżeli konieczne)-w zakresie przeróbki osadu na terenie oczyszczalni ścieków- 329 varchar(250) varchar(400)

R_SPR_OS_TER_REAL_ZAGOS

83-3. Osady-termin realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką osadową 

(jeżeli konieczne)-w zakresie zagospodarowania osadu- 172 varchar(100) varchar(400)

R_SPR_OS_FORM_PRZ 84-3. Osady-forma przeróbki osadu na oczyszczalni poprzedzająca zagospodarowanie 911 varchar(500) varchar(1000)

R_SPR_OS_IL_SUCH_MAS 85-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni -[Mg/rok] 21 decimal (14,1) decimal (14,1) 0;50 000

ostrzeżenie - wartość pola nie powinna być mniejsza niż suma 
R_SPR_OS_STOS_ROLN, R_SPR_OS_STOS_DO_REKULT, 
R_SPR_OS_PRZEK_TERM, R_SPR_OS_SKLAD_NA_SKL, 
R_SPR_OS_MAGAZ_CZAS, R_SPR_OS_STOS_DO_UPR_ROSL, 
R_SPR_OS_INNE_CELE_ILOSC

R_SPR_OS_STOS_ROLN

86-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu 

-stosowane w rolnictwie-[Mg/rok] 21 decimal (14,1) decimal (14,1) 0;50 000

R_SPR_OS_STOS_DO_REKULT

87-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu 

-stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne-[Mg/rok] 19 decimal (14,1) decimal (14,1) 0;50 000

R_SPR_OS_PRZEK_TERM

88-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu 

-przekształcone termicznie-[Mg/rok] 18 decimal (14,1) decimal (14,1) 0;50 000

R_SPR_OS_SKLAD_NA_SKL

89-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu 

-składowane na składowiskach odpadów-[Mg/rok] 21 decimal (14,1) decimal (14,1) 0;50 000

R_SPR_OS_MAGAZ_CZAS

90-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu 

-magazynowane czasowo na terenie oczyszczalni-[Mg/rok] 21 decimal (14,1) decimal (14,1) 0;50 000

R_SPR_OS_STOS_DO_UPR_ROSL

91-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu 

-stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu-[Mg/rok] 19 decimal (14,1) decimal (14,1) 0;50 000

R_SPR_OS_INNE_CELE_ILOSC

92-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu 

-przeznaczone na inne cele -ilość -[Mg/rok] 174 decimal (14,1) decimal (14,1) 0;50 000

R_SPR_OS_INNE_CELE_SPOSOB_ZAG

93-3. Osady-ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu 

-przeznaczone na inne cele -sposób zagospodarowania 447 varchar(400) varchar(500)

R_SPR_FIN_NAK_PON_ZB_SYST_OG

94-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2010 r.

-zbiorcze systemy kanalizacyjne-ogółem

(kol. 95 - 97)- [tys. zł] 21 decimal (14,1) decimal (14,1) 0;1 000 000

pole jest równe R_SPR_FIN_NAK_PON_ZB_SYST_DOK + 
R_SPR_FIN_NAK_PON_ZB_SYST_WYB + 
R_SPR_FIN_NAK_PON_ZB_SYST_MOD

R_SPR_FIN_NAK_PON_ZB_SYST_DOK

95-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2010 r.

-zbiorcze systemy kanalizacyjne-w tym koszty związane

 z wykonaniem dokumentacji projektowej- [tys. zł] 19 decimal (14,1) decimal (14,1) 0;50 000

R_SPR_FIN_NAK_PON_ZB_SYST_WYB

96-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2010 r.

-zbiorcze systemy kanalizacyjne-w tym koszty związane

 z wybudowaniem sieci- [tys. zł] 21 decimal (14,1) decimal (14,1) 0;1 000 000

R_SPR_FIN_NAK_PON_ZB_SYST_MOD

97-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2010 r.

-zbiorcze systemy kanalizacyjne-w tym koszty związane

 z modernizacją sieci- [tys. zł] 18 decimal (14,1) decimal (14,1)

R_SPR_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_OG

98-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2010 r.

-oczyszczalnia ścieków komunalnych-ogółem

(kol. 99 - 102)- [tys. zł] 21 decimal (14,1) decimal (14,1) 0;2 000 000

pole jest równe sumie R_SPR_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_DOK + 
R_SPR_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_INW + 
R_SPR_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_PRZER + 
R_SPR_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_ZAG

R_SPR_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_DOK

99-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2010 r.

-oczyszczalnia ścieków komunalnych-w tym koszty związane

 z wykonaniem dokumentacji projektowej- [tys. zł] 19 decimal (14,1) decimal (14,1)

R_SPR_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_INW

100-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2010 r.

-oczyszczalnia ścieków komunalnych-w tym koszty związane

 z inwestycjami 

na oczyszczalni- [tys. zł] 19 decimal (14,1) decimal (14,1)

R_SPR_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_PRZER

101-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2010 r.

-oczyszczalnia ścieków komunalnych-w tym koszty związane

 z przeróbką osadu 

na oczyszczalni- [tys. zł] 21 decimal (14,1) decimal (14,1)

R_SPR_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_ZAG

102-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2010 r.

-oczyszczalnia ścieków komunalnych-w tym koszty związane

 z zagospodarowaniem osadu- [tys. zł] 19 decimal (14,1) decimal (14,1)

R_SPR_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_RAZEM

103-4. Finansowanie-nakłady poniesione w 2010 r.

-razem

(kol. 94 i 98)- [tys. zł] 21 decimal (14,1) decimal (14,1)

Walid1: pole jest równe sumie 
R_SPR_FIN_NAK_PON_ZB_SYST_OG+R_SPR_FIN_NAK_PON_
OCZ_KOM_OG | Walid2: suma R_SPR_FIN_ZR_FIN_SR_WLALS 
+ R_SPR_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_NFOSIGW + 
R_SPR_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_WFOSIGW + 
R_SPR_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_EKOFUND + 
R_SPR_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_POW + 
R_SPR_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_GMIN + 
R_SPR_FIN_ZR_FIN_FUN_ZAGR_KW + 
R_SPR_FIN_ZR_FIN_IN_FUN_KW nie może być większe od 
wartości tego pola

R_SPR_FIN_ZR_FIN_SR_WLALS

104-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2010 r.

 -środki własne samorządów gmin oraz środki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych- [tys. zł] 21 decimal (14,1) decimal (14,1) 0;900 000

R_SPR_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_NFOSIGW

105-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2010 r.

-fundusze ekologiczne -Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

 i Gospodarki Wodnej- [tys. zł] 19 decimal (14,1) decimal (14,1) 0;500 000

R_SPR_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_WFOSIGW

106-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2010 r.

 -fundusze ekologiczne -Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska

 i Gospodarki Wodnej- [tys. zł] 19 decimal (14,1) decimal (14,1) 0;80 000

R_SPR_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_EKOFUND

107-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2010 r.

 -fundusze ekologiczne -EkoFundusz- [tys. zł] 18 decimal (14,1) decimal (14,1) 0;50 000

R_SPR_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_POW

108-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2010 r.

 -fundusze ekologiczne -Powiatowe- [tys. zł] 19 decimal (14,1) decimal (14,1) 0;50 000

R_SPR_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_GMIN

109-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2010 r.

 -fundusze ekologiczne -Gminne- [tys. zł] 19 decimal (14,1) decimal (14,1) 0;50 000

R_SPR_FIN_ZR_FIN_FUN_ZAGR_KW

110-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2010 r.

 -fundusze zagraniczne  -kwota- [tys. zł] 19 decimal (14,1) decimal (14,0) 0;1 000 000

R_SPR_FIN_ZR_FIN_FUN_ZAGR_NAZWA

111-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2010 r.

 -fundusze zagraniczne  -nazwa funduszu- [tys. zł] 207 Varchar(150) varchar(250)

dodatkowa tabelka zawierająca listę źródeł 
finansowania  (TABELA M1_SPRFUN)

R_SPR_FIN_ZR_FIN_IN_FUN_KW

112-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2010 r.

 -inne źródła finansowania (banki, środki prywatne, agencje)-kwota- [tys. zł] 19 decimal (14,1) decimal (14,1) 0;10 000

R_SPR_FIN_ZR_FIN_IN_FUN_NAZWA

113-4. Finansowanie-źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2010 r.

 -inne źródła finansowania (banki, środki prywatne, agencje)-nazwa - [tys. zł] 185 Varchar(150) varchar(200)

dodatkowa tabelka zawierająca listę banków  
(TABELA M1_SPRBNK)

R_SPR_INF_ZAK_INW_OCZ_SCIEK

116 - 5.Informacje dodatkowe - Zakończone inwestycje w ramach KPOŚK - inwestycje

 w zakresie oczyszczalni ścieków zrealizowane

w latach 2004-2011

w ramach KPOŚK

 - (BN, M, MO, R, RM) - Varchar(10) varchar(10)

R_SPR_INF_ZAK_ROK_ZAKON

117 - 5.Informacje dodatkowe - Zakończone inwestycje w ramach KPOŚK - rok zakończenia inwestycji 

z kolumny poprzedniej - - Varchar(10) varchar(10)

R_SPR_INF_ZAK_KOSZT_INW

118 - 5.Informacje dodatkowe - Zakończone inwestycje w ramach KPOŚK - koszt całej inwestycji zrealizowanej w ramach KPOŚK dotyczącej oczyszczalni ścieków - [tys 

zł.] - decimal (14,1) decimal (14,1)

wartość nie powinna być więsza od 100 (tylko ostrzeżenie), nie 
powinna być mniejsza od 
R_SPR_KAN_RLM_KORZYST_KANAL_PROC

R_SPR_NAZWA_PROJ 114-Nazwa projektu, w ramach którego realizowana jest inwestycja 907 Varchar(500) varchar(1000)

R_SPR_INF_CZY_PODW_STOP_US_BIOG 120 - 5.Informacje dodatkowe - dotyczy aglomeracji powyżej 10 000 RLM -  - - Varchar(10) varchar(10)

R_SPR_INF_CZY_WYST_OCZY_BEZ_PODW_US

_BIOG 121 - 5.Informacje dodatkowe - dotyczy aglomeracji powyżej 10 000 RLM -  - - Varchar(10) varchar(10)

R_SPR_INF_NAZW_OCZY_BEZ_PODW_US_BI

OG 122 - 5.Informacje dodatkowe - dotyczy aglomeracji powyżej 10 000 RLM -  - - Varchar(200) varchar(200)

R_SPR_STOP_DOFIN

115-Stopień dofinansowania inwestycji 

z danego źródła finansowania-% 19 Varchar(20) varchar(20)

R_SPR_ZROD_FINANS

116-W przypadku aglomeracji powyżej 15 000 RLM, które 

nie posiadają jeszcze zaawansowanych środków na realizację inwestycji, należy podać źródło finansowania planowanej inwestycji 598 Varchar(400) varchar(600)

R_SPR_STAN_APLIK

117-Należy podać stan aplikowania o środki ze źródła wskazanego 

w kolumnie poprzedniej 826 Varchar(500) varchar(900)

R_SPR_INF_ROK_ZAKON_PROJ 123 - 5.Informacje dodatkowe - Rok zakończenia projektu -  - - Varchar(10) varchar(10)

R_SPR_PROC_SKANAL

118-Jaki przewiduje się % skanalizowania aglomeracji 

w 2015 r.?-% RLM 19 decimal (14,2) decimal (14,2)

R_SPR_UWAGI 119-Uwagi 3409 varchar(1000) varchar(3500)

R_SPR_UWAGI_KZGW Uwagi KZGW 1513 varchar(1000) varchar(1600)

R_SPR_UWAGI_PO_POPR Uwagi po poprawkach 1057 varchar(700) varchar(1100)

Strona 31 z 34



AKT_WALIDACJA

LEGENDA
KOD POLA kod pola pozwalający posługiwać się skróconą jednoznaczą nazwą
NAZWA POLA Nazwa pola - tytuł nagłówka ze sprawozdania
DŁUGOŚĆ_XLS Długość pola zbadana w migrowanych plikach (pusta wartość oznacza brak możliwości sprawdzenia w pliku xls np.: dotyczy to sprawozdań za 2011)
TYP POLA OSTRZEGAWCZEGO Walidacja ostrzegawcza po typie pola. Jeśli wartość w polu będzie inna niż typ danych to system wygeneruje ostrzeżenie.

Walidacja ostateczna typu pola. Pole w bazie danych będzie posiadało taki typ danych. Oznacza to, że nie będzie można zapisać danych z innym typem niż określony w tej 

kolumnie.
Przykład 1: Ttyp pol ostrzegawczego to tekst 6, a w bazie danych to varchar (10). Jeśli tekst w polu będzie miał długość 7 znaków, system wygeneruje informację, że w polu 

przekroczona jest wartość ostrzegawcza. Użytkownik w czasie migracji może jednak zadecydować, że teskt taki powinien znaleść się w systemie. System pomyślnie zmigruje to 

pole

Przykład 1: Ttyp pol ostrzegawczego to tekst 6, a w bazie danych to varchar (10). Jeśli tekst w polu będzie miał długość 15 znaków, system wygeneruje informację, że w polu 

przekroczona jest dopuszczalna długość pola . Pomimo decyzji użytkownika, że tekst taki powinien znaleść się w systemie, system nie pozwoli zapisać takiego pola do bazy.
varchar(10) - pole tekstowe o dopuszczalnej długości ciągu znaków 10
decimal(14,0) - pole typu liczba dziesiętna o całkowitej ilości znaków 14 i zeru miejscach po przecinku (odpowiada to liczbie całkowitej)
decimal(14,2) - pole typu liczba dziesiętna o całkowitej ilości znaków 14 i dwóch miejscach po przecinku

KARTOTEKA W przypadku aktualizacji pliki z danymi archiwalnymi służyć będą jako źródło dla kartotek
PRZEDZIAŁ WARTOŚCI zakres wartości jakie mogą być wprowadzone w polu
WALIDACJA WARTOŚCI opis walidacji wartości pola np. (opis, że pole musi być sumą innych pól)
INNE dodatkowe informacje

KOD POLA NAZWA POLA

DŁUGOŚĆ_X

LS

TYP POLA 

OSTRZEGAWCZEW

GO TYP POLA W BAZIE KARTOTEKA SŁOWNIK

PRZEDZIAŁ 

WARTOŚCI

WALIDACJA 

WARTOŚCI INNE
AKT_ID_AGL 1 - Tablica 1. Identyfikacja aglomeracji - na podstawie AKPOŚK2010. -  - I_d aglomeracji (według AKPOŚK2010) 9 varchar(10) varchar(10) KARTOTEKA AGLOMERACJI
AKT_NAZ_AGL 2 - Tablica 1. Identyfikacja aglomeracji - na podstawie AKPOŚK2010. -  - Nazwa aglomeracji 29 varchar(6) varchar(10) KARTOTEKA AGLOMERACJI
AKT_NAZW_GMIN n_gminy varchar(50) varchar(50) KARTOTEKA AGLOMERACJI
AKT_RODZ_GMIN r. gminy varchar(10) varchar(10) KARTOTEKA AGLOMERACJI SŁOWNIK RODZAJU GMIN
AKT_POWIAT 3 - Tablica 1. Identyfikacja aglomeracji - na podstawie AKPOŚK2010. -  - Powiat 23 varchar(50) varchar(50) KARTOTEKA AGLOMERACJI SŁOWNIK POWIATÓW
AKT_WOJ 4 - Tablica 1. Identyfikacja aglomeracji - na podstawie AKPOŚK2010. -  - Województwo 2 varchar(10) varchar(10) KARTOTEKA AGLOMERACJI SŁOWNIK WOJEWÓDZTW
AKT_DORZECZE 5-aglomeracje - dane podstawowe  dorzecze 10 varchar(50) varchar(50) KARTOTEKA AGLOMERACJI SŁOWNIK DORZECZE
AKT_REGION 6-aglomeracje - dane podstawowe  region wodny 5 varchar(10) varchar(10) KARTOTEKA AGLOMERACJI SŁOWNIK REGION
AKT_GM_WIOD 5 - Tablica 1. Identyfikacja aglomeracji - na podstawie AKPOŚK2010. -  - Gmina wiodąca w aglomeracji 37 varchar(10) varchar(10) KARTOTEKA AGLOMERACJI SŁOWNIK GMIN

AKT_GMINY_AGLO 6 - Tablica 1. Identyfikacja aglomeracji - na podstawie AKPOŚK2010. -  - Gminy wchodzące w skład aglomeracji 151 varchar(200) varchar(200) KARTOTEKA AGLOMERACJI SŁOWNIK GMIN osobna tabelka -  (TABELA M1_AKTGM)
AKT_NR_ROZPORZ 7 - Tablica 1. Identyfikacja aglomeracji - na podstawie AKPOŚK2010. -  - Nr rozporządzenia/uchwały ustanawiającego aglomerację 65 varchar(70) varchar(70) KARTOTEKA AGLOMERACJI
AKT_RLM_AGL_ROZPORZ 8 - Tablica 1. Identyfikacja aglomeracji - na podstawie AKPOŚK2010. -  - RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem/uchwałą 18 decimal(14,0) decimal(14,0) KARTOTEKA AGLOMERACJI
AKT_RLM_AGL_AKPOSK 9 - Tablica 1. Identyfikacja aglomeracji - na podstawie AKPOŚK2010. -  - RLM aglomeracji zgodnie z AKPOŚK2010 decimal(14,0) decimal(14,0) KARTOTEKA AGLOMERACJI
AKT_NR_ZAL_AKPOSK 10 - Tablica 1. Identyfikacja aglomeracji - na podstawie AKPOŚK2010. -  - Numer załącznika w AKPOŚK2010 varchar(200) varchar(200) SŁOWNIK ZAŁĄCZNIK AKPOŚK
AKT_ID_AGL 1 - Tablica 2. Aglomeracja. - I_d aglomeracji (według AKPOŚK2010) - varchar(10) varchar(10) KARTOTEKA AGLOMERACJI
AKT_NAZ_AGL 2 - Tablica 2. Aglomeracja. - Nazwa aglomeracji - varchar(50) varchar(50) KARTOTEKA AGLOMERACJI
AKT_RLM_ROZP2 3 - Tablica 2. Aglomeracja. - RLM aglomeracji wg rozporządzenia - decimal(14,0) decimal(14,0) KARTOTEKA AGLOMERACJI

AKT_SPOSOB_WYZN_RLM 4 - Tablica 2. Aglomeracja. - Przedstawić sposób wyliczenia RLM aglomeracji                                    (wraz z wielkościami liczbowymi odpowiednimi dla każdej aglomeracji) - varchar(200) varchar(200)
AKT_LICZB_MIESZK_SCIEK_PRZE

M 5 - Tablica 2. Aglomeracja. - Równoważna liczba mieszkańców                                     RLM - pochodząca ze ścieków przemysłowych       decimal(14,0) decimal(14,0)
AKT_LICZB_MIESZK_CZAS_PRZEB

YW

6 - Tablica 2. Aglomeracja. - Równoważna liczba mieszkańców                                     RLM - pochodząca od osób czasowo przebywających 

w aglomeracji decimal(14,0) decimal(14,0)
AKT_LICZ_MIESZK 7 - Tablica 2. Aglomeracja. - Liczba  mieszkańców aglomeracji - 18 decimal(14,0) decimal(14,0)
AKT_GR_AGLOM 12-aglomeracje - dane podstawowe  symbol grupy aglomeracji 1 varchar(1) varchar(1) SŁOWNIK GRUPA RLM
AKT_LICZB_MIESZK_KORZY_SYST

_KANAL 8 - Tablica 2. Aglomeracja. - Liczba mieszkańców korzystajacych  z systemu kanalizacyjnego w 2010 r. - decimal(14,0) decimal(14,0)
AKT_LICZB_MIESZK_KORZY_INNE

_SYST 9 - Tablica 2. Aglomeracja. - Liczba mieszkańców korzystajacych z indywidualnych systemów oczyszczania scieków w 2010 r. - decimal(14,0) decimal(14,0)

AKT_LICZB_MIESZK_TAB_ASENIZ 10 - Tablica 2. Aglomeracja. - Liczba mieszkańców korzystających z taboru asenizacyjnego w 2010 r. - decimal(14,0) decimal(14,0)

AKT_PROC_RLM_KORZYST_2010 11 - Tablica 2. Aglomeracja. - % RLM korzystajacych z sieci kanalizacyjnych w 2010 r.1) - decimal(14,0) decimal(14,0)

AKT_PROC_RLM_KORZYST_2015

12 - Tablica 2. Aglomeracja. - % RLM korzystajacych z sieci kanalizacyjnych 

w 2015 r. - decimal(14,0) decimal(14,0)
AKT_ID_AGL 1 - I_d aglomeracji (według AKPOŚK2010) -  - 9 varchar(10) varchar(10) KARTOTEKA AGLOMERACJI
AKT_NAZ_AGL 2 - Nazwa aglomeracji -  - varchar(50) varchar(50) KARTOTEKA AGLOMERACJI

AKT_SIEC_KANAL_OGOL

3 - Istniejaca sieć kanalizacyjna ogółem 

(sanitarna i ogólnospławna 

w aglomeracji)

stan na koniec 2010 r.

km - ogółem - 19 decimal(14,2) decimal(14,2)

AKT_SIEC_KANAL_GRAW

4 - Istniejaca sieć kanalizacyjna ogółem 

(sanitarna i ogólnospławna 

w aglomeracji)

stan na koniec 2010 r.

km - w tym sieci grawitacyjnej - decimal(14,2) decimal(14,2)
AKT_LICZB_MIESZK_KORZY_SYST

_KANAL2

5 - Liczba mieszkańców korzystajacych  z systemu kanalizacyjnego 

w 2010 r. -  - 18 decimal(14,0) decimal(14,0)
AKT_PRZEDZ_CZAS 6 - Przedział czasowy -  - varchar(20) varchar(20)
AKT_PROC_MIESZK_KORZYST_SI

EC_KANAL

15-Systemy kanalizacyjne stan na 31.12.2006 r. % Mk rzeczywistych korzystających

z sieci kanalizacyjnej 19 decimal(14,2) decimal(14,2)
AKT_RLM_KORZ_SIEC_KANAL 16-Systemy kanalizacyjne stan na 31.12.2006 r. RLM  korzystających z sieci kanalizacyjnej 18 decimal(14,0) decimal(14,0)
AKT_PROC_RLM_KORZ_SIEC_KA

NAL 17-Systemy kanalizacyjne stan na 31.12.2006 r. % RLM  korzystających z sieci kanalizacyjnej 18 decimal(14,1) decimal(14,1)
AKT_WSK_KONC 18-Systemy kanalizacyjne stan na 31.12.2006 r. wskaźnik koncentracji 18 decimal(14,2) decimal(14,2)
AKT_BUD_DL_SIEC_KANAL_OGO

L 7 - Budowa sieci kanalizacyjnej - długość sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy         km - ogółem decimal(14,2) decimal(14,2)
AKT_BUD_DL_SIEC_KANAL_GRA

WIT 8 - Budowa sieci kanalizacyjnej - długość sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy         km - w tym sieci grawitacyjnej decimal(14,2) decimal(14,2)
AKT_LICZ_PRZEPOMP 9 - Budowa sieci kanalizacyjnej - liczba pompowni ścieków planowanych do wybudowania     szt. - decimal(14,0) decimal(14,0)
AKT_NIEZB_NAKL_BUD_SIEC_KA

NAL 10 - Budowa sieci kanalizacyjnej - niezbędne nakłady inwestycyjne na budowę sieci kanalizacyjnej (kol.7+9)                  tys. zł  - decimal(14,2) decimal(14,2)
AKT_BUD_PRZYROST_LICZBY_MI

ESZK 11 - Budowa sieci kanalizacyjnej - przyrost liczby mieszkańców rzeczywistych1), którzy skorzystają z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania sieci  - 18 decimal(14,0) decimal(14,0)
AKT_PRZYR_LICZB_RZECZ_MIESZ

K 12 - Budowa sieci kanalizacyjnej - przyrost liczby rzeczywistych mieszkańców na 1km sieci kanalizacyjnej przewidzianej do budowy - decimal(14,0) decimal(14,0)
AKT_MOD_DL_SIEC_KANAL 13 - Modernizacja sieci kanalizacyjnej - długość sieci kanalizacyjnej planowanej do modernizacji     km - 21 decimal(14,1) decimal(14,1)
AKT_MOD_NIEZB_NAKL_INW 14 - Modernizacja sieci kanalizacyjnej - niezbędne nakłady inwestycyjne na modernizację sieci kanalizacyjnej          tys. zł - decimal(14,2) decimal(14,2)

AKT_OBEC_WSK_KONC

15 - 0becny wskaźnik koncentracji 2)

Mk/km -  - decimal(14,2) decimal(14,2)
AKT_NAZWA_PROJ 16 - Nazwa projektu w ramach którego realizowana jest inwestycja (koszt projektu, stopień dofinansowania oraz termin zakończenia)  -  - varchar(200) varchar(200)
AKT_LICZ_MK_KORZ_SYS_KANAL

2015 20-Systemy kanalizacyjne Ogółem lata 2007-2015 liczba Mk korzystających z systemu kanalizacyjnego, stan na 31.12.2015 r. 18 decimal(14,0) decimal(14,0)
AKT_PROC_MK_KORZ_SYS_KANA

L2015 21-Systemy kanalizacyjne Ogółem lata 2007-2015 % Mk korzystających z systemu kanalizacyjnego, stan na 31.12.2015 r. 18 decimal(14,2) decimal(14,2)
AKT_RLM_KORZ_Z 

SIEC_KANAL2015 22-Systemy kanalizacyjne Ogółem lata 2007-2015 RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej, stan na 31.12.2015 r. 18 decimal(14,0) decimal(14,0)
AKT_PROC_RLM_KORZ_SIEC_KA

NAL2015 23-Systemy kanalizacyjne Ogółem lata 2007-2015 %  RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej, stan na 31.12.2015 r. 18 decimal(14,2) decimal(14,2)
AKT_WSK_KONC_PRZYR 24-Systemy kanalizacyjne Ogółem lata 2007-2015 wskaźnik koncentacji przyrostu Mk 2007-2015  [Mk/km] 19 decimal(14,2) decimal(14,2)

AKT_DL_SIEC_PLAN_MODER

26-Systemy kanalizacyjne Ogółem lata 2007-2015  długość sieci planowana do modernizacji 

[km] 19 decimal(14,2) decimal(14,2)
AKT_BS Sieć kanalizacyjna - BS decimal(14,2) decimal(14,2)
AKT_BS2005 Sieć kanalizacyjna - BS2005 decimal(14,2) decimal(14,2)
AKT_BS2010 Sieć kanalizacyjna - bs 2006-2010 decimal(14,2) decimal(14,2)
AKT_BS2013 Sieć kanalizacyjna - bs 2011-2013 decimal(14,2) decimal(14,2)
AKT_BS2015 Sieć kanalizacyjna - bs 2014-2015 decimal(14,2) decimal(14,2)
AKT_MS Sieć kanalizacyjna - MS decimal(14,0) decimal(14,0)
AKT_KWS Sieć kanalizacyjna - KWS decimal(14,0) decimal(14,0)
AKT_KWS2005 Sieć kanalizacyjna - KWS2005 decimal(14,0) decimal(14,0)
AKT_KWS2010 Sieć kanalizacyjna - KWS 2006-2010 decimal(14,0) decimal(14,0)
AKT_KWS2013 Sieć kanalizacyjna - KWS 2011-2013 decimal(14,0) decimal(14,0)
AKT_KWS2015 Sieć kanalizacyjna - KWS 2014-2015 decimal(14,0) decimal(14,0)
AKT_OCZ_MIEJSC Oczyszczalnie - miejscowość varchar(100) varchar(100)
AKT_CZY_GMINA Oczyszczalnie - czy_gmina varchar(10) varchar(10)
AKT_PSP Oczyszczalnie - PŚP varchar(100) varchar(100)
AKT_LMT Oczyszczalnie - LMT decimal(14,0) decimal(14,0)
AKT_RLM_OCZY Oczyszczalnie - RLM_oczyszcz decimal(14,0) decimal(14,0)
AKT_PI Oczyszczalnie - PI varchar(10) varchar(10)
AKT_ID_AGL 1 - I_d aglomeracji (według AKPOŚK2010) -  - 9 varchar(10) varchar(10) KARTOTEKA AGLOMERACJI
AKT_NAZ_AGL 2 - Nazwa aglomeracji -  - varchar(50) varchar(50) KARTOTEKA AGLOMERACJI
AKT_ID_OCZY 3 - Identyfikacja oczyszczalni - I_d oczyszczalni ścieków - 10 varchar(10) varchar(10) KARTOTEKA OCZYSZCZALNI
AKT_NAZWA_OCZY 4 - Identyfikacja oczyszczalni - Nazwa oczyszczalni - 46 varchar(8) varchar(10) KARTOTEKA OCZYSZCZALNI
AKT_WSP_OCZY_SZER 5 - Identyfikacja oczyszczalni - Współrzędne oczyszczalni scieków1) - szerokość varchar(50) varchar(50)
AKT_WSP_OCZY_DL 6 - Identyfikacja oczyszczalni - Współrzędne oczyszczalni scieków1) - długość varchar(50) varchar(50)
AKT_WSPPUNKT_ZRZ_SZER 7 - Identyfikacja oczyszczalni - Współrzędne punktu zrzutu2) - szerokość varchar(50) varchar(50)
AKT_WSP_PUNKT_ZRZ_DL 8 - Identyfikacja oczyszczalni - Współrzędne punktu zrzutu2) - długość varchar(50) varchar(50)
AKT_SPOS_POZ_WSP 9 - Identyfikacja oczyszczalni - Sposób pozyskania współrzednych3) - varchar(100) varchar(100)
AKT_NAZW_ODB_I 10 - Identyfikacja oczyszczalni - Nazwa odbiornika ścieków4) - I rzędu varchar(100) varchar(100) KARTOTEKA OCZYSZCZALNI
AKT_NAZW_ODB_II 11 - Identyfikacja oczyszczalni - Nazwa odbiornika ścieków4) - II rzędu varchar(100) varchar(100) KARTOTEKA OCZYSZCZALNI
AKT_NAZW_ODB_III 12 - Identyfikacja oczyszczalni - Nazwa odbiornika ścieków4) - III rzędu varchar(100) varchar(100) KARTOTEKA OCZYSZCZALNI
AKT_BEZP_ODB 13 - Identyfikacja oczyszczalni - Nazwa odbiornika ścieków4) - bezpośredni odbiornik varchar(100) varchar(100)

AKT_RODZ_OCZ 14 -  - Rodzaj oczyszczalni5) - 28 varchar(10) varchar(10) SŁOWNIK RODZAJ OCZYSZCZALNI

AKT_PRZEP_SRE

15 - Dane o oczyszczalni  -  Przepustowość oczyszczalni  

 m3/d - średnia decimal(14,0) decimal(14,0)

AKT_PRZEP_MAKS

16 - Dane o oczyszczalni  -  Przepustowość oczyszczalni  

 m3/d - maksymalna 18 decimal(14,0) decimal(14,0)
AKT_WYD_OCZYSZ 17 - Dane o oczyszczalni  -  wydajność oczyszczalni  RLM6) - 18 decimal(14,0) decimal(14,0)
AKT_WYPEL_WYM_STAND 18 - Dane o oczyszczalni  - Wypełnienie wymaganych standardów oczyszczania7) - varchar(100) varchar(100)

AKT_TERM_EFEK_EK_AGL 19 - Dane o oczyszczalni  - Termin osiągnięcia efektu ekologicznego w zakresie oczyszczania ścieków                                               wg AKPOŚK2010 - przez aglomerację     varchar(100) varchar(100)

AKT_TERM_EFEK_EK_OCZY 20 - Dane o oczyszczalni  - Termin osiągnięcia efektu ekologicznego w zakresie oczyszczania ścieków                                               wg AKPOŚK2010 - przez oczyszczalnię varchar(100) varchar(100)

AKT_TERM_EFEK_EK_OSAD 21 - Dane o oczyszczalni  - Termin osiągnięcia efektu ekologicznego w zakresie oczyszczania ścieków                                               wg AKPOŚK2010 - w zakresie gospodarki osadowej8) varchar(100) varchar(100)

AKT_NAZW_PROJ_OCZ 22 - Dane o oczyszczalni  - Nazwa projektu w ramach którego realizowana jest inwestycja (koszt projektu, stopień dofinansowania oraz termin zakończenia)  - varchar(100) varchar(100)
AKT_ID_AGL 1 -  - I_d aglomeracji (według AKPOŚK2010) - varchar(10) varchar(10) KARTOTEKA AGLOMERACJI
AKT_NAZ_AGL 2 -  - Nazwa aglomeracji - varchar(50) varchar(50) KARTOTEKA AGLOMERACJI
AKT_ID_OCZY 3 -  - I_d oczyszczalni ścieków             - varchar(10) varchar(10) KARTOTEKA OCZYSZCZALNI
AKT_NAZWA_OCZY 4 -  - Nazwa oczyszczalni - varchar(50) varchar(50) KARTOTEKA OCZYSZCZALNI

AKT_RODZ_OCZY 5 -  - Obecny rodzaj oczyszczalni1) - varchar(10) varchar(10) SŁOWNIK RODZAJ OCZYSZCZALNI

AKT_RODZ_PLAN_INW 6 -  - Rodzaj planowanej inwestycji2) - 5 varchar(10) varchar(10) SŁOWNIK RODZAJ OCZYSZCZALNI

AKT_RODZ_OCZ_PO_ZR 7 -  - Rodzaj oczyszczalni po zrealizowaniu inwestycji3) - 3 varchar(10) varchar(10) SŁOWNIK RODZAJ INWESTYCJI

AKT_PRZEP_PO_REAL_SR

8 -  - Przepustowość oczyszczalni po realizacji inwestycji

m3/d - średnia decimal(14,0) decimal(14,0)

AKT_PRZEP_PO_REAL_DOC

9 -  - Przepustowość oczyszczalni po realizacji inwestycji

m3/d - docelowa 18 decimal(14,0) decimal(14,0)

AKT_WYD_PO_REAL

10 -  - wydajność oczyszczalni po realizacji inwestycji

w RLM - 18 decimal(14,0) decimal(14,0)
AKT_LICZ_RZECZ_OBS_OCZY_BEZ

_ASEN

11 -  - Liczba rzeczywistych mieszkańców, która będzie obsługiwana przez oczyszczalnię po zrealizowaniu inwestycji bez uwzględniania mieszkańców od których ścieki dowożone są 

taborem asenizacyjnym - decimal(14,0) decimal(14,0)
AKT_LICZ_RZECZ_OBS_OCZY_ASE

N

12 -  - Liczba rzeczywistych mieszkańców, która będzie obsługiwana przez oczyszczalnię po zrealizowaniu inwestycji z uwzględnieniem mieszkańców od których ścieki dowożone są 

taborem asenizacyjnym - decimal(14,0) decimal(14,0)

AKT_SUCH_MAS_OSAD

13 -  - Sucha masa osadów powstających i przerabianych na oczyszczalni  

w 2015 r.        

Mg s.m./d - decimal(14,0) decimal(14,0)

AKT_PLAN_TERM_EFEK_EK_AGL 14 -  - Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego                                                           rok - przez aglomerację varchar(100) varchar(100)

AKT_PLANTERM_EFEK_EK_OCZY 15 -  - Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego                                                           rok - w zakresie oczyszczania ścieków varchar(100) varchar(100)

AKT_PLANTERM_EFEK_EK_OSAD 16 -  - Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego                                                           rok - w zakresie przeróbki osadu na oczyszczalni varchar(100) varchar(100)

AKT_NAKL_INW_OCZY_OGOL 17 -  - Nakłady inwestycyjne na oczyszczalnię ścieków wraz z przeróbką osadu z wyłączeniem nakładów na zagospodarowanie osadu  - ogółem                         tys. zł decimal(14,1) decimal(14,1)
AKT_NAKL_INW_OCZY_PRZER_O

SAD

18 -  - Nakłady inwestycyjne na oczyszczalnię ścieków wraz z przeróbką osadu z wyłączeniem nakładów na zagospodarowanie osadu  - w tym, nakłady na przeróbkę osadu na 

oczyszczalni ścieków                    decimal(14,1) decimal(14,1)
AKT_NAZW_PROJ_OCZ2 19 -  - Nazwa projektu w ramach którego realizowana jest inwestycja (koszt projektu, stopień dofinansowania oraz termin zakończenia)  - decimal(14,1) decimal(14,1)

TYP POLA W BAZIE

TYPY PÓL
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AKT_WALIDACJA

AKT_IL_SUCH_MAS_OSAD

36-Osady  ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni,

 stan na 31.12.2015 r. 

[ kg s.m./d] 18 decimal(14,1) decimal(14,1)
AKT_ID_AGL 1 - I_d aglomeracji (według AKPOŚK2010) -  - 9 varchar(10) varchar(10) KARTOTEKA AGLOMERACJI
AKT_NAZ_AGL 2 - Nazwa aglomeracji -  - varchar(50) varchar(50) KARTOTEKA AGLOMERACJI
AKT_ID_OCZY_TAB6 3 - I_d oczyszczalni -  - varchar(10) varchar(10) KARTOTEKA OCZYSZCZALNI
AKT_NAZWA_OCZY_TAB6 4 - Nazwa oczyszczalni -  - varchar(50) varchar(50) KARTOTEKA OCZYSZCZALNI
AKT_PLAN_FORMA_PRZER 5 - Planowana forma przeróbki osadu na oczyszczalni poprzedzająca zagospodarowanie -  - varchar(200) varchar(200)

AKT_PLAN_FORM_ZAG_OSAD

6 - Planowana forma

zagospodarowania osadu na oczyszczalni -  - varchar(200) varchar(200)
AKT_IL_SUCH_MASY_OSAD 7 - Ilość suchej masy osadu w zależności od sposobu zagospodarowania osadu                      Mg/rok -  - decimal(14,1) decimal(14,1)
AKT_TERM_OS_EF_ZAGOSP 8 - Termin osiągnięcia efektu odpowiedniego zagospodarowania osadu                                 rok -  - varchar(100) varchar(100)
AKT_NIEZB_NAKL_INWEST 9 - Niezbędne nakłady inwestycyjne na zagospodarowanie osadu                                     tys. zł -  - decimal(14,1) decimal(14,1)
AKT_TERM_OSI_EFEK_EKOL_OCZ

Y

37-Efekty ekologiczne  termin osiągnięcia efektu ekologicznego w zakresie 

oczyszczania ścieków 4 varchar(4) varchar(4)

AKT_TERM_OSI_EFEK_EKOL_AGL 38-Efekty ekologiczne  termin osiągnięcia efektu ekologicznego w aglomeracji 4 varchar(4) varchar(4)
AKT_TERM_OSI_EFEK_EKOL_OSA

D 39-Efekty ekologiczne  termin osiągnięcia efektu ekologicznego w zakresie gospodarki osadowej  4 varchar(4) varchar(4)
AKT_ID_AGL 1 - I_d aglomeracji (według AKPOŚK2010) -  - varchar(10) varchar(10) KARTOTEKA AGLOMERACJI
AKT_NAZ_AGL 2 - Nazwa aglomeracji -  - varchar(50) varchar(50) KARTOTEKA AGLOMERACJI
AKT_PRZED_CZAS_NAKL 3 - Przedział czasowy -  - varchar(20) varchar(20)

AKT_NAKL_SIEC_KANAL

4 - Nakłady inwestycyjne  tys. zł - na sieci kanalizacyjne (patrz wartości z tabeli 3  

suma kol. 10 i 14) - 18 decimal(14,1) decimal(14,1)

AKT_NAKL_OCZY_I_PRZER_OSAD 5 - Nakłady inwestycyjne  tys. zł -  na oczyszczalnię ścieków wraz z przeróbką osadu (patrz wartości z tabeli 5. kol. 17) - 18 decimal(14,1) decimal(14,1)
AKT_NAKL_ZAG_OSAD 6 - Nakłady inwestycyjne  tys. zł -  na zagospodarowanie osadu (patrz wartości z tabeli 6.  kol. 9) - 19 decimal(14,1) decimal(14,1)
AKT_NAKL_OCZY_PRZER_I_ZAGO

S_OSAD 7 - Nakłady inwestycyjne  tys. zł - na oczyszczalnię ścieków wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem    (suma kol. 5 i 6) - 18 decimal(14,1) decimal(14,1)
AKT_NAKL_OGOLEM 8 - Nakłady inwestycyjne  tys. zł - ogółem                    (suma kol. 4 i 7) - 18 decimal(14,1) decimal(14,1)
AKT_ZR_FIN_SR_WLASNE 9 - Źródła finansowania  nakładów  tys. zł  - środki własne1) - decimal(14,1) decimal(14,1)
AKT_ZR_FIN_SR_BUDZ 10 - Źródła finansowania  nakładów  tys. zł  - środki budżetowe2) - decimal(14,1) decimal(14,1)
AKT_ZR_FUND_KW 11 - Źródła finansowania  nakładów  tys. zł  - fundusze ekologiczne3)  - kwota decimal(14,1) decimal(14,1)

AKT_ZR_FUND_NAZW 12 - Źródła finansowania  nakładów  tys. zł  - fundusze ekologiczne3)  - nazwa funduszu varchar(100) varchar(100)

dodatkowa tabelka zawierająca listę 

pozycji (tabela M1_AKTFUN)
AKT_ZR_FUND_ZAGR_KW 13 - Źródła finansowania  nakładów  tys. zł  - fundusze zagraniczne   - kwota decimal(14,1) decimal(14,1)

AKT_ZR_FUND_NAZWA 14 - Źródła finansowania  nakładów  tys. zł  - fundusze zagraniczne   - nazwa funduszu varchar(100) varchar(100)

dodatkowa tabelka zawierająca listę 

pozycji (tabela M1_AKTFUN)
AKT_ZR_KRED_KW 15 - Źródła finansowania  nakładów  tys. zł  - kredyty i pożyczki krajowe w tym bankowe - kwota decimal(14,1) decimal(14,1)

AKT_ZR_KRED_NAZW 16 - Źródła finansowania  nakładów  tys. zł  - kredyty i pożyczki krajowe w tym bankowe - nazwa varchar(100) varchar(100)

dodatkowa tabelka zawierająca listę 

pozycji (tabela M1_AKTFUN)
AKT_ZR_INNE_KW 17 - Źródła finansowania  nakładów  tys. zł  - inne źródła finansowania - kwota decimal(14,1) decimal(14,1)

AKT_ZR_INNE_NAZW 18 - Źródła finansowania  nakładów  tys. zł  - inne źródła finansowania - nazwa varchar(100) varchar(100)

dodatkowa tabelka zawierająca listę 

pozycji (tabela M1_AKTFUN)
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Kartoteki

KARTOTEKA AGLOMERACJI

KOD POLA OPIS POLA TYP POLA DANE NA PODSTAWIE Dopuszczalne wartościWyznaczanie wartości Uwagi
KRT_AGL_ID_AGL ID Aglomeracji varchar(10)

KRT_AGL_NAZWA Nazwa aglomeracji Varchar(50)

KRT_AGL_KONTAKT_OSOBA Imię, nazwisko osoby do kontaktów Varchar(50)

KRT_AGL_KONTAKT_TEL nr telefonu do osoby do kontaktów Varchar(15)

KRT_AGL_POWIAT Powiat Varchar(50) SŁOWNIK POWIATÓW

KRT_AGL_WOJEW Województwo Varchar(10) SŁOWNIK WOJEWÓDZTW

KRT_AGL_REGION Region Varchar(25)

SŁOWNIK REGION Podział hydrologiczny 

kraju

KRT_AGL_DORZ Dorzecze Varchar(25)

SŁOWNIK DORZECZE Podział 

hydrologiczny kraju

KRT_AGL_GM_WIO Gmina wiodąca Varchar(50) SŁOWNIK PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY

KRT_AGL_GMINY

Gminy w aglomeracji

 w aglomeracji Varchar(50) SŁOWNIK PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY

zbudowana osobna tabelka 

zawierająca listę gmin

KRT_AGL_RLM_AKT_09 RLM wg AKPOŚK2009 decimal (14,0) 0;2 500 000

KRT_AGL_NR_ZAL_AK_09 Nr załącznika z AKPOŚK2009 varchar(1)

KRT_AGL_GR_AK_09

Grupa RLM

 z AKPOŚK2009 varchar(1) SŁOWNIK GRUPA RLM

Pole przyjmuje odpowiednią grupę na 

podstawie wartości RLM 

(KRT_AGL_RLM_AKT_09)

KRT_AGL_RLM_AKT_08 RLM wg ostatniej aktualizacji-KPOŚK decimal (14,0)

KRT_AGL_NR_ROZP Nr rozporządzenia (uchwały) ustanawiającego  aglomerację varchar(500) 0;2 500 000

KRT_AGL_RLM_ROZP RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację decimal (14,0)

KRT_AGL_GR_RLM_ROZP grupa RLM  zgodna z rozporządzeniem (uchwałą) varchar(1) SŁOWNIK GRUPA RLM

Pole przyjmuje odpowiednią grupę na 

podstawie wartości RLM 

(KRT_AGL_RLM_ROZP)

KARTOTEKA OCZYSZCZALNI

KOD POLA OPIS POLA TYP POLA DANE NA PODSTAWIE Dopuszczalne wartościWyznaczanie wartości Uwagi
KRT_OCZ_ID_OCZ Id oczyszczalni ścieków Varchar(8)

KRT_OCZ_NAZWA Nazwa oczyszczalni  Varchar(100)

KRT_OCZ_ADRES Adres oczyszczalni Varchar(240)

KRT_OCZ_KONTAKT_OSOBA Imię, nazwisko osoby do kontaktów Varchar(50)

KRT_OCZ_KONTAKT_TEL Nr telefonu do osoby do kontaktów Varchar(15)

KRT_OCZ_NAZ_ODB_IRZ Nazwa odbiornika ścieków-I rzędu Varchar(200)

KRT_OCZ_NAZ_ODB_IIRZ Nazwa odbiornika ścieków-II rzędu Varchar(60)

KRT_OCZ_NAZ_ODB_IIIRZ Nazwa odbiornika ścieków-III rzędu Varchar(60)

KRT_OCZ_NAZ_ODB_BEZP Nazwa odbiornika ścieków-bezpośredni odbiornik Varchar(100)

KRT_OCZ_INWEST_ZREAL Inwestycje w zakresie oczyszczalni ścieków zrealizowane w ramach KPOŚK-(BN, M, MO, R, RM) Varchar(10) SŁOWNIK RODZAJU INWESTYCJI

dodatkowa tabelka zawierająca 

listę inwestycji

KRT_OCZ_ROK_ZAKO_INW Rok zakończenia inwestycji z kolumny poprzedniej varchar(10)

KRT_OCZ_TERM_ZAK_ZG_AK Termin zakończenia inwestycji zgodnie z AKPOŚK Varchar(10)
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SPRAWOZD

Sprawozdanie 20111. Aglomeracja, dane podstawowe 2. Systemy kanalizacji zbiorczej 2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych
przepustowo ś

ogółem

w tym 
sieci 

grawitac
yjnej

ogółem

w tym 
sieci 

grawitac
yjnej

ogółem

w tym 
sieci 

grawitac
yjnej

ogółem

w tym 
sieci 

grawitac
yjnej

RLM 
mieszka ń

ców 

RLM 
przemysł

u

RLM 
 osób 

czasowo 
przebyw
ających 

w 
aglomera

cji

 [tys 

m 3/r]
% % RLM % % RLM [% RLM] I rzędu II rzędu III rzędu

bezpośre
dni 

odbiornik
[m 3/d]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

SPRAWOZDANIA 2010

1. Aglomeracja, dane podstawowe 2. Systemy kanalizacji zbiorczej 2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych

ogółem
w tym sieci 
grawitacyjn

ej
ogółem

w tym sieci 
grawitacyjn

ej
ogółem

w tym sieci 
grawitacyjn

ej
ogółem

w tym sieci 
grawitacyjn

ej

 [tys m3/r] % % RLM % % RLM
RLM 

mieszkańc
ów 

RLM 
Przemysłu

I rzędu II rzędu III rzędu
bezpośred

ni 
odbiornik

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

R_SPR10_AGL_LP R_SPR10_AGL_ID_AGL R_SPR10_AGL_NAZWAR_SPR10_AGL_POWR_SPR10_AGL_WOJR_SPR10_AGL_REGIONR_SPR10_AGL_DORZR_SPR10_AGL_GM_WIOR_SPR10_AGL_GMINYR_SPR10_AGL_RLM_AKT_09R_SPR10_AGL_NR_ZAL_AK_09R_SPR10_AGL_GR_AK_09 R_SPR10_AGL_NR_ROZPR_SPR10_AGL_RLM_ROZPR_SPR10_AGL_GR_RLM_ROZPR_SPR10_AGL_LICZ_MI_RZECZR_SPR10_AGL_LICZ_MIE_KORZR_SPR10_AGL_LICZ_MIE_OBS_ASENR_SPR10_AGL_LICZ_MIE_OBS_IND R_SPR10_KAN_DL_SIEC_KAN_SAN_OGOLR_SPR10_KAN_DL_SIEC_KAN_SAN_GRAWR_SPR10_KAN_DL_SIEC_KAN_OGSPL_OGOLR_SPR10_KAN_DL_SIEC_KAN_OGSPL_GRAWR_SPR10_KAN_DL_SIEC_KAN_OGOL_OGOLR_SPR10_KAN_DL_SIEC_KAN_OGOL_GRAWR_SPR10_KAN_DL_KAN_DESZCZR_SPR10_KAN_MONIT_ZRZUTR_SPR10_KAN_IL_PRZELEWR_SPR10_KAN_MET_OGR_PRZELR_SPR10_KAN_DL_SIEC_WYB_OGOLEMR_SPR10_KAN_DL_SIEC_WYB_GRAWR_SPR10_KAN_DL_SIEC_ZMODERR_SPR10_KAN_PRZ_LICZ_MIESZKR_SPR10_KAN_IL_SCIEKR_SPR10_KAN_IL_SC_ODPRR_SPR10_KAN_IL_SC_DOSTR_SPR10_KAN_IL_SC_OCZYSZCZ_INDR_SPR10_KAN_IL_SC_NIEOCZR_SPR10_KAN_UDZ_PRZEM_PROCR_SPR10_KAN_UDZ_PRZEM_PROC_RLMR_SPR10_KAN_UDZ_CZAS_PROCR_SPR10_KAN_UDZ_CZAS_PROC_RLMR_SPR10_KAN_RLM_KORZYST_KANAL_MIESZKR_SPR10_KAN_RLM_KORZYST_KANAL_PRZEMR_SPR10_KAN_RLM_KORZYST_KANAL_PROC R_SPR10_OCZ_ID_OCZR_SPR10_OCZ_NAZWAR_SPR10_OCZ_ADRESR_SPR10_OCZ_NAZ_ODB_IRZR_SPR10_OCZ_NAZ_ODB_IIRZR_SPR10_OCZ_NAZ_ODB_IIRZR_SPR10_OCZ_NAZ_ODB_BEZPR_SPR10_OCZ_PRZEP_SR

SPRAWOZDANIA 2009
1. Aglomeracja, dane podstawowe 2. Systemy kanalizacji zbiorczej 2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych

ogółem
w tym sieci 
grawitacyjn

ej
ogółem

w tym sieci 
grawitacyjn

ej
ogółem

w tym sieci 
grawitacyjn

ej
ogółem

w tym sieci 
grawitacyjn

ej

 [tys m3/r] % % RLM % % RLM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

R_SPR09_AGL_LP R_SPR09_AGL_ID_AGL R_SPR09_AGL_NAZWAR_SPR09_AGL_POWR_SPR09_AGL_WOJR_SPR09_AGL_REGIONR_SPR09_AGL_DORZR_SPR09_AGL_GM_WIOR_SPR09_AGL_GMINYR_SPR09_AGL_RLM_AKT_09R_SPR09_AGL_NR_ZAL_AK_09R_SPR09_AGL_GR_AK_09 R_SPR09_AGL_NR_ROZPR_SPR09_AGL_RLM_ROZPR_SPR09_AGL_LICZ_MI_RZECZR_SPR09_AGL_LICZ_MIE_KORZR_SPR09_AGL_LICZ_MIE_OBS_ASENR_SPR09_AGL_LICZ_MIE_OBS_IND R_SPR09_KAN_DL_SIEC_KAN_SAN_OGOLR_SPR09_KAN_DL_SIEC_KAN_SAN_GRAWR_SPR09_KAN_DL_SIEC_KAN_OGSPL_OGOLR_SPR09_KAN_DL_SIEC_KAN_OGSPL_GRAWR_SPR09_KAN_DL_SIEC_KAN_OGOL_OGOLR_SPR09_KAN_DL_SIEC_KAN_OGOL_GRAWR_SPR09_KAN_DL_KAN_DESZCZR_SPR09_KAN_MONIT_ZRZUTR_SPR09_KAN_IL_PRZELEWR_SPR09_KAN_MET_OGR_PRZELR_SPR09_KAN_DL_SIEC_WYB_OGOLEMR_SPR09_KAN_DL_SIEC_WYB_GRAWR_SPR09_KAN_DL_SIEC_ZMODERR_SPR09_KAN_PRZ_LICZ_MIESZKR_SPR09_KAN_IL_SCIEKR_SPR09_KAN_IL_SC_ODPRR_SPR09_KAN_IL_SC_DOSTR_SPR09_KAN_IL_SC_OCZYSZCZ_INDR_SPR09_KAN_IL_SC_NIEOCZR_SPR09_KAN_UDZ_PRZEM_PROCR_SPR09_KAN_UDZ_PRZEM_PROC_RLMR_SPR09_KAN_UDZ_CZAS_PROCR_SPR09_KAN_UDZ_CZAS_PROC_RLM R_SPR09_OCZ_ID_OCZR_SPR09_OCZ_NAZWAR_SPR09_OCZ_ADRES R_SPR09_OCZ_PRZEP_SR

SPRAWOZDANIA 2008
1. Aglomeracja, dane podstawowe 2. Systemy kanalizacji zbiorczej 2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomeracj

I rzędu II rzędu III rzędu
bezpośred

ni 
odbiornik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

R_SPR08_AGL_LP R_SPR08_AGL_ID_AGL R_SPR08_AGL_NAZWAR_SPR08_AGL_POWR_SPR08_AGL_WOJR_SPR08_AGL_REGIONR_SPR08_AGL_DORZR_SPR08_AGL_GM_WIOR_SPR08_AGL_GMINYR_SPR08_AGL_RLM_AKT_09 R_SPR08_AGL_RLM_AKT_08R_SPR08_AGL_NR_ROZPR_SPR08_AGL_RLM_ROZPR_SPR08_AGL_LICZ_MI_RZECZR_SPR08_AGL_LICZ_MIE_KORZR_SPR08_AGL_LICZ_MIE_OBS_ASENR_SPR08_AGL_LICZ_MIE_OBS_IND R_SPR08_KAN_DL_SIEC_KAN_SAN_OGOLR_SPR08_KAN_DL_SIEC_KAN_SAN_GRAWR_SPR08_KAN_DL_SIEC_KAN_OGSPL_OGOLR_SPR08_KAN_DL_SIEC_KAN_OGSPL_GRAWR_SPR08_KAN_DL_SIEC_KAN_OGOL_OGOLR_SPR08_KAN_DL_SIEC_KAN_OGOL_GRAW R_SPR08_KAN_DL_SIEC_WYB_OGOLEMR_SPR08_KAN_DL_SIEC_WYB_GRAWR_SPR08_KAN_DL_SIEC_ZMODERR_SPR08_KAN_PRZ_LICZ_MIESZKR_SPR08_KAN_IL_SCIEKR_SPR08_KAN_IL_SC_ODPRR_SPR08_KAN_IL_SC_DOSTR_SPR08_KAN_IL_SC_OCZYSZCZ_INDR_SPR08_KAN_IL_SC_NIEOCZR_SPR08_KAN_UDZ_PRZEM_PROCR_SPR08_KAN_UDZ_PRZEM_PROC_RLMR_SPR08_KAN_UDZ_CZAS_PROCR_SPR08_KAN_UDZ_CZAS_PROC_RLM R_SPR08_OCZ_ID_OCZR_SPR08_OCZ_NAZWA R_SPR08_OCZ_NAZ_ODB_IRZR_SPR08_OCZ_NAZ_ODB_IIRZR_SPR08_OCZ_NAZ_ODB_IIRZR_SPR08_OCZ_NAZ_ODB_BEZPR_SPR08_OCZ_PRZEP_SR

SPRAWOZDANIA 2007 nowe
1. 2. Systemy 3. 

przepustowość, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

R_SPR07A_AGL_LP R_SPR07A_AGL_ID_AGLR_SPR07A_AGL_POZ_AKR_SPR07A_AGL_NAZWAR_SPR07A_AGL_POWR_SPR07A_AGL_WOJR_SPR07A_AGL_REGIONR_SPR07A_AGL_DORZR_SPR07A_AGL_GM_WIOR_SPR07A_AGL_GMINYR_SPR07A_AGL_RLM_AKT_09 R_SPR07A_AGL_NR_ROZPR_SPR07A_AGL_RLM_ROZPR_SPR07A_AGL_LICZ_MI_RZECZR_SPR07A_AGL_LICZ_MIE_KORZR_SPR07A_AGL_LICZ_MIE_OBS_ASEN R_SPR07A_KAN_DL_SIEC_KAN_SAN_OGOLR_SPR07A_KAN_DL_SIEC_KAN_SAN_GRAWR_SPR07A_KAN_DL_SIEC_KAN_OGSPL_OGOLR_SPR07A_KAN_DL_SIEC_KAN_OGSPL_GRAWR_SPR07A_KAN_DL_SIEC_KAN_OGOL_OGOLR_SPR07A_KAN_DL_SIEC_KAN_OGOL_GRAW R_SPR07A_KAN_DL_SIEC_WYB_OGOLEMR_SPR07A_KAN_DL_SIEC_WYB_GRAWR_SPR07A_KAN_PRZ_LICZ_MIESZKR_SPR07A_KAN_IL_SCIEKR_SPR07A_KAN_IL_SC_ODPR R_SPR07A_KAN_IL_SC_NIEOCZR_SPR07A_KAN_PRZ_RLMR_SPR07A_KAN_UDZ_PRZEM_PROCR_SPR07A_KAN_UDZ_PRZEM_PROC_RLMR_SPR07A_KAN_UDZ_CZAS_PROCR_SPR07A_KAN_UDZ_CZAS_PROC_RLM R_SPR07A_OCZ_ID_OCZR_SPR07A_OCZ_NAZWA R_SPR07A_OCZ_PRZEP_SR

SPRAWOZDANIA 2007 ujęte
1. 2. Systemy 3. 

przepustowość, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

R_SPR07O_AGL_LP R_SPR07O_AGL_ID_AGLR_SPR07O_AGL_POZ_AKR_SPR07O_AGL_NAZWAR_SPR07O_AGL_POWR_SPR07O_AGL_WOJR_SPR07O_AGL_REGIONR_SPR07O_AGL_DORZR_SPR07O_AGL_GM_WIOR_SPR07O_AGL_GMINYR_SPR07O_AGL_RLM_AKT_09 R_SPR07O_AGL_NR_ROZPR_SPR07O_AGL_RLM_ROZPR_SPR07O_AGL_LICZ_MI_RZECZR_SPR07O_AGL_LICZ_MIE_KORZR_SPR07O_AGL_LICZ_MIE_OBS_ASEN R_SPR07O_KAN_DL_SIEC_KAN_SAN_OGOLR_SPR07O_KAN_DL_SIEC_KAN_SAN_GRAWR_SPR07O_KAN_DL_SIEC_KAN_OGSPL_OGOLR_SPR07O_KAN_DL_SIEC_KAN_OGSPL_GRAWR_SPR07O_KAN_DL_SIEC_KAN_OGOL_OGOLR_SPR07O_KAN_DL_SIEC_KAN_OGOL_GRAW R_SPR07O_KAN_DL_SIEC_WYB_OGOLEMR_SPR07O_KAN_DL_SIEC_WYB_GRAWR_SPR07O_KAN_PRZ_LICZ_MIESZKR_SPR07O_KAN_IL_SCIEKR_SPR07O_KAN_IL_SC_ODPR R_SPR07O_KAN_IL_SC_NIEOCZR_SPR07O_KAN_PRZ_RLMR_SPR07O_KAN_UDZ_PRZEM_PROCR_SPR07O_KAN_UDZ_PRZEM_PROC_RLMR_SPR07O_KAN_UDZ_CZAS_PROCR_SPR07O_KAN_UDZ_CZAS_PROC_RLM R_SPR07O_OCZ_ID_OCZR_SPR07O_OCZ_NAZWA R_SPR07O_OCZ_PRZEP_SR

SPRAWOZDANIA 2006 przed korektą
1. 2. Systemy 3. 

przepustowość, 

tyś m3/r %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

R_SPR06O_AGL_LP R_SPR06O_AGL_ID_AGLR_SPR06O_AGL_POZ_AKR_SPR06O_AGL_NAZWAR_SPR06O_AGL_POWR_SPR06O_AGL_WOJR_SPR06O_AGL_REGIONR_SPR06O_AGL_DORZR_SPR06O_AGL_GM_WIOR_SPR06O_AGL_GMINYR_SPR06O_AGL_RLM_AKT_09 R_SPR06O_AGL_NR_ROZPR_SPR06O_AGL_RLM_ROZPR_SPR06O_AGL_LICZ_MI_RZECZR_SPR06O_AGL_LICZ_MIE_KORZR_SPR06O_AGL_LICZ_MIE_OBS_ASEN R_SPR06O_KAN_DL_SIEC_KAN_SAN_OGOLR_SPR06O_KAN_DL_SIEC_KAN_SAN_GRAWR_SPR06O_KAN_DL_SIEC_KAN_OGSPL_OGOLR_SPR06O_KAN_DL_SIEC_KAN_OGSPL_GRAWR_SPR06O_KAN_DL_SIEC_KAN_OGOL_OGOLR_SPR06O_KAN_DL_SIEC_KAN_OGOL_GRAW R_SPR06O_KAN_DL_SIEC_WYB_OGOLEMR_SPR06O_KAN_DL_SIEC_WYB_GRAWR_SPR06O_KAN_PRZ_LICZ_MIESZKR_SPR06O_KAN_IL_SCIEKR_SPR06O_KAN_IL_SC_ODPRR_SPR06O_KAN_IL_SC_ODPR_PROC R_SPR06O_KAN_PRZ_RLMR_SPR06O_KAN_UDZ_PRZEM_PROCR_SPR06O_KAN_UDZ_PRZEM_PROC_RLMR_SPR06O_KAN_UDZ_CZAS_PROCR_SPR06O_KAN_UDZ_CZAS_PROC_RLM R_SPR06O_OCZ_ID_OCZR_SPR06O_OCZ_NAZWA R_SPR06O_OCZ_PRZEP_SR

SPRAWOZDANIA 2006 po korekcie
1. 2. Systemy 3. 

przepustowość, 

tyś m3/r %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

R_SPR06A_AGL_LP R_SPR06A_AGL_ID_AGLR_SPR06A_AGL_POZ_AKR_SPR06A_AGL_NAZWAR_SPR06A_AGL_POWR_SPR06A_AGL_WOJR_SPR06A_AGL_REGIONR_SPR06A_AGL_DORZR_SPR06A_AGL_GM_WIOR_SPR06A_AGL_GMINYR_SPR06A_AGL_RLM_AKT_09 R_SPR06A_AGL_NR_ROZPR_SPR06A_AGL_RLM_ROZPR_SPR06A_AGL_LICZ_MI_RZECZR_SPR06A_AGL_LICZ_MIE_KORZR_SPR06A_AGL_LICZ_MIE_OBS_ASEN R_SPR06A_KAN_DL_SIEC_KAN_SAN_OGOLR_SPR06A_KAN_DL_SIEC_KAN_SAN_GRAWR_SPR06A_KAN_DL_SIEC_KAN_OGSPL_OGOLR_SPR06A_KAN_DL_SIEC_KAN_OGSPL_GRAWR_SPR06A_KAN_DL_SIEC_KAN_OGOL_OGOLR_SPR06A_KAN_DL_SIEC_KAN_OGOL_GRAW R_SPR06A_KAN_DL_SIEC_WYB_OGOLEMR_SPR06A_KAN_DL_SIEC_WYB_GRAWR_SPR06A_KAN_PRZ_LICZ_MIESZKR_SPR06A_KAN_IL_SCIEKR_SPR06A_KAN_IL_SC_ODPRR_SPR06A_KAN_IL_SC_ODPR_PROC R_SPR06A_KAN_PRZ_RLMR_SPR06A_KAN_UDZ_PRZEM_PROCR_SPR06A_KAN_UDZ_PRZEM_PROC_RLMR_SPR06A_KAN_UDZ_CZAS_PROCR_SPR06A_KAN_UDZ_CZAS_PROC_RLM R_SPR06A_OCZ_ID_OCZR_SPR06A_OCZ_NAZWA R_SPR06A_OCZ_PRZEP_SR

[RLM]

szacunkowy udział 
ścieków 

przemysłowych w 
ściekach 

oczyszczanych

liczba 
rzeczywi

stych 
mieszka ń

ców 
w 

aglomera
cji 

liczba 
mieszka ń

ców 
korzystaj
ących 

z 
systemu 
kanalizac

yjnego 

liczba 
mieszka ń

ców 
obsługiw

anych 
przez 
tabor 

asenizac
yjny

liczba 
mieszka ń

ców 
obsługiw

anych 
przez 

systemy 
indywidu

alne 
(przydom

owe 
oczyszczl

anie 
ścieków)

liczba 
przydom

owych 
oczyszcz

alni 
scieków

długo ść sieci 
kanalizacyjnej 

długo ść sieci 
kanalizacyjnej długo ść 

kanalizac
ji 

deszczo
wej 
w 

aglomera
cji

średnia 

ilość  
ścieków 
komunal

nych 
powstaj ą

cych 
w 

aglomera
cji 

ogółem 

ilość  
ścieków 
komunal

nych 
odprowa
dzanych 
zbiorczy

m 
systeme

m 
kanalizac
yjnym do 

[km]

stan na 31.12.2011 r.
długo ść sieci 
kanalizacyjnej 

adres 
oczyszcz

alni 
(zawieraj
ący nr 

telefonu 
kontakto

wego)

Nazwa odbiornika ścieków

[km]

ilość 
ścieków 

dostarcza
nych do 
oczyszcz

alni 
taborem 
asenizac

yjnym

ilość 
ścieków 
oczyszcz

anych 
systema

mi 
indywidu

alnymi 
(przydom

owymi 
oczyszcz
alniami 

ilość 
ścieków 
nieoczys
zczanych 

w 
aglomera

cji              

szacunkowy udział 
ścieków 

pochodz ących
 od osób czasowo 

przebywaj ących na 
terenie aglomeracji 

 w ściekach 
oczyszczanych

RLM 
korzystaj ących 

z sieci kanalizacyjnej % RLM 
korzystaj
ących 
z sieci 

kanalizac
yjnej I_d 

oczyszcz
alni 

ścieków

 nazwa 
oczyszcz

alni  
Lp

Imię i 
nazwisko

, email 
oraz 

numer 
telefonu 
osoby 

wypełniaj
ącej 

ankiet ę w 
danej 

aglomera
cji

I_d 
aglomera

cji 

nazwa 
aglomera

cji
powiat woj.

region 
wodny

dorzecze

gmina 
wiod ąca 

w 
aglomera

cji

gminy
 w 

aglomera
cji

RLM wg 
AKPOŚK

2010

nr 
załącznik

a z 
AKPOŚK

2010

grupa 
RLM

 z 
AKPOŚK

2010

nr 
rozporz ą
dzenia

(uchwały
) 

ustanawi
ającego  

aglomera
cję

RLM 
aglomera

cji 
zgodnie 

z 
rozporz ą
dzeniem
(uchwał ą) 
ustanawi
ajacym 

aglomera
cję

grupa 
RLM

 zgodna z 
rozporz ą
dzeniem 

(uchwał ą)

stan na 31.12.2011 r.

czy s ą 
monitoro

wane 
zrzuty z 

przelewó
w 

burzowy
ch i 

w jaki 
sposób

ilość 
przelewó

w 
burzowy

ch na 
kanalizac

ji 
ogólnosp

ławnej

stosowan
e metody 
ogranicza

jące 
zanieczy
szczenia 
związane 

z 
przelewe

m
 wód 

burzowy
ch 

długo ść sieci 
kanalizacyjnej 

wybudowanej w długo ść 
sieci 

kanalizac
yjnej 

zmoderni
zowanej 
w 2011 r. 

przyrost 
liczby 

mieszka ń
ców 

rzeczywi
stych 

korzystaj
ących 
z usług 

kanalizac
yjnych w 
wyniku 
wybudo
wania 
sieci 

kanalizac
yjnej 

w 2011 r .

Nazwa odbiornika ścieków

przepustowość

[m3/d]

stan na 31.12.2009 r.

[km]

ilość  
ścieków 

komunalny
ch 

powstający
ch 
w 

aglomeracji 
ogółem 

ilość  
ścieków 

komunalny
ch 

odprowadz
anych 

zbiorczym 
systemem 
kanalizacyj

nym do 
oczyszczal

ni          

ilość 
przelewów 
burzowych 

na 
kanalizacji 
ogólnospła

wnej

stosowane 
metody 

ograniczają
ce 

zanieczysz
czenia 

związane 
z 

przelewem
 wód 

burzowych 

długość sieci 
kanalizacyjnej 

wybudowanej w 2009 długość 
sieci 

kanalizacyj
nej 

zmodernizo
wanej 

w 2009 r. 

przyrost 
liczby 

mieszkańc
ów 

rzeczywist
ych 

korzystając
ych 

z usług 
kanalizacyj

nych w 
wyniku 

wybudowa
nia sieci [km]

długość sieci 
kanalizacyjnej 

długość sieci 
kanalizacyjnej ogółem 

długość 
kanalizacji 
deszczowej 

w 
aglomeracji

średnia Lp
I_d 

aglomeracji 
nazwa 

aglomeracji
powiat woj.

region 
wodny

dorzecze

gmina 
wiodąca 

w 
aglomeracji

gminy
 w 

aglomeracji

RLM wg 
AKPOŚK2

009

nr 
załącznika 

z 
AKPOŚK2

009

grupa RLM
 z 

AKPOŚK2
009

nr 
rozporządz

enia
(uchwały) 

ustanawiają
cego  

aglomeracj
ę

RLM 
aglomeracji 

zgodnie 
z 

rozporządz
eniem

(uchwałą) 
ustanawiaja

cym 
aglomeracj

ę

stan na 31.12.2009 r.

liczba 
rzeczywist

ych 
mieszkańc

ów 
w 

aglomeracji 

liczba 
mieszkańc

ów 
korzystając

ych 
z systemu 
kanalizacyj

nego 

liczba 
mieszkańc

ów 
obsługiwan
ych przez 

tabor 
asenizacyj

ny

Lp
I_d 

aglomeracji 
nazwa 

aglomeracji

długość 
sieci 

kanalizacyj
nej 

zmodernizo
wanej 

w 2010 r. 

przyrost 
liczby 

mieszkańc
ów 

rzeczywist
ych 

korzystając
ych 

z usług 
kanalizacyj

nych w 
wyniku 

wybudowa
nia sieci 

kanalizacyj
nej 

w 2010 r.

ilość  
ścieków 

komunalny
ch 

powstający
ch 
w 

aglomeracji 
ogółem 

ilość  
ścieków 

komunalny
ch 

odprowadz
anych 

zbiorczym 
systemem 
kanalizacyj

nym do 
oczyszczal

ni          

ilość 
ścieków 

dostarczan
ych do 

oczyszczal
ni taborem 
asenizacyj

nym

szacunkowy udział 
ścieków pochodzących

 od osób czasowo 
przebywających na 
terenie aglomeracji 

w stosunku do całości 
ścieków 

oczyszczanych

I_d 
oczyszczal
ni ścieków

ilość 
ścieków 

dostarczan
ych do 

oczyszczal
ni taborem 
asenizacyj

nym

ilość 
ścieków 

oczyszcza
nych 

systemami 
indywidual

nymi 

ilość 
ścieków 

nieoczyszc
zanych               

szacunkowy udział 
ścieków przemysłowych 

w ściekach 
oczyszczanych

czy są 
monitorowa
ne zrzuty z 
przelewów 
burzowych 

i w jaki 
sposób

liczba 
mieszkańc

ów 
obsługiwan
ych przez 

systemamy 
indywidual

ne 

długość sieci 
kanalizacyjnej 

ilość 
ścieków 

oczyszcza
nych 

systemami 
indywidual

nymi 

szacunkowy udział 
ścieków przemysłowych 

w ściekach 
oczyszczanych

stan na 31.12.2010 r. stan na 31.12.2010 r.

czy są 
monitorowa
ne zrzuty z 
przelewów 
burzowych 

i w jaki 
sposób

stosowane 
metody 

ograniczają
ce 

zanieczysz
czenia 

związane 
z 

przelewem
 wód 

burzowych 

długość sieci 
kanalizacyjnej 

wybudowanej w 2010 r.

ilość 
ścieków 

nieoczyszc
zanych               

I_d 
oczyszczal
ni ścieków

ilość 
przelewów 
burzowych 

na 
kanalizacji 
ogólnospła

wnej

RLM wg 
AKPOŚK2

009
powiat woj.

region 
wodny

dorzecze

gmina 
wiodąca 

w 
aglomeracji

gminy
 w 

aglomeracji

nr 
załącznika 

z 
AKPOŚK2

009

 nazwa 
oczyszczal

ni  

adres 
oczyszczal

ni 
(zawierając

y nr 
telefonu 

kontaktowe
go)

grupa RLM
 z 

AKPOŚK2
009

nr 
rozporządz

enia
(uchwały) 

ustanawiają
cego  

aglomeracj
ę

RLM 
aglomeracji 

zgodnie 
z 

rozporządz
eniem

(uchwałą) 
ustanawiaja

cym 
aglomeracj

ę

grupa RLM
 zgodna z 

rozporządz
eniem 

(uchwałą)

szacunkowy udział 
ścieków pochodzących

 od osób czasowo 
przebywających na 
terenie aglomeracji 

 w ściekach 
oczyszczanych

RLM 
korzystających 

z sieci kanalizacyjnej
% RLM 

korzystając
ych 

z sieci 
kanalizacyj

nej

przepustowość

[m3/d]

liczba 
rzeczywist

ych 
mieszkańc

ów 
w 

aglomeracji 

liczba 
mieszkańc

ów 
korzystając

ych 
z systemu 
kanalizacyj

nego 

liczba 
mieszkańc

ów 
obsługiwan
ych przez 

tabor 
asenizacyj

ny

liczba 
mieszkańc

ów 
obsługiwan
ych przez 
systemy 

indywidual
ne 

długość sieci 
kanalizacyjnej 

sanitarnej w aglomeracji

długość sieci 
kanalizacyjnej 

ogólnospławnej w 

długość sieci 
kanalizacyjnej ogółem 

(sanitarnej i 
długość 

kanalizacji 
deszczowej 

w 
aglomeracji

[km] [km]

Lp
I_d 

aglomeracji 
nazwa 

aglomeracji

 nazwa 
oczyszczal

ni  

adres 
oczyszczal

ni 
(zawierając

y nr 
telefonu 

kontaktowe
go)

Nazwa odbiornika ścieków

średnia 

RLM  wg 
AKTUALIZ

ACJI-
KPOŚK 

2005

RLM wg 
PROJEKT

U 
AKTUALIZ

ACJI-
KPOŚK 

2008

nr 
rozporządz

enia 
ustanawiają

cego 
aglomeracj

ę

RLM 
aglomeracji 
zgodnie z 

rozporządz
eniem 

ustanawiaja
cym 

aglomeracj
ę

liczba 
rzeczywist

ych 
mieszkańc

ów w 
aglomeracji 

stan na 
31.12.2008 

r.

liczba 
mieszkańc

ów 
korzystając

ych z 
systemu 

kanalizacyj
nego stan 

na 
31.12.2008 

r.

powiat woj.
region 
wodny

dorzecze
gmina 

wiodąca w 
aglomeracji

gminy w 
aglomeracji

ilość 
ścieków 

dostarczan
ych do 

oczyszczal
ni taborem 
asenizacyj

nym,

tys m3/r

ilość 
ścieków 

oczyszcza
nych 

systemami 
indywidual
nymi, tys 

m3/r

liczba 
mieszkańc

ów 
obsługiwan
ych przez 

tabor 
asenizacyj

ny
 stan na 

31.12.2008 
r.

liczba 
mieszkańc

ów 
obsługiwan
ych przez 

systemamy 
indywidual
ne stan na 
31.12.2008 

r.

długość sieci 
kanalizacyjnej 

długość sieci 
kanalizacyjnej 

długość sieci 
kanalizacyjnej ogółem 

ogółem
w tym sieci 
grawitacyjn

ej
ogółem

w tym sieci 
grawitacyjn

ej

długość sieci 
kanalizacyjnej 

ogółem
w tym sieci 
grawitacyjn

ej
ogółem

w tym sieci 
grawitacyjn

ej

długość 
sieci 

kanalizacyj
nej 

zmodernizo
wanej w 

2008 roku, 
km

przyrost 
liczby 

mieszkańc
ów 

rzeczywist
ych 

korzystając
ych z usług 
kanalizacyj

nych w 
wyniku 

ilość  
ścieków 

komunalny
ch 

powstający
ch w 

aglomeracji 
ogółem, tys 

m3/r

średnia 

przepustowość
ilość  

ścieków 
komunalny

ch 
odprowadz

anych 
zbiorczym 
systemem 
kanalizacyj

nym do 
oczyszczal

ilość w % % RLM

ilość 
ścieków 

nieoczyszc
zanych                

tys m3/r

udział ścieków 
przemysłowych w 

udział ścieków 
pochodzących od osób 

I_d 
oczyszczal
ni ścieków

 nazwa 
oczyszczal

ni  ilość w % % RLM

Lp
I_d 

aglomeracji
pozycja z 
A-KPOŚK

nazwa 
aglomeracji

powiat

długość sieci 
kanalizacyjnej nr 

rozporządz
enia 

wojewody 
ustanawiają

cego 
aglomeracj

ę

RLM 
aglomeracji 
zgodnie z 

rozporządz
eniem 

ustanawiaja
cym 

aglomeracj
ę

liczba 
rzeczywist

ych 
mieszkańc

ów w 
aglomeracji 

stan na 
31.12.2007 

r.

liczba 
mieszkańc

ów 
korzystając

ych z 
systemu 

kanalizacyj
nego stan 

na 
31.12.2007 

r.

liczba 
mieszkańc

ów 
obsługiwan
ych przez 

tabor 
asenizacyj
ny stan na 
31.12.2007 

r.

długość sieci 
kanalizacyjnej 

ogółem
w tym sieci 
grawitacyjn

ej

woj.
region 
wodny

dorzecze
gmina 

wiodąca w 
aglomeracji

gminy w 
aglomeracji

RLM wg A-
KPOŚK

długość sieci 
kanalizacyjnej 

długość sieci 
kanalizacyjnej ogółem 

ogółem
w tym sieci 
grawitacyjn

ej
ogółem

w tym sieci 
grawitacyjn

ej
ogółem

w tym sieci 
grawitacyjn

ej
ilość w % % RLM ilość w % % RLM

ilość 
ścieków 

nieoczyszc
zanych tyś 

m3/r

przyrost 
RLM 

wyposażon
y w wyniku 
realizacji 

zbiorczego 
systemu 

kanalizacyj
nego w 
2007 r.

udział ścieków 
przemysłowych w 

udział ścieków 
pochodzących od osób 

I_d 
oczyszczal
ni ścieków

 nazwa 
oczyszczal

ni  średnia 

przyrost 
liczby 

mieszkańc
ów 

rzeczywist
ych 

korzystając
ych z usług 
kanalizacyj

nych w 
wyniku 

ilość  
ścieków 

komunalny
ch 

powstający
ch w 

aglomeracji 
ogółem, tyś 

m3/r

ilość  
ścieków 

komunalny
ch 

odprowadz
anych 

zbiorczym 
systemem 
kanalizacyj

nym do 
oczyszczal

 nazwa 
oczyszczal

ni  
Lp

I_d 
aglomeracji

pozycja z 
A-KPOŚK

nazwa 
aglomeracji

powiat

długość sieci 
kanalizacyjnej nr 

rozporządz
enia 

wojewody 
ustanawiają

cego 
aglomeracj

ę

RLM 
aglomeracji 
zgodnie z 

rozporządz
eniem 

ustanawiaja
cym 

aglomeracj
ę

liczba 
rzeczywist

ych 
mieszkańc

ów w 
aglomeracji 

stan na 
31.12.2007 

r.

liczba 
mieszkańc

ów 
korzystając

ych z 
systemu 

kanalizacyj
nego stan 

na 
31.12.2007 

r.

liczba 
mieszkańc

ów 
obsługiwan
ych przez 

tabor 
asenizacyj
ny stan na 
31.12.2007 

r.

długość sieci 
kanalizacyjnej 

ogółem
w tym sieci 
grawitacyjn

ej

woj.
region 
wodny

dorzecze
gmina 

wiodąca w 
aglomeracji

gminy w 
aglomeracji

RLM wg A-
KPOŚK

długość sieci 
kanalizacyjnej 

długość sieci 
kanalizacyjnej ogółem 

przyrost 
liczby 

mieszkańc
ów 

rzeczywist
ych 

korzystając
ych z usług 
kanalizacyj

nych w 
wyniku 

ilość  
ścieków 

komunalny
ch 

powstający
ch w 

aglomeracji 
ogółem, tyś 

m3/r

ilość  
ścieków 

komunalny
ch 

odprowadz
anych 

zbiorczym 
systemem 
kanalizacyj

nym do 
oczyszczal

ogółem
w tym sieci 
grawitacyjn

ej
ogółem

w tym sieci 
grawitacyjn

ej
ogółem

w tym sieci 
grawitacyjn

ej
ilość w % % RLM ilość w % % RLM

ilość 
ścieków 

nieoczyszc
zanych tyś 

m3/r

przyrost 
RLM 

wyposażon
y w wyniku 
realizacji 

zbiorczego 
systemu 

kanalizacyj
nego w 
2007 r.

udział ścieków 
przemysłowych w 

udział ścieków 
pochodzących od osób 

I_d 
oczyszczal
ni ścieków

długość sieci 
kanalizacyjnej 

długość sieci 
kanalizacyjnej ogółem 

ogółem
w tym sieci 
grawitacyjn

ej
ogółem

w tym sieci 
grawitacyjn

ej

średnia 

w tym sieci 
grawitacyjn

ej
ogółem

w tym sieci 
grawitacyjn

ej

przyrost 
RLM 

wyposażon
y w wyniku 
realizacji 

zbiorczego 
systemu 

kanalizacyj
nego w 
2006 r.

udział ścieków 
przemysłowych w 

udział ścieków 
pochodzących od osób 

Lp
I_d 

aglomeracji
pozycja z 
A-KPOŚK

nazwa 
aglomeracji

powiat

długość sieci 
kanalizacyjnej nr 

rozporządz
enia 

wojewody 
ustanawiają

cego 
aglomeracj

ę

RLM 
aglomeracji 
zgodnie z 

rozporządz
eniem 

ustanawiaja
cym 

aglomeracj
ę

liczba 
rzeczywist

ych 
mieszkańc

ów w 
aglomeracji 

stan na 
31.12.2006 

r.

liczba 
mieszkańc

ów 
korzystając

ych z 
systemu 

kanalizacyj
nego stan 

na 
31.12.2006 

r.

liczba 
mieszkańc

ów 
obsługiwan
ych przez 

tabor 
asenizacyj
ny stan na 
31.12.2006 

r.

długość sieci 
kanalizacyjnej 

woj.
region 
wodny

dorzecze
gmina 

wiodąca w 
aglomeracji

gminy w 
aglomeracji

RLM wg A-
KPOŚK

przyrost 
liczby 

mieszkańc
ów 

rzeczywist
ych 

korzystając
ych z usług 
kanalizacyj

nych w 
wyniku 

ilość  
ścieków 

komunalny
ch 

powstający
ch w 

aglomeracji 
ogółem, tyś 

m3/r

ilość  ścieków 
komunalnych 

odprowadzanych 

I_d 
oczyszczal
ni ścieków

 nazwa 
oczyszczal

ni  ilość w % % RLM ilość w % % RLMogółem średnia 

długość sieci 
kanalizacyjnej 

 nazwa 
oczyszczal

ni  

liczba 
rzeczywist

ych 
mieszkańc

ów w 
aglomeracji 

stan na 
31.12.2006 

r.

ilość  
ścieków 

komunalny
ch 

powstający
ch w 

aglomeracji 
ogółem, tyś 

m3/r

ogółem
w tym sieci 
grawitacyjn

ej

długość sieci 
kanalizacyjnej 

w tym sieci 
grawitacyjn

ej
ogółem

w tym sieci 
grawitacyjn

ej
ilość w %

I_d 
oczyszczal
ni ścieków

Lp powiat
region 
wodny

nazwa 
aglomeracji

gmina 
wiodąca w 
aglomeracji

RLM 
aglomeracji 
zgodnie z 

rozporządz
eniem 

ustanawiaja
cym 

aglomeracj
ę

pozycja z 
A-KPOŚK

woj.
gminy w 

aglomeracji

nr 
rozporządz

enia 
wojewody 

ustanawiają
cego 

aglomeracj
ę

dorzecze
I_d 

aglomeracji
RLM wg A-

KPOŚK

długość sieci 
kanalizacyjnej ogółem 

długość sieci 
kanalizacyjnej 

ogółem
w tym sieci 
grawitacyjn

ej

liczba 
mieszkańc

ów 
korzystając

ych z 
systemu 

kanalizacyj
nego stan 

na 
31.12.2006 

r.

liczba 
mieszkańc

ów 
obsługiwan
ych przez 

tabor 
asenizacyj
ny stan na 
31.12.2006 

r.

przyrost 
liczby 

mieszkańc
ów 

rzeczywist
ych 

korzystając
ych z usług 
kanalizacyj
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[RLM] [% RLM]

(nale ży 
wybra ć 
symbol - 
B, non B, 
PUB1, 
non 
PUB1, 
PUB2, 

( "1" 
jeżeli 
spełnia 
"0" je śli 
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spełnia)

(BN, M, 
MO, R, 

RM)

(BN, M, 
MO, R, 
RM. L)

 [tys. zł] 

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

3. Osady 4. Finansowanie
źródła 
pochodzeni
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dla okresu 
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ilość 

ogółem
(kol. 95 - 

97)

w tym 
koszty 

związane
 z 

wykonanie
m 

dokumenta
cji 

w tym 
koszty 

związane
 z 

wybudowa
niem sieci

w tym 
koszty 

związane
 z 

moderniza
cją sieci

ogółem
(kol. 99 - 
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w tym 
koszty 

związane
 z 

wykonanie
m 

dokumenta
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w tym 
koszty 

związane
 z 
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oczyszczal

w tym 
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EkoFundus
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[tys m3/r]

(należy 
wybrać 
symbol - B, 
non B, 
PUB1, non 
PUB1, 
PUB2, non 
PUB2)

( "1" jeżeli 
spełnia "0" 
jeśli nie 
spełnia)

(BN, M, 
MO, R, 
RM)

(BN, M, 
MO, R, 
RM)

 [tys. zł] 

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
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3. Osady 4. Finansowanie
źródła 
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[tys m3/r]  [tys. zł] 
46 47 48 49 50 51 52 53 54,0 55,0 56,0 57,0 58,0 59,0 60,0 61,0 62,0 63,0 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

R_SPR09_OCZ_PRZEP_MAKS R_SPR09_OCZ_PRZEP_ZMIANR_SPR09_OCZ_PRZEP_DOCR_SPR09_OCZ_DOP_SC_BEZOPADR_SPR09_OCZ_DOP_SC_OPAD R_SPR09_OCZ_IL_OCZ_SKIEK_ODPR_OGOLR_SPR09_OCZ_RODZ_OCZR_SPR09_OCZ_WYMAG_ZALR_SPR09_OCZ_WSK_BZT_SCIEK_DOPLR_SPR09_OCZ_WSK_CHZT_SCIEK_DOPLR_SPR09_OCZ_WSK_ZAW_SCIEK_DOPLR_SPR09_OCZ_WSK_AZT_SCIEK_DOPLR_SPR09_OCZ_WSK_FOSF_SCIEK_DOPLR_SPR09_OCZ_WSK_BZT_SCIEK_ODPLR_SPR09_OCZ_WSK_CHZT_SCIEK_ODPLR_SPR09_OCZ_WSK_ZAW_SCIEK_ODPLR_SPR09_OCZ_WSK_AZT_SCIEK_ODPLR_SPR09_OCZ_WSK_FOSF_SCIEK_ODPLR_SPR09_OCZ_INWEST_ZREALR_SPR09_OCZ_ROK_ZAKO_INWR_SPR09_OCZ_PLAN_INWR_SPR09_OCZ_TERM_ZAK_ZG_AKR_SPR09_OCZ_TERM_ZAK_FAKTR_SPR09_OCZ_PRZYCZ_OPR_SPR09_OCZ_STAN_ZAAWR_SPR09_OCZ_PODJ_DZIAL R_SPR09_OS_TER_REAL_PRZERR_SPR09_OS_TER_REAL_ZAGOSR_SPR09_OS_FORM_PRZR_SPR09_OS_IL_SUCH_MASR_SPR09_OS_STOS_ROLNR_SPR09_OS_STOS_DO_REKULTR_SPR09_OS_PRZEK_TERMR_SPR09_OS_SKLAD_NA_SKLR_SPR09_OS_MAGAZ_CZASR_SPR09_OS_STOS_DO_UPR_ROSLR_SPR09_OS_INNE_CELE_ILOSCR_SPR09_OS_INNE_CELE_SPOSOB_ZAG R_SPR09_FIN_NAK_PON_ZB_SYST_OGR_SPR09_FIN_NAK_PON_ZB_SYST_DOKR_SPR09_FIN_NAK_PON_ZB_SYST_WYBR_SPR09_FIN_NAK_PON_ZB_SYST_MODR_SPR09_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_OGR_SPR09_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_DOKR_SPR09_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_INWR_SPR09_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_PRZERR_SPR09_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_ZAGR_SPR09_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_RAZEMR_SPR09_FIN_ZR_FIN_SR_WLALSR_SPR09_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_NFOSIGWR_SPR09_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_WFOSIGWR_SPR09_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_EKOFUNDR_SPR09_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_POW

Czy poniższa kolumna to ta, czy też może odpowiednik 65 powyzej

cych daną aglomerację podać w kolejnych wierszach) 3. Osady 4. Finansowanie
nakłady źródła 

zbiorcze oczyszczal

dla okresu 
pogody 

bezopadowej

dla okresu 
pogody 

opadowej

ilość 
suchej 
masy 

(Mg/rok)

sposób 
zagospoda

rowania
ogółem

w tym 
koszty 

związane z 
wybudowa
niem sieci

w tym 
koszty 

związane z 
moderniza
cją sieci

ogółem

w tym 
koszty 

związane z 
przeróbką 
osadu na 

oczyszczal
ni

w tym 
koszty 

związane z 
zagospoda
rowaniem 

osadu

Narodowy 
Fundusz 
Ochrony 
Środowiska 
i 
Gospodarki 
Wodnej

Wojewódzk
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Fundusze 
Ochrony 
Środowiska 
i 
Gospodarki 
Wodnej

EkoFundus
z

Powiatowe

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79,0 80,0 81,0 82,0 83,0 84,0 85,0 86,0 87,0 88,0 89,0 90,0

R_SPR08_OCZ_PRZEP_MAKS R_SPR08_OCZ_PRZEP_ZMIANR_SPR08_OCZ_PRZEP_DOCR_SPR08_OCZ_DOP_SC_BEZOPADR_SPR08_OCZ_DOP_SC_OPAD R_SPR08_OCZ_IL_OCZ_SKIEK_ODPR_OGOLR_SPR08_OCZ_RODZ_OCZR_SPR08_OCZ_WYMAG_ZALR_SPR08_OCZ_WSK_BZT_SCIEK_DOPLR_SPR08_OCZ_WSK_CHZT_SCIEK_DOPLR_SPR08_OCZ_WSK_ZAW_SCIEK_DOPLR_SPR08_OCZ_WSK_AZT_SCIEK_DOPLR_SPR08_OCZ_WSK_FOSF_SCIEK_DOPLR_SPR08_OCZ_WSK_BZT_SCIEK_ODPLR_SPR08_OCZ_WSK_CHZT_SCIEK_ODPLR_SPR08_OCZ_WSK_ZAW_SCIEK_ODPLR_SPR08_OCZ_WSK_AZT_SCIEK_ODPLR_SPR08_OCZ_WSK_FOSF_SCIEK_ODPL R_SPR08_OCZ_PLAN_INWR_SPR08_OCZ_TERM_ZAK_FAKTR_SPR08_OCZ_PRZYCZ_OPR_SPR08_OCZ_STAN_ZAAWR_SPR08_OCZ_PODJ_DZIAL R_SPR08_OS_TER_REAL_PRZERR_SPR08_OS_TER_REAL_ZAGOSR_SPR08_OS_FORM_PRZR_SPR08_OS_IL_SUCH_MASR_SPR08_OS_STOS_ROLNR_SPR08_OS_STOS_DO_REKULTR_SPR08_OS_PRZEK_TERMR_SPR08_OS_SKLAD_NA_SKLR_SPR08_OS_MAGAZ_CZASR_SPR08_OS_STOS_DO_UPR_ROSLR_SPR08_OS_INNE_CELE_ILOSCR_SPR08_OS_INNE_CELE_SPOSOB_ZAG R_SPR08_FIN_NAK_PON_ZB_SYST_OGR_SPR08_FIN_NAK_PON_ZB_SYST_WYBR_SPR08_FIN_NAK_PON_ZB_SYST_MODR_SPR08_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_OGR_SPR08_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_PRZERR_SPR08_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_ZAGR_SPR08_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_RAZEMR_SPR08_FIN_ZR_FIN_SR_WLALSR_SPR08_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_NFOSIGWR_SPR08_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_WFOSIGWR_SPR08_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_EKOFUNDR_SPR08_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_POW

4. Osady 5. 
nakłady źródła 

oczyszczal
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suchej 
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sposób 
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rowania
ogółem

w tym 
koszty 
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Gospodarki 
Wodnej

EkoFundus
z
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37 38 39 40 41 42 43 44 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0 51,0 52,0 53,0 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
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4. Osady 5. 
nakłady źródła 

oczyszczal

ilość 
suchej 
masy 

(Mg/rok)

sposób 
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rowania
ogółem

w tym 
koszty 

związane z 
przeróbką 
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oczyszczal
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w tym 
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37 38 39 40 41 42 43 44 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0 51,0 52,0 53,0 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
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4. Osady 5. 
nakłady źródła 

oczyszczal

sposób 
zagospoda

rowania

ilość 
suchej 
masy 

(Mg/rok)

ogółem

w tym 
koszty 

związane z 
przeróbką 
osadu na 

oczyszczal
ni

w tym 
koszty 

związane z 
zagospoda
rowaniem 

osadu

37 38 39 40 41 42 43 44 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0 51,0 52,0 53,0 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

R_SPR06O_OCZ_PRZEP_SR R_SPR06O_OCZ_PRZEP_MAKS_BEZOPR_SPR06O_OCZ_PRZEP_MAKS_OPADR_SPR06O_OCZ_PRZEP_ZMIANR_SPR06O_OCZ_PRZEP_DOC R_SPR06O_OCZ_MAKS_DOP_SCR_SPR06O_OCZ_IL_OCZ_SKIEK_ODPR_OGOLR_SPR06O_OCZ_RODZ_OCZR_SPR06O_OCZ_WYMAG_ZALR_SPR06O_OCZ_WSK_BZT_SCIEK_DOPLR_SPR06O_OCZ_WSK_CHZT_SCIEK_DOPLR_SPR06O_OCZ_WSK_ZAW_SCIEK_DOPLR_SPR06O_OCZ_WSK_AZT_SCIEK_DOPLR_SPR06O_OCZ_WSK_FOSF_SCIEK_DOPLR_SPR06O_OCZ_WSK_BZT_SCIEK_ODPLR_SPR06O_OCZ_WSK_CHZT_SCIEK_ODPLR_SPR06O_OCZ_WSK_ZAW_SCIEK_ODPLR_SPR06O_OCZ_WSK_AZT_SCIEK_ODPLR_SPR06O_OCZ_WSK_FOSF_SCIEK_ODPL R_SPR06O_OCZ_PLAN_INWR_SPR06O_OCZ_TERM_ZAK_FAKTR_SPR06O_OCZ_PRZYCZ_OPR_SPR06O_OCZ_STAN_ZAAWR_SPR06O_OCZ_PODJ_DZIAL R_SPR06O_OS_TER_REAL_PRZERR_SPR06O_OS_TER_REAL_ZAGOSR_SPR06O_OS_FORM_PRZR_SPR06O_OS_IL_SUCH_MASR_SPR06O_OS_STOS_ROLNR_SPR06O_OS_STOS_DO_REKULTR_SPR06O_OS_PRZEK_TERMR_SPR06O_OS_SKLAD_NA_SKLR_SPR06O_OS_MAGAZ_CZASR_SPR06O_OS_STOS_DO_UPR_ROSLR_SPR06O_OS_INNE_CELE_ILOSCR_SPR06O_OS_INNE_CELE_SPOSOB_ZAG R_SPR06O_FIN_NAK_PON_ZB_SYST_OG R_SPR06O_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_OGR_SPR06O_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_PRZERR_SPR06O_FIN_NAK_PON_OCZ_KOM_ZAGR_SPR06O_FIN_ZR_FIN_SR_WLALS

4. Osady

sposób 
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w ściekach dopływaj ących do oczyszczalni 

maksymalny dopływ 
ścieków do oczyszczalni, 

Wydajno
ść 

oczyszcz
alni 

ścieków

% RLM 
obsługiw
any przez 
oczyszcz

alnie 
scieków

 ilość 
oczyszcz

anych 
ścieków 
komunal

nych 
ogółem 
w ci ągu 

roku,     

ilość 
ścieków 
oczyszcz

onych 
odprowa
dzonych 

do 
odbiornik

a

rodzaj 
oczyszcz

alni 
obecnie 

przepustowość 

docelowa

rok 
zakończeni
a inwestycji 
z kolumny 

poprzedniej

plan 
inwestycyjn
y (BN, M, 

MO, R, 
RM)

termin 
zakończeni
a inwestycji 

zgodnie 
z 

AKPOŚK2
009

faktyczny 
termin 

zakończeni
a 

planowany
ch 

inwestycji 
z kolumny 

poprzedniej

przyczyny 
opóźnień 

w realizacji 
danej 

inwestycji 
- jeśli 

występują

w 
przypadku 
opóźnień 

podać stan 
zaawansow
ania prac 

inwestycyjn
ych 

planowany
ch do 

zakończeni
a

 do końca 
2010 r.

 ilość 
oczyszcza

nych 
ścieków 

komunalny
ch ogółem 
w ciagu 

roku,     

rodzaj 
oczyszczal
ni (należy 
wybrać 

symbol - B, 
non B, 

PUB1, non 
PUB1, 

PUB2, non 
PUB2)

czy 
oczyszczal

nia 
ścieków 
spełnia 

wymagania 
załącznika 

1 do 
rozporządz

enia w 
sprawie 

warunków, 
jakie 

należy 

średnie roczne wartości wskaźników 
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rowania 
osadu

stosowane 
w rolnictwie

stosowane 
do 

rekultywacji 
terenów, w 

tym 
gruntów na 

cele 
rolnicze

przekształc
one 

termicznie

forma 
przeróbki 
osadu na 

oczyszczal
ni 

poprzedzaj
ąca 

zagospoda
rowanie

ilość 
suchej 
masy 

osadów 
powstający

ch na 
oczyszczal
ni Mg/rok 

(suma 
kolumn 64 - 

70)

ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania 
osadu (Mg/rok) 

składowane 
na 

składowisk
ach 

odpadów

magazyno
wane 

czasowo 
na terenie 
oczyszczal

ni

stosowane 
do uprawy 

roślin 
przeznaczo

nych do 
produkcji 
kompostu

przeznaczone na inne rok 
realizacji 
inwestycji 
wpisanej w 
kolumnie 

poprzedniej

przyczyny 
opóźnień w 
realizacji 

danej 
inwestycji - 

jeśli 
występują

stan 
zaawansow
ania prac 

inwestycyjn
ych 

planowany
ch do 

zakończeni
a do końca 

2007 r. 
będących 

dotyczy 
tylko 

aglomeracji 
powyżej 15 
000 RLM - 

należy 
podać, 
jakie 

działania 
zostały 
podjęte, 

termin realizacji 
przedsięwzieć 

zbiorcze 
systemy 

kanalizacyj
ne

środki 
własne 

samorządó
w gmin 

oraz środki 
przedsiębio

rstw 
wodociągo

wo-

fundusze ekologiczne

docelowa
BZT5, 

mgO2/l
ChZT, 
mgO2/l

zawiesina 
ogólna, 

mg/l
azot, mg/l fosfor, mg/l

BZT5, 

mgO2/l
ChZT, 
mgO2/l

zawiesina 
ogólna, 

mg/l
azot, mg/l

rodzaj 
oczyszczal
ni (należy 

wpisać 
symbol - B, 

non B, 
PUB1, non 

PUB1, 
PUB2, non 

PUB2)

czy 
oczyszczal

nia 
ścieków 
spełnia 

wymagania 
rozporządz

enia w 
sprawie 

warunków, 
jakie 

średnie roczne wartości wskaźników w ściekach 
dopływających do oczyszczalni ścieków 

maksymaln
a dla 

okresu 
pogody 

bezopadow
ej

forma 
przeróbki 
osadu na 

oczyszczal
ni 

poprzedzaj
ąca 

zagospoda
rowanie

ilość 
suchej 
masy 

osadów 
powstający

ch na 
oczyszczal
ni Mg/rok

ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania 
osadu (Mg/rok) 

zawiesina 
ogólna, 

mg/l
azot, mg/l fosfor, mg/l

maksymaln
a dla 

okresu 
pogody 

opadowej

przyrost/z
mniejszeni

e 
przepustow

ości w 
ramach 

przeprowa
dzonej 

inwestycji 

docelowa
BZT5, 

mgO2/l

plan 
inwestycyjn
y (należy 
wpisać 

symbol - 
BN, M, 
MO, R, 

RM)

rok 
realizacji 
inwestycji 
wpisanej w 
kolumnie 

Nr 55

plan 
inwestycyjn
y (należy 
wpisać 

symbol - 
BN, M, 
MO, R, 

RM)

rok 
realizacji 
inwestycji 
wpisanej w 
kolumnie 

Nr 55

przyczyny 
opóźnień w 
realizacji 

danej 
inwestycji - 

jeśli 
występują

stan 
zaawansow
ania prac 

inwestycyjn
ych 

planowany
ch do 

zakończeni
a do końca 

2006 r. 
będących 

dotyczy 
tylko 

aglomeracji 
powyżej 15 
000 RLM - 

należy 
podać, 
jakie 

działania 
zostały 
podjęte, 

termin realizacji 
przedsięwzieć 

w zakresie 
zagospoda

rowania 
osadu

maksymaln
y dopływ 
ścieków do 
oczyszczal

ni, m3/d

 ilość 
oczyszcza

nych 
ścieków 

komunalny
ch ogółem 

w ciagu 
roku,     tyś 

m3/r

rodzaj 
oczyszczal
ni (należy 

wpisać 
symbol - B, 

non B, 
PUB1, non 

PUB1, 
PUB2, non 

PUB2)

czy 
oczyszczal

nia 
ścieków 
spełnia 

wymagania 
rozporządz

enia w 
sprawie 

warunków, 
jakie 

średnie roczne wartości wskaźników w ściekach 
dopływających do oczyszczalni ścieków 

średnie roczne wartości wskaźników w ściekach 
odpływających z oczyszczalni ścieków 

ChZT, 
mgO2/l

azot, mg/l fosfor, mg/l

w zakresie 
przeróbki 
osadu na 
terenie 

oczyszczal
ni ścieków

maksymaln
a dla 

okresu 
pogody 

bezopadow
ej

stosowane 
do uprawy 

roślin 
przeznaczo

nych do 
produkcji 
kompostu

przyczyny 
opóźnień w 
realizacji 

danej 
inwestycji - 

jeśli 
występują

przeznaczone na inne 

składowane 
na 

składowisk
ach 

odpadów

magazyno
wane 

czasowo 
na terenie 
oczyszczal

ni

w zakresie 
przeróbki 
osadu na 
terenie 

oczyszczal
ni ścieków

przeznaczone na inne 

zbiorcze 
systemy 

kanalizacyj
ne

środki 
własne

stosowane 
w rolnictwie

stosowane 
do 

rekultywacji 
terenów, w 

tym 
gruntów na 

cele 
rolnicze

przekształc
one 

termicznie

składowane 
na 

składowisk
ach 

odpadów

magazyno
wane 

czasowo 
na terenie 
oczyszczal

ni

stosowane 
do uprawy 

roślin 
przeznaczo

nych do 
produkcji 
kompostu

BZT5, 

mgO2/l
ChZT, 
mgO2/l

zawiesina 
ogólna, 

mg/l

BZT5, 

mgO2/l

rodzaj 
oczyszczal
ni (należy 

wpisać 
symbol - B, 

non B, 
PUB1, non 

PUB1, 
PUB2, non 

PUB2)

w zakresie 
zagospoda

rowania 
osadu

przekształc
one 

termicznie

średnie roczne wartości wskaźników w ściekach 
dopływających do oczyszczalni ścieków 

BZT5, 

mgO2/l

średnie roczne wartości wskaźników w ściekach 
odpływających z oczyszczalni ścieków 

zawiesina 
ogólna, 

mg/l

ChZT, 
mgO2/l

fosfor, mg/lazot, mg/l

dotyczy 
tylko 

aglomeracji 
powyżej 15 
000 RLM - 

należy 
podać, 
jakie 

działania 
zostały 
podjęte, 

ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania 
osadu (Mg/rok) forma 

przeróbki 
osadu na 

oczyszczal
ni 

poprzedzaj
ąca 

zagospoda
rowanie

ilość 
suchej 
masy 

osadów 
powstający

ch na 
oczyszczal
ni Mg/rok

ChZT, 
mgO2/l

stosowane 
w rolnictwie

stosowane 
do 

rekultywacji 
terenów, w 

tym 
gruntów na 

cele 
rolnicze

termin realizacji 
przedsięwzieć 

azot, mg/l fosfor, mg/l

przyrost/z
mniejszeni

e 
przepustow

ości w 
ramach 

przeprowa
dzonej 

inwestycji 

 ilość 
oczyszcza

nych 
ścieków 

komunalny
ch ogółem 

w ciagu 
roku,     tyś 

m3/r

docelowa

maksymaln
y dopływ 
ścieków do 
oczyszczal

ni, m3/d

czy 
oczyszczal

nia 
ścieków 
spełnia 

wymagania 
rozporządz

enia w 
sprawie 

warunków, 
jakie 

maksymaln
a dla 

okresu 
pogody 

opadowej

zawiesina 
ogólna, 

mg/l

maksymaln
a dla 

okresu 
pogody 

bezopadow
ej

stan 
zaawansow
ania prac 

inwestycyjn
ych 

planowany
ch do 

zakończeni
a do końca 

2006 r. 
będących 
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SPRAWOZD

5.Informacje dodatkowe

fundusze 

Gminne kwota
nazwa 

funduszu
kwota nazwa 

(BN, M, 
MO, R, 

RM)
[tys zł.] [% RLM]

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125

Gminne kwota
nazwa 

funduszu
kwota nazwa 

% % RLM

109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

R_SPR10_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_GMIN R_SPR10_FIN_ZR_FIN_FUN_ZAGR_KWR_SPR10_FIN_ZR_FIN_FUN_ZAGR_NAZWAR_SPR10_FIN_ZR_FIN_IN_FUN_KWR_SPR10_FIN_ZR_FIN_IN_FUN_NAZWA R_SPR10_NAZWA_PROJ R_SPR10_STOP_DOFINR_SPR10_ZROD_FINANSR_SPR10_STAN_APLIK R_SPR10_PROC_SKANALR_SPR10_UWAGIR_SPR10_UWAGI_KZGWR_SPR10_UWAGI_PO_POPR

Gminne kwota
nazwa 

funduszu
kwota nazwa 

%
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

R_SPR09_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_GMIN R_SPR09_FIN_ZR_FIN_FUN_ZAGR_KWR_SPR09_FIN_ZR_FIN_FUN_ZAGR_NAZWAR_SPR09_FIN_ZR_FIN_IN_FUN_KWR_SPR09_FIN_ZR_FIN_IN_FUN_NAZWA R_SPR09_NAZWA_PROJ R_SPR09_STOP_DOFINR_SPR09_ZROD_FINANSR_SPR09_STAN_APLIK R_SPR09_UWAGI

fundusze 

Gminne kwota
nazwa 

funduszu
kwota nazwa 

91,0 92,0 93,0 94,0 95 96

R_SPR08_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_GMIN R_SPR08_FIN_ZR_FIN_FUN_ZAGR_KWR_SPR08_FIN_ZR_FIN_FUN_ZAGR_NAZWAR_SPR08_FIN_ZR_FIN_IN_FUN_KWR_SPR08_FIN_ZR_FIN_IN_FUN_NAZWA

 kwota
nazwa 

funduszu
kwota nazwa 

81 81 82 83 84

R_SPR07A_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_GMIN R_SPR07A_FIN_ZR_FIN_FUN_ZAGR_KWR_SPR07A_FIN_ZR_FIN_FUN_ZAGR_NAZWAR_SPR07A_FIN_ZR_FIN_IN_FUN_KWR_SPR07A_FIN_ZR_FIN_IN_FUN_NAZWA

Gminne kwota
nazwa 

funduszu
kwota nazwa 

81 81 82 83 84

R_SPR07O_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_GMIN R_SPR07O_FIN_ZR_FIN_FUN_ZAGR_KWR_SPR07O_FIN_ZR_FIN_FUN_ZAGR_NAZWAR_SPR07O_FIN_ZR_FIN_IN_FUN_KWR_SPR07O_FIN_ZR_FIN_IN_FUN_NAZWA

kwota
nazwa 

funduszu 
kwota

nazwa 
funduszu

kwota nazwa 

77 78 79 80 81 82 83

R_SPR06O_FIN_ZR_FIN_SR_BUDZR_SPR06O_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_KWR_SPR06O_FIN_ZR_FIN_FUN_EKOL_NAZWAR_SPR06O_FIN_ZR_FIN_FUN_ZAGR_KWR_SPR06O_FIN_ZR_FIN_FUN_ZAGR_NAZWAR_SPR06O_FIN_ZR_FIN_IN_FUN_KWR_SPR06O_FIN_ZR_FIN_IN_FUN_NAZWA

ogółem

w tym 
koszty 

związane z 
przeróbką 
osadu na 

oczyszczal
ni

w tym 
koszty 

związane z 
zagospoda
rowaniem 

osadu

kwota
nazwa 

funduszu 
kwota

nazwa 
funduszu

kwota nazwa 

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

5.Informacje dodatkowe
Zakończone inwestycje w ramach KPO Ś

inne źródła czy w 
wyniku 

realizacji 
projektu 
zostanie 

zapewnio
ny 

podwy żs
zony 

stopie ń 
usuwania 
biogenó

w na 
oczyszcz
alniach? 
TAK/NIE/
PROJEK

 czy na 
terenie 

aglomera
cji której 
dotyczył/
dotyczy 
projekt 

(niezale ż
nie od 

zakresu 
projektu), 
wyst ępuj

ą 
oczyszcz

alnie 
które NIE 
posiadaja 

nale ży 
wpisac 
nazwy 

oczyszcz
alni z 

terenu 
całej 

aglomera
cji, na 

obszarze 
której 

prowadz
ony 

był/prow
adzony 

jest 
projekt, 

nazwa 
projektu 
finansow
anego z 

funduszy 
struktural

nych ( 
środki 

unijne - 
POIŚ, 

RPO) w 
ramach 
którego 
została 

zrealizow
ana/jest 

realizowa
na 

inwestycj

dotyczy aglomeracji powy żej 
10 000 RLM

Rok 
zakończe

nia 
projektu

Jaki 
przewidu
je si ę % 

skanalizo
wania 

aglomera
cji 

w 2015 
r.?

inwestycj
e

 w 
zakresie 
oczyszcz

alni 
ścieków 

zrealizow
ane

w latach 
2004-

rok 
zakończe

nia 
inwestycj

i 
z 

kolumny 
poprzedn

iej

koszt 
całej 

inwestycj
i 

zrealizow
anej w 
ramach 
KPOŚK 

dotycz ąc
ej 

oczyszcz

Uwagi 

fundusze zagraniczne  

fundusze zagraniczne  Stopień 
dofinansow

ania 
inwestycji 
z danego 
źródła 

finansowan
ia

W 
przypadku 
aglomeracji 

powyżej 
15000 

RLM, które 
nie 

posiadają 
jeszcze 

zaawansow
anych 

środków na 
realizację 
inwestycji, 

należy 

fundusze zagraniczne  

fundusze zagraniczne  

fundusze zagraniczne  

Należy 
podać stan 
aplikowania 
o środki ze 
źródła 

wskazaneg
o 

w kolumnie 
poprzedniej

Uwagi 

Nazwa 
projektu, w 

ramach 
którego 

realizowan
a jest 

inwestycja 

inne źródła 

Uwagi KZGW

Należy 
podać stan 
aplikowania 
o środki ze 
źródła 

wskazaneg
o 

w kolumnie 
poprzedniej

Jaki 
przewiduje 

się % 
skanalizow

ania 
aglomeracji 
w 2015 r.?

Uwagi 

Stopień 
dofinansow

ania 
inwestycji 
z danego 
źródła 

finansowan
ia

W 
przypadku 
aglomeracji 
powyżej 15 
000 RLM, 

które 
nie 

posiadają 
jeszcze 

zaawansow
anych 

środków na 
realizację 
inwestycji, 

należy 
podać 
źródło 

finansowan
ia 

planowanej 
inwestycji

Nazwa 
projektu, w 

ramach 
którego 

realizowan
a jest 

inwestycja 

Uwagi po poprawkach

inne źródła 
finansowania (banki, 

Uwagi

inne źródła 

inne źródła 

inne źródła 

nakłady inwestycyjne poniesione w 2006 roku                                       
(tys. zł)

oczyszczalnia ścieków komunalnych

inne źródła 

środki 
budżetowe

fundusze ekologiczne 

środki 
własne

środki 
budżetowe

5. Finansowanie

źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2006 r. (tys. zł) 

zbiorcze 
systemy 

kanalizacyj
ne

inne źródła fundusze ekologiczne fundusze zagraniczne  
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AKTUALIZACJA

2011 Tablica 3. Planowane działania w zakresie budowy i mo dernizacji sieci kanalizacyjnych.
Tablica 1. Identyfikacja aglomeracji - na podstawie  AKPOŚK2010. Tablica 2. Aglomeracja.

I_d 
aglomeracj
i (według 

AKPOŚK2
010)

Nazwa 
aglomeracj

i
Powiat

Województ
wo

Gmina 
wiod ąca w 
aglomeracj

i

Gminy 
wchodz ąc
e w skład 

aglomeracj
i

Nr 
rozporz ąd
zenia/uch

wały 
ustanawiaj
ącego 

aglomeracj
ę

RLM 
aglomeracj
i zgodnie z 
rozporz ąd
zeniem/uc

hwałą

RLM 
aglomeracj
i zgodnie z 
AKPOŚK2

010

Numer 
załącznika 

w 
AKPOŚK2

010

pochodz ą
ca ze 
ścieków 

przemysło
wych       

pochodz ą
ca od 
osób 

czasowo 
przebywaj
ących 

w 
aglomeracj

i

ogółem
w tym sieci 
grawitacyj

nej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

AKT_ID_AGLAKT_NAZ_AGLAKT_NAZW_GMINAKT_RODZ_GMINAKT_POWIATAKT_WOJ AKT_DORZECZEAKT_REGIONAKT_GM_WIODAKT_GMINY_AGLOAKT_NR_ROZPORZAKT_RLM_AGL_ROZPORZAKT_RLM_AGL_AKPOSKAKT_NR_ZAL_AKPOSKAKT_ID_AGLAKT_NAZ_AGLAKT_RLM_ROZP2AKT_SPOSOB_WYZN_RLMAKT_LICZB_MIESZK_SCIEK_PRZEMAKT_LICZB_MIESZK_CZAS_PRZEBYWAKT_LICZ_MIESZKAKT_GR_AGLOMAKT_LICZB_MIESZK_KORZY_SYST_KANALAKT_LICZB_MIESZK_KORZY_INNE_SYSTAKT_LICZB_MIESZK_TAB_ASENIZAKT_PROC_RLM_KORZYST_2010AKT_PROC_RLM_KORZYST_2015AKT_ID_AGLAKT_NAZ_AGLAKT_SIEC_KANAL_OGOLAKT_SIEC_KANAL_GRAWAKT_LICZB_MIESZK_KORZY_SYST_KANAL2AKT_PRZEDZ_CZASAKT_PROC_MIESZK_KORZYST_SIEC_KANALAKT_RLM_KORZ_SIEC_KANALAKT_PROC_RLM_KORZ_SIEC_KANALAKT_WSK_KONCAKT_BUD_DL_SIEC_KANAL_OGOLAKT_BUD_DL_SIEC_KANAL_GRAWITAKT_LICZ_PRZEPOMPAKT_NIEZB_NAKL_BUD_SIEC_KANALAKT_BUD_PRZYROST_LICZBY_MIESZKAKT_PRZYR_LICZB_RZECZ_MIESZKAKT_MOD_DL_SIEC_KANALAKT_MOD_NIEZB_NAKL_INWAKT_OBEC_WSK_KONCAKT_NAZWA_PROJ

1 - Tablica 1. Identyfikacja aglomeracji - na podstawie AKPOŚK2010. -  - I_d aglomeracji (według AKPOŚK2010)2 - Tablica 1. Identyfikacja aglomeracji - na podstawie AKPOŚK2010. -  - Nazwa aglomeracjin_gminy r. gminy 3 - Tablica 1. Identyfikacja aglomeracji - na podstawie AKPOŚK2010. -  - Powiat4 - Tablica 1. Identyfikacja aglomeracji - na podstawie AKPOŚK2010. -  - Województwo5-aglomeracje - dane podstawowe  dorzecze6-aglomeracje - dane podstawowe  region wodny5 - Tablica 1. Identyfikacja aglomeracji - na podstawie AKPOŚK2010. -  - Gmina wiodąca w aglomeracji6 - Tablica 1. Identyfikacja aglomeracji - na podstawie AKPOŚK2010. -  - Gminy wchodzące w skład aglomeracji7 - Tablica 1. Identyfikacja aglomeracji - na podstawie AKPOŚK2010. -  - Nr rozporządzenia/uchwały ustanawiającego aglomerację8 - Tablica 1. Identyfikacja aglomeracji - na podstawie AKPOŚK2010. -  - RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem/uchwałą9 - Tablica 1. Identyfikacja aglomeracji - na podstawie AKPOŚK2010. -  - RLM aglomeracji zgodnie z AKPOŚK201010 - Tablica 1. Identyfikacja aglomeracji - na podstawie AKPOŚK2010. -  - Numer załącznika w AKPOŚK20101 - Tablica 2. Aglomeracja. - I_d aglomeracji (według AKPOŚK2010) - 2 - Tablica 2. Aglomeracja. - Nazwa aglomeracji - 3 - Tablica 2. Aglomeracja. - RLM aglomeracji wg rozporządzenia - 4 - Tablica 2. Aglomeracja. - Przedstawić sposób wyliczenia RLM aglomeracji                                    (wraz z wielkościami liczbowymi odpowiednimi dla każdej aglomeracji) - 5 - Tablica 2. Aglomeracja. - Równoważna liczba mieszkańców                                     RLM - pochodząca ze ścieków przemysłowych       6 - Tablica 2. Aglomeracja. - Równoważna liczba mieszkańców                                     RLM - pochodząca od osób czasowo przebywających 7 - Tablica 2. Aglomeracja. - Liczba  mieszkańców aglomeracji - 12-aglomeracje - dane podstawowe  symbol grupy aglomeracji8 - Tablica 2. Aglomeracja. - Liczba mieszkańców korzystajacych  z systemu kanalizacyjnego w 2010 r. - 9 - Tablica 2. Aglomeracja. - Liczba mieszkańców korzystajacych z indywidualnych systemów oczyszczania scieków w 2010 r. - 10 - Tablica 2. Aglomeracja. - Liczba mieszkańców korzystających z taboru asenizacyjnego w 2010 r. - 11 - Tablica 2. Aglomeracja. - % RLM korzystajacych z sieci kanalizacyjnych w 2010 r.1) - 12 - Tablica 2. Aglomeracja. - % RLM korzystajacych z sieci kanalizacyjnych 1 - I_d aglomeracji (według AKPOŚK2010) -  - 2 - Nazwa aglomeracji -  - 3 - Istniejaca sieć kanalizacyjna ogółem 4 - Istniejaca sieć kanalizacyjna ogółem 5 - Liczba mieszkańców korzystajacych  z systemu kanalizacyjnego 6 - Przedział czasowy -  - 15-Systemy kanalizacyjne stan na 31.12.2006 r. % Mk rzeczywistych korzystających16-Systemy kanalizacyjne stan na 31.12.2006 r. RLM  korzystających z sieci kanalizacyjnej17-Systemy kanalizacyjne stan na 31.12.2006 r. % RLM  korzystających z sieci kanalizacyjnej18-Systemy kanalizacyjne stan na 31.12.2006 r. wskaźnik koncentracji 7 - Budowa sieci kanalizacyjnej - długość sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy         km - ogółem8 - Budowa sieci kanalizacyjnej - długość sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy         km - w tym sieci grawitacyjnej9 - Budowa sieci kanalizacyjnej - liczba pompowni ścieków planowanych do wybudowania     szt. - 10 - Budowa sieci kanalizacyjnej - niezbędne nakłady inwestycyjne na budowę sieci kanalizacyjnej (kol.7+9)                  tys. zł  - 11 - Budowa sieci kanalizacyjnej - przyrost liczby mieszkańców rzeczywistych1), którzy skorzystają z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania sieci  - 12 - Budowa sieci kanalizacyjnej - przyrost liczby rzeczywistych mieszkańców na 1km sieci kanalizacyjnej przewidzianej do budowy - 13 - Modernizacja sieci kanalizacyjnej - długość sieci kanalizacyjnej planowanej do modernizacji     km - 14 - Modernizacja sieci kanalizacyjnej - niezbędne nakłady inwestycyjne na modernizację sieci kanalizacyjnej          tys. zł - 15 - 0becny wskaźnik koncentracji 2)16 - Nazwa projektu w ramach którego realizowana jest inwestycja (koszt projektu, stopień dofinansowania oraz termin zakończenia)  -  - 
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równoważna liczba mieszkańców aglomeracji

2005 zal 1a gr 0
Lp LpA n_gminy r. gminy powiat woj. DR RW

aglomeracj
a

gminy w 
agl.

RLM    agl
grupa 
RLM

zal 1a gr 1
Lp LpA n_gminy r. gminy powiat woj. DR RW

aglomeracj
a

gminy w 
agl.

RLM    agl
grupa 
RLM

zal 1a gr 2
LpA LpA n_gminy r. gminy powiat woj. DR RW

aglomeracj
a

gminy w 
agl.

RLM    agl
grupa 
RLM

zal 1b gr 0
LpA LpA n_gminy r. gminy powiat woj. DR RW

aglomeracj
a

gminy w 
agl.

RLM    agl grupa RLM

zal 1b gr 1
LpA LpA n_gminy r. gminy powiat woj. DR RW

aglomeracj
a

gminy w 
agl.

RLM    agl  

zal 1b gr 2
LpA LpA n_gminy r. gminy powiat woj. DR RW

aglomeracj
a

gminy w 
agl.

RLM    agl grupa RLM

Zal 2 gr 0
LpA LpA n_gminy r. gminy powiat woj. DR RW

aglomeracj
a
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RLM    agl grupa RLM

Zal 2 gr 1
LpA LpA n_gminy r. gminy powiat woj. DR RW

aglomeracj
a

gminy w 
agl.

RLM    agl grupa RLM

Zal 2 gr 2
LpA LpA n_gminy r. gminy powiat woj. DR RW

aglomeracj
a

gminy w 
agl.

RLM    agl grupa RLM

Zal 3 gr 2
Lp LpA n_gminy r. gminy powiat woj. DR RW

aglomeracj
a

gminy w 
agl.

RLM    agl
grupa 
RLM

Zał 4 gr 2
Lp LpA n_gminy r. gminy powiat woj. DR RW

aglomeracj
a

gminy w 
agl.

RLM    agl
grupa 
RLM

I_
d 

ag
lo

m
er

ac
ji

Strona 8 z 14



AKTUALIZACJA

Tablica 4. Identyfikacja oczyszczalni wg. AKPO ŚK2010.

szeroko ść długo ść szeroko ść długo ść I rzędu II rz ędu III rz ędu
bezpo śred

ni 
odbiornik

średnia
maksymal

na

przez 
aglomeracj

ę     

przez 
oczyszczal

nię 

w zakresie 
gospodark

i 
osadowej8

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5

AKT_LICZ_MK_KORZ_SYS_KANAL2015AKT_PROC_MK_KORZ_SYS_KANAL2015AKT_RLM_KORZ_Z SIEC_KANAL2015AKT_PROC_RLM_KORZ_SIEC_KANAL2015AKT_WSK_KONC_PRZYRAKT_DL_SIEC_PLAN_MODERAKT_BS AKT_BS2005AKT_BS2010AKT_BS2013AKT_BS2015AKT_MS AKT_KWS AKT_KWS2005AKT_KWS2010AKT_KWS2013AKT_KWS2015 AKT_OCZ_MIEJSCAKT_CZY_GMINAAKT_PSP AKT_LMT AKT_RLM_OCZYAKT_PI AKT_ID_AGLAKT_NAZ_AGLAKT_ID_OCZYAKT_NAZWA_OCZYAKT_WSP_OCZY_SZERAKT_WSP_OCZY_DLAKT_WSPPUNKT_ZRZ_SZERAKT_WSP_PUNKT_ZRZ_DLAKT_SPOS_POZ_WSPAKT_NAZW_ODB_IAKT_NAZW_ODB_IIAKT_NAZW_ODB_IIIAKT_BEZP_ODBAKT_RODZ_OCZAKT_PRZEP_SREAKT_PRZEP_MAKSAKT_WYD_OCZYSZAKT_WYPEL_WYM_STANDAKT_TERM_EFEK_EK_AGLAKT_TERM_EFEK_EK_OCZYAKT_TERM_EFEK_EK_OSADAKT_NAZW_PROJ_OCZAKT_ID_AGLAKT_NAZ_AGLAKT_ID_OCZYAKT_NAZWA_OCZYAKT_RODZ_OCZY
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Tablica 6.  Planowane działania w zakresie zagospodaro wania osadu z oczyszczalni ścieków w 2015 r. Tablica 7. Planowane nakłady inwest ycyjne i źródła ich finansowania.
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6 -  - Rodzaj planowanej inwestycji2) - 7 -  - Rodzaj oczyszczalni po zrealizowaniu inwestycji3) - 8 -  - Przepustowość oczyszczalni po realizacji inwestycji9 -  - Przepustowość oczyszczalni po realizacji inwestycji10 -  - wydajność oczyszczalni po realizacji inwestycji11 -  - Liczba rzeczywistych mieszkańców, która będzie obsługiwana przez oczyszczalnię po zrealizowaniu inwestycji bez uwzględniania mieszkańców od których ścieki dowożone są taborem asenizacyjnym - 12 -  - Liczba rzeczywistych mieszkańców, która będzie obsługiwana przez oczyszczalnię po zrealizowaniu inwestycji z uwzględnieniem mieszkańców od których ścieki dowożone są taborem asenizacyjnym - 13 -  - Sucha masa osadów powstających i przerabianych na oczyszczalni  14 -  - Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego                                                           rok - przez aglomerację15 -  - Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego                                                           rok - w zakresie oczyszczania ścieków16 -  - Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego                                                           rok - w zakresie przeróbki osadu na oczyszczalni17 -  - Nakłady inwestycyjne na oczyszczalnię ścieków wraz z przeróbką osadu z wyłączeniem nakładów na zagospodarowanie osadu  - ogółem                         tys. zł18 -  - Nakłady inwestycyjne na oczyszczalnię ścieków wraz z przeróbką osadu z wyłączeniem nakładów na zagospodarowanie osadu  - w tym, nakłady na przeróbkę osadu na oczyszczalni ścieków                    19 -  - Nazwa projektu w ramach którego realizowana jest inwestycja (koszt projektu, stopień dofinansowania oraz termin zakończenia)  - 36-Osady  ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni,1 - I_d aglomeracji (według AKPOŚK2010) -  - 2 - Nazwa aglomeracji -  - 3 - I_d oczyszczalni -  - 4 - Nazwa oczyszczalni -  - 5 - Planowana forma przeróbki osadu na oczyszczalni poprzedzająca zagospodarowanie -  - 6 - Planowana forma7 - Ilość suchej masy osadu w zależności od sposobu zagospodarowania osadu                      Mg/rok -  - 8 - Termin osiągnięcia efektu odpowiedniego zagospodarowania osadu                                 rok -  - 9 - Niezbędne nakłady inwestycyjne na zagospodarowanie osadu                                     tys. zł -  - 37-Efekty ekologiczne  termin osiągnięcia efektu ekologicznego w zakresie 38-Efekty ekologiczne  termin osiągnięcia efektu ekologicznego w aglomeracji39-Efekty ekologiczne  termin osiągnięcia efektu ekologicznego w zakresie gospodarki osadowej  1 - I_d aglomeracji (według AKPOŚK2010) -  - 2 - Nazwa aglomeracji -  - 3 - Przedział czasowy -  - 4 - Nakłady inwestycyjne  tys. zł - na sieci kanalizacyjne (patrz wartości z tabeli 3  5 - Nakłady inwestycyjne  tys. zł -  na oczyszczalnię ścieków wraz z przeróbką osadu (patrz wartości z tabeli 5. kol. 17) - 6 - Nakłady inwestycyjne  tys. zł -  na zagospodarowanie osadu (patrz wartości z tabeli 6.  kol. 9) - 7 - Nakłady inwestycyjne  tys. zł - na oczyszczalnię ścieków wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem    (suma kol. 5 i 6) - 8 - Nakłady inwestycyjne  tys. zł - ogółem                    (suma kol. 4 i 7) - 9 - Źródła finansowania  nakładów  tys. zł  - środki własne1) - 10 - Źródła finansowania  nakładów  tys. zł  - środki budżetowe2) - 11 - Źródła finansowania  nakładów  tys. zł  - fundusze ekologiczne3)  - kwota12 - Źródła finansowania  nakładów  tys. zł  - fundusze ekologiczne3)  - nazwa funduszu 13 - Źródła finansowania  nakładów  tys. zł  - fundusze zagraniczne   - kwota14 - Źródła finansowania  nakładów  tys. zł  - fundusze zagraniczne   - nazwa funduszu15 - Źródła finansowania  nakładów  tys. zł  - kredyty i pożyczki krajowe w tym bankowe - kwota16 - Źródła finansowania  nakładów  tys. zł  - kredyty i pożyczki krajowe w tym bankowe - nazwa 17 - Źródła finansowania  nakładów  tys. zł  - inne źródła finansowania - kwota18 - Źródła finansowania  nakładów  tys. zł  - inne źródła finansowania - nazwa 
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Efekty ekologiczne Nakłady inwestycyjne planowane na lata 2007-2015  [tys.zł]
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docelowa oczyszczalnia ścieków docelowa przepustowość oczyszczalni ścieków w m3/d termin spełnienia przez aglomeracje wymagań wtermin osiągnięcia efektu ekologicznego oczyszczalni  termin modernizacji oczyszczalni ścieków, które osiągnęły efektekologiczny w zakresie jakości odprowadzanych ścieków w latach ubiegłych,koszty inwestycyjne i modernizacyjne oczyszczalni koszty inwestycyjne i modernizacyjne oczyszczalni w aglomeracjach koszty inwestycyjne i modernizacyjne ogółem   tys. zł
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USER STORY 

Numer umowy  Data sporządzenia US 20-03-2012 
Projekt SIKPOŚK Sporządził Dariusz Ziółkowski 
Ilość stron  Wersja 1.02 
Tytuł (nazwa) US US1 – Migracja 
 
 

Historia dokumentu 

Wersja Data wersji Opis Status zapisu Dotyczy Autorzy  

1.00 05-01-2012 Pierwsza wersja dokumentu  Nowy  Dariusz Ziółkowski 

1.01 20-03-2012 Uaktualnienie  Weryfikacja  Dariusz Ziółkowski 

1.02 13-04-2012 Korekta  Weryfikacja  Dariusz Ziółkowski 

Statusy zapisów: Nowy, Zamiana, Weryfikacja 
 

Załącznik 16 – Migracja v_1.02 
Jako użytkownik wiodący chcę zmigrować dane archiwalne aby móc je wykorzystywać do analizy 
historycznej i porównawczej. 

 

Opis 
 

Uszczegółowienie wymagań 

- dane nie mogą ulec przekształceniu, zduplikowaniu oraz rozspójnieniu, 

- dane będą wykorzystane do prowadzenia analizy porównawczej oraz do odwołań do danych 
historycznych w zestawieniach i raportach bieżących, 

- formuły walidacyjne wykluczać będą dublikację danych, 

- system umożliwi uzupełnienie i czyszczenie na bieżąco, 

- system pozwoli na zapis i walidację przed ostatecznym zapisem do bazy, 

- system pozwoli na wycofanie migrowanych rekordów, 

- system umożliwi wykonanie migracji testowej, 

- migracja wykonywana będzie poprzez interfejs webowy systemu SIKPOŚK, 

- w pierwszym kroku migracji system uploaduje pliki do buforu, 

- format plików archiwalnych: xls, csv, txt, 



                                                                                 

 

KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa_Załącznik 16 v1.02 - Migracja - User Story 

 

2 | S t r o n a  

- w trakcie wstępnej akceptacji system waliduje pliki i oznacza wynik (poprawny lub nie), 

- w kolejnym kroku użytkownik weryfikuje dane oraz poprawia je w dostępnych narzędziach, 

- w trakcie dokonywania zmian przez użytkownika system zapisuje historię zmian, 

- po ostatecznej akceptacji przez użytkownika dane zapisane są do danych bieżących. 

 

Scenariusz użytkownika 
 

Podgląd mapowania plików 

 

Opis: 

 Użytkownik przegląda mapowanie kolumn z plików z danymi źródłowymi z kolumnami tabel 
systemowych. Definicja mapowania udostępniona jest jedynie do odczytu. Definicja mapowania 
wykonana jest na sztywno w kodzie programu.  

 

Warunki początkowe: 

Użytkownik zalogowany jest do systemu. 

 

Warunki końcowe: 

 Mapowanie wykonane jest prawidłowo, zgodnie z załącznikiem 15.  

 

Scenariusz podstawowy: 

1. Użytkownik wybiera opcję „Migracja/Mapowanie plików z danymi” aby przeglądnąć 
mapowanie, 

2. System otwiera formę ekranową FRM_MIGR_MAPOWANIE z definicją mapowania. 
Forma nie zawiera żadnych danych. Na formie znajdują się pole filtru „Migrowany 
plik”. 

3. Użytkownik w polu filtra „Migrowany plik” wybiera z listy nazwę pliku a następnie klika 
przycisk „Pokaż”, aby wyświetlić mapowanie pól. 

4. System wyświetla okno FRM_MIGR_MAPOWANIE. W oknie pokazane są w dwóch  
kolumnach mapowane dane. W kolumnie 1 pokazane są kolumny z pliku z danymi. W 
kolumnie 2 pokazane są kolumny z tabeli z bufora (tabela bufora jest jednoznaczna z 
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tabelą docelową). 

5. Użytkownik zamyka okno opcji po przeglądzie mapowania. 

 

Scenariusze alternatywne: 

 Brak scenariuszy alternatywnych. 

 

Upload danych do tabel tymczasowych 

 

Opis: 

 Użytkownik wykonuje upload plików zawierających dane historyczne do tabel tymczasowych, 
aby móc w kolejnym kroku załadować dane do tabel kolejnego poziomu. W trakcie przeładowywania 
danych pomiędzy tabelami walidacja będzie efektywniejsza niż walidacja podczas ładowanie danych 
bezpośrednio z plików do tabel docelowych. Dodatkowo dane załadowane do tabel tymczasowych, 
posłużą jako źródło przy opracowywaniu słowników.  

Użytkownik wskazuje katalog w którym znajdują się pliki do migracji. System rozpoznaje pliki (który 
plik jakiego zakresu danych dotyczy, jakiego roku i jakiego województwa) po nazwach. Lista 
migrowanych plików przedstawiona jest w załączniku 13.  

 

Warunki początkowe: 

Użytkownik zalogowany jest do systemu. 

Przygotowane są pliki z danymi. 

 

Warunki końcowe: 

 Dane załadowane są do tabel pierwszego poziomu. 

 

Scenariusz podstawowy: 

1. Użytkownik wybiera opcję „Migracja” aby rozpocząć migrację, 

2. System na ekranie wyświetla główną formę ekranową (FRM_MIGR) opcji migracja 
danych, 

3. Użytkownik klika przycisk „Migracja danych historycznych” aby rozpocząć migrację 
danych archiwalnych,   
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4. System otwiera formę ekranową umożliwiającą wskazanie katalogu z migrowanymi 
plikami FRM_MIGR_LIST_ARCH. Forma zawiera pole do wyboru katalogu z plikami. 

a) Użytkownik klika przycisk „Przeglądaj” aby otworzyć okno explorera plików 
FRM_EXPLORER, 

b) System wyświetla okno explorera plików, 

c) Użytkownik klika wybrany katalog zawierający pliki aby wskazać pliki do 
zmigrowania i klika OK. aby potwierdzić wybrany plik,  

d) System zamyka ekran explorera plików i ponownie wyświetla ekran 
FRM_MIGR_LIST_ARCH, 

5. Użytkownik klika przycisk „Migracja danych do tabel tymczasowych” aby rozpocząć 
proces migracji danych archiwalnych, 

6. System wyświetla okno komunikatu „Czy chcesz rozpocząć proces migracji danych 
archiwalnych do tabel tymczasowych” wraz z opcjami „Tak” i „Nie”. 

7. Użytkownik klika przycisk „Tak” aby kontynuować migrację, 

8. System wyświetla formę ekranową FRM_MIGR_ARCH_POSTEP z postępem migracji i 
rozpoczyna import danych z plików do tabel tymczasowych.  

9. System kończy import i wyświetla formę ekranową FRM_MIGR_ARCH_WYNIK wraz z 
komunikatem o przebiegu migracji. Forma ma postać tabeli. W lewej kolumnie 
znajduje się lista migrowanych plików. W prawej kolumnie znajduje się komunikat o 
wyniku migracji i ewentualnych błędach. 

10. System zapisuje wynik importu do logu. 

11. Użytkownik zamyka okno wyniku importu. 

 

Scenariusze alternatywne: 

8A – Użytkownik chce przerwać migrację.  

a)  Klika przycisk „Anuluj”. 

b) System przerywa import i wyświetla ponownie ekran 
FRM_MIGR_LIST_ARCH, 

  9A – System kończy import z błędami. Część plików lub wszystkie nie zostają 
załadowane do systemu.  

a) System wyświetla formę ekranową FRM_MIGR_ARCH_WYNIK z 
komunikatami o migracji. 

 



                                                                                 

 

KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa_Załącznik 16 v1.02 - Migracja - User Story 

 

5 | S t r o n a  

 

Sprawdzenie poprawności plików 

 

Opis: 

 Użytkownik sprawdza poprawność zmigrowanych do systemu plików. Każda migracja 
zapisywana jest w tabelach systemu. W ramach każdej migracji zapisywany są błędy jakie się pojawiły 
podczas importu. 

Historia migracji przechowuje historię migracji zarówno dla ładowania plików do tabel poziomu 0 jak 
też i przeładowywania z tabel tymczasowych do bufora. 

 

Warunki początkowe: 

Użytkownik zalogowany jest do systemu. 

Wykonana została akcja migrowania plików. 

 

Warunki końcowe: 

 Użytkownik wykonał przegląd plików.  

 

Scenariusz podstawowy: 

1. Użytkownik wybiera opcję „Migracja/Historia migracji” aby przejść do opcji 
przeglądania historii migracji, 

2. System otwiera formę ekranową FRM_MIGR_HISTORIA zawierającą historię migracji. 

3. Użytkownik klika przycisk „Przeglądaj” dla wybranego importu aby zobaczyć szczegóły 
migracji, 

4. System otwiera okno FRM_MIGR_ARCH_WYNIK na którym znajdują się szczegóły 
migracji, 

5. Użytkownik kończy przegląd migracji i zamyka okno FRM_MIGR_ARCH_WYNIK. 

 

Scenariusze alternatywne: 

3A – Użytkownik chce przejrzeć inne wykonywane próby migracji. 

a) Użytkownik klika przycisk „Przeglądaj” dla innej wybranej migracji, 
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Poprawa migrowanych plików 

 

Opis: 

 Użytkownik po stwierdzeniu błędów w plikach z danymi dokonuje poprawy plików. Użytkownik 
na typ etapie poprawia te błędy, których wina tkwi w budowie plików np.: błędna liczba kolumn. 
Poprawa odbywa się poprzez modyfikację plików. 

 

Warunki początkowe: 

Użytkownik zalogowany jest do systemu. 

Użytkownik dokonał przeglądu błędów migracji i posiada listę błędów. 

 

Warunki końcowe: 

 Błędne pliki są poprawione i gotowe do kolejnej próby migracji.  

 

Scenariusz podstawowy: 

1. Użytkownik poprawia pliki w programie zewnętrznym właściwym dla danego pliku 
(np.: MS Excel dla plików z rozszerzeniem xls lub xlsx).  

 

Scenariusze alternatywne: 

  Brak scenariuszy dla przypadku użycia 

 Ekrany: 

  Brak ekranów dla przypadku użycia 

 

Migracja danych słownikowych 

 

Opis: 

Jako kolejny etap migracji danych wykonane zostanie załadowanie danych słownikowych z 
plików. Dane słownikowe (które będą używane także w bieżącej działalności systemu) są 
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niezbędne aby przeprowadzić walidację danych historycznych. Migracji podlegać będą 
słowniki, których liczba pozycji jest znacząca. Jako znacząca rozumiana jest taka liczba 
pozycji, która powodowałaby, że ręczne wprowadzenie pozycji do słownika zajęłoby kilka 
roboczogodzin. 

Lista słowników które będą migrowane podana jest w załączniku 5.  

W trakcie importu danych słownikowych prowadzona będzie walidacja poprawności plików 
oraz zgodności danych w pliku z formatem pól w tabeli ( w tym także sprawdzenie unikalności 
pól w słownikach).  

Weryfikacja oraz modyfikacja słowników dostępna będzie poprzez docelowe formy ekranowe 
obsługi słowników. Dane ze słowników migrowane będą bezpośrednio do tabel głównych 
systemu.  

Wszystkie zaimportowane pozycje posiadać będą oznaczenie (flagę), że pochodzą z importu, 
aby umożliwić usunięcie wszystkich importowanych pozycji. 

 

W ramach etapu wprowadzana jest także definicja dokumentów archiwalnych. Definicja 
dokumentów wprowadzana jest ręcznie. Opis definicji dokumentów znajduje się w 
dokumencie „Analiza przedwdrożeniowa”. 

 

Warunki początkowe: 

Użytkownik zalogowany jest do systemu. 

Przygotowane są pliki z danymi słownikowymi. Pliki przygotowane są formie tabelarycznej. 
Pliki mają format zgodny z załącznikiem 5. 

 

Warunki końcowe: 

Do systemu zaimportowane zostały słowniki. 

 

Scenariusz migracji: 

1. Użytkownik wybiera opcję „MIGRACJA” aby rozpocząć migrację, 

2. System na ekranie wyświetla główną formę ekranową (FRM_MIGR) opcji 
migracja danych, 

3. Użytkownik klika przycisk „Migracja danych słownikowych” aby rozpocząć 
migrację słowników, 

4. System otwiera formę ekranową umożliwiającą wskazanie migrowanych 
plików z danymi słownikowymi FRM_MIGR_LIST_SLOW. Forma zawiera listę 
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migrowanych słowników. Obok każdego ze słowników jest przycisk 
„Przeglądaj”. 

a) Użytkownik klika przycisk „Przeglądaj” przy wybranym słowniku aby 
otworzyć okno explorera FRM_EXPLORER z plikami do migracji, 

b) System wyświetla okno explorera plików, 

c) Użytkownik klika wybrany plik w wybranym katalogu aby wskazać 
plik do zmigrowania i klika OK. aby potwierdzić wybrany plik,  

d) System zamyka ekran explorera plików i ponownie wyświetla ekran z 
listą słowników do zmigrowania FRM_MIGR_LIST_SLOW, 

5. Użytkownik klika przycisk „Migracja słowników” aby rozpocząć proces migracji 
danych słownikowych, 

6. System wyświetla okno komunikatu „Czy chcesz rozpocząć proces migracji 
słowników” wraz z opcjami „Tak” i „Nie”, 

7. Użytkownik klika przycisk „Tak” aby kontynuować migrację, 

8. System wyświetla formę ekranową FRM_MIGR_SLOW_POSTEP z postępem 
migracji i rozpoczyna import danych z plików do tabel słownikowych. 

9. System kończy import i wyświetla formę ekranową FRM_MIGR_SLOW_WYNIK 
wraz z komunikatem o przebiegu migracji. Forma ma postać tabeli. W lewej 
kolumnie znajduje się lista słowników. W prawej kolumnie znajduje się 
komunikat o wyniku migracji i ewentualnych błędach. 

10. Użytkownik przechodzi do opcji „Definicja dokumentów” i wprowadza definicję 
dokumentów archiwalnych. 

 

Scenariusze alternatywne: 

4A - Użytkownik chce wskazać więcej plików do migracji: 

a) Użytkownik wskazuje kolejne pliki do importu 

8A - Użytkownik chce przerwać proces migracji słowników: 

b) Użytkownik klika przycisk „Anuluj”, 

  9A – System kończy import z błędami. Część słowników lub wszystkie nie zostają 
załadowane do systemu. 

a) System ładuje do bazy danych słowniki z poprawnymi danymi. System nie 
ładuje słowników dla których pojawiają się błędy. System wyświetla formę 
ekranową FRM_MIGR_SLOW_WYNIK z komunikatami o migracji. W prawej 
kolumnie podana jest przyczyna błędu dla każdego słownika. W przypadku 
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błędu w formacie danych podany zostanie wiersz, dla którego pojawił się 
błąd. 

  9B – Użytkownik chce wyeksportować komunikaty wyniku migracji 

a) Użytkownik klika jeden z wybranych przycisków aby wyeksportować wynik 
logu migracji do pliku w formacie (xml, xls, csv, txt, pdf), 

b) System otwiera okno explorera plików, 

c) Użytkownik wybiera ścieżkę docelową i wprowadza nazwę pliku i zapisuje 
dane. 

 

Przegląd i modyfikacja danych słownikowych 

 

Opis: 

 Użytkownik przegląda dane słownikowe aby zweryfikować poprawność importu. W przypadku 
błędów w pojedynczych pozycjach dokonuje modyfikacji (zmienia, dodaje lub usuwa pozycje). W 
przypadku stwierdzenia znacznej ilości błędów usuwa cały komplet zaimportowanych danych. 

 

Warunki początkowe: 

Użytkownik zalogowany jest do systemu. 

Użytkownik posiada uprawnienia do przeglądu, modyfikacji i usuwania pozycji słownika. 

Dane słownikowe zostały zaimportowane. 

 

Warunki końcowe: 

Dane słownikowe po przeglądzie i modyfikacjach są prawidłowe. 

 

Scenariusz podstawowy: 

1. Użytkownik wybiera opcję „Słowniki” aby otworzyć okno ze słownikami. 

2. System otwiera formę ekranową z listą słowników FRM_SLOW. 

3. Użytkownik klika wybrany słownik aby wyświetlić listę pozycji. 

4. System otwiera formę FRM_SLOW_POZYCJE. 

5. Użytkownik przegląda listę pozycji słownika. 



                                                                                 

 

KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa_Załącznik 16 v1.02 - Migracja - User Story 

 

10 | S t r o n a  

6. Użytkownik zamyka Słowniki. 

 

Scenariusze alternatywne: 

5A – Użytkownik chce poprawić wartość pozycji słownika.  

a) Użytkownika zaznacza pole check-box obok wybranej pozycji, 

b) Użytkownik klika przycisk „Modyfikuj”, 

c) System uaktywnia pole z wartością pozycji słownika, 

d) Użytkownik wprowadza zmiany w polu a następnie klika przycisk „Zapisz”, 

e) System wprowadza zmiany do bazy, 

5B – Użytkownik chce usunąć kilka pozycji słownika.  

a) Użytkownika zaznacza pole check-box obok wybranych pozycji, 

b) Użytkownik klika przycisk „Usuń”, 

c) System wyświetla komunikat „Czy chcesz usunąć wybrane pozycje”. 

d) Użytkownik klika „Tak”, 

e) System usuwa pozycje ze słownika, 

5C – Użytkownik chce usunąć wszystkie zaimportowane pozycje słownikowe.  

a) Użytkownika zaznacza pole check-box w nagłówku „Pozycje pochodzące z 
importu”, 

b) System wyświetla na liście pozycji, tylko zaimportowane pozycje, 

c) Użytkownik klika przycisk „Usuń”, 

d) System wyświetla komunikat „Czy chcesz usunąć wybrane pozycje”, 

e) Użytkownik klika „Tak”, 

f) System usuwa pozycje ze słownika, 

5D – Użytkownik chce usunąć pozycje ze słownika, których część jest używana już w 
danych transakcyjnych.  

a) Użytkownika zaznacza pole check-box obok wybranych pozycji, 

b) Użytkownik klika przycisk „Usuń”, 

c) System wyświetla komunikat „Następujące pozycje [nazwy pozycji] są 
używane w danych transakcyjnych i nie mogą zostać usunięte. Czy chcesz 
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usunąć pozostałe pozycje?” 

d) Użytkownik klika „Tak”, 

e) System nie usuwa wymienionych pozycji używanych w danych 
transakcyjnych ze słownika, 

f) System usuwa pozostałe zaznaczone pozycje ze słownika, 

 

 

Upload danych do bufora 

 

Opis: 

 Użytkownik wykonuje upload plików zawierających dane historyczne do bufora, aby móc 
przeprowadzić walidację danych, dokonać przeglądu i ewentualnie dokonać korekty w danych.  

Upload polega na przegraniu danych z tabel tymczasowych do tabel bufora. W trakcie przegrywania 
następuje walidacja poprawności danych. 

 

Warunki początkowe: 

Użytkownik zalogowany jest do systemu. 

Pliki z danymi wgrane są do tabel tymczasowych. 

 Załadowane są wstępnie słowniki. 

 

Warunki końcowe: 

 Dane załadowane są do bufora. 

 

Scenariusz podstawowy: 

1. Użytkownik wybiera opcję „Migracja” aby rozpocząć migrację, 

2. System na ekranie wyświetla główną formę ekranową (FRM_MIGR) opcji migracja 
danych, 

3. Użytkownik klika przycisk „Migracja danych historycznych” aby rozpocząć migrację 
danych archiwalnych,   

4. System otwiera formę FRM_MIGR_LIST_ARCH. Forma zawiera przycisk „Migracja 
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danych do bufora”. 

5. Użytkownik klika przycisk „Migracja danych do bufora” aby rozpocząć proces migracji 
danych archiwalnych, 

6. System wyświetla okno komunikatu „Czy chcesz rozpocząć proces migracji danych 
archiwalnych” wraz z opcjami „Tak” i „Nie”. 

7. Użytkownik klika przycisk „Tak” aby kontynuować migrację, 

8. System wyświetla formę ekranową FRM_MIGR_ARCH_POSTEP z postępem migracji i 
rozpoczyna import danych do tabel bufora z tabel tymczasowych.  

9. System kończy import i wyświetla formę ekranową FRM_MIGR_ARCH_WYNIK wraz z 
komunikatem o przebiegu migracji. Forma ma postać tabeli. W lewej kolumnie 
znajduje się lista migrowanych plików. W prawej kolumnie znajduje się komunikat o 
wyniku migracji i ewentualnych błędach. 

10. System zapisuje wynik importu do logu. 

11. Użytkownik zamyka okno wyniku importu. 

 

Scenariusze alternatywne: 

8A – Użytkownik chce przerwać migrację.  

c)  Klika przycisk „Anuluj”. 

d) System przerywa import i wyświetla ponownie ekran 
FRM_MIGR_LIST_ARCH, 

  9A – System kończy import z błędami. Część plików lub wszystkie nie zostają 
załadowane do tabel bufora. 

b) System wyświetla formę ekranową FRM_MIGR_ARCH_WYNIK z 
komunikatami o migracji. 

  

 

Przegląd i poprawienie danych 

 

Opis: 

 Użytkownik dokonuje przeglądu oraz poprawy w buforze zmigrowanych danych. 
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Warunki początkowe: 

Użytkownik zalogowany jest do systemu. 

Dane zostały zaczytane do bufora. 

Użytkownik wykonał przegląd migracji i posiada listę błędów. 

 

Warunki końcowe: 

 Dane zostały przejrzane i poprawione w buforze. 

 

Scenariusz podstawowy: 

1. Użytkownik wybiera opcję „Migracja/Bufor danych” aby otworzyć okno z danymi w 
buforze, 

2. System wyświetla okno FRM_MIGR_BUFOR. Okno nie zawiera żadnych danych, 
jedynie pole filtru „Migrowany plik”. 

3. Użytkownik we filtrze „Migrowany plik” wybiera z listy wybieralnej migrowany plik i 
naciska przycisk „Pokaż dane” aby wyświetlić dane z migracji na ekranie. 

4. System wyświetla dane na ekranie w postaci tabelarycznej w układzie poziomym. 
System jedynie te wartości, które zostały prawidłowo zwalidowane. 

5. Użytkownik zaznacza pole check-box przy wybranym wierszu i klika przycisk 
„Modyfikuj” aby dokonać modyfikacji wiersza. 

6. System uaktywnia wszystkie pola w wybranym wierszu.  

7. Użytkownik wprowadza prawidłowe wartości w polach. Pola mają docelową postać. 
Przykładowo pole typu słownikowego pozwala wybrać wartość jedynie z listy 
wybieralnej. 

8. Użytkownik klika przycisk „Zapisz” aby dokonać zapisu zmienionych wierszy. 

9. System zapisuje dokonane zmiany. System dodaje do tabel nowy wiersz. W historii 
zmian system zapisuje starą wartość, datę zmiany, login użytkownika.  

  

Scenariusze alternatywne: 

5A – Użytkownik chce zmienić inne wiersze,  

a) Użytkownik zaznacza inne wybrane pole check-box i klika przycisk 
„Modyfikuj” 
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5B – Użytkownik omyłkowo zaznaczył kilka wierszy,  

a) Użytkownik zaznacza pole check-box i klika przycisk „Modyfikuj”, 

b) System wyświetla komunikat „Wybrano więcej niż jeden wiersz do 
modyfikacji. Wybierz tylko jeden wiersz.” 

8A – Użytkownik wprowadził w pole wartość, które nie spełnia reguł walidacyjnych,  

a) Użytkownik klika „Zapisz”, 

b) System wyświetla komunikat, że w polu wprowadzona jest błędna wartość. 
System w komunikacie podaje jaka jest reguła walidacyjna dla tego pola. 

c) System pozostawia zmieniany wiersz jako aktywny i nie pozwala wyjść z 
trybu edycji. 

 

Anulowanie migracji 

Opis: 

 Użytkownik anuluje migrację. Dane w buforze ustawiany mają status na historyczny. Danych 
takich nie można zmieniać i nie można przenieść do systemu głównego. 

 

Warunki początkowe: 

Użytkownik zalogowany jest do systemu. 

Dane zostały zaczytane do bufora. 

Dane zostały zweryfikowane i poprawione. 

 

Warunki końcowe: 

 Dane zostają usunięte z bufora. 

 

Scenariusz podstawowy: 

1. Użytkownik wybiera opcję „Migracja /Bufor danych” aby przejść do bufora z danymi. 

2. System otwiera formę ekranową FRM_MIGR_BUFOR. 

3. Użytkownik klika przycisk „Anuluj migrację”. 

4. System wyświetla okno komunikatu „Czy chcesz anulować migrację? ”. W oknie 
dostępne są dwa przyciski „TAK” oraz „Anuluj”. 
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5. Użytkownik klika przycisk „TAK” aby ustawić status danych na nieaktywne. 

6. System zmienia status danych na nieaktywne. 

 

  

Scenariusze alternatywne: 

5A – Użytkownik chce przerwać anulowanie migracji.  

a) Użytkownik klika przycisk „Anuluj”. 

b) System przerywa anulowanie migracji, 

 

Wczytanie danych do systemu 

 

Opis: 

 Użytkownik wczytuje dane do systemu głównego. 

 

Warunki początkowe: 

Użytkownik zalogowany jest do systemu. 

Dane zostały zaczytane do bufora. 

Dane zostały zweryfikowane i poprawione. 

 

Warunki końcowe: 

 Dane zostały zaczytane do systemu 

 

Scenariusz podstawowy: 

1. Użytkownik wybiera opcję „Migracja /Bufor danych” aby przejść do bufora z danymi. 

2. System otwiera formę ekranową FRM_MIGR_BUFOR. 

3. Użytkownik klika przycisk „Przenieś dane do systemu”. 

4. System wyświetla okno komunikatu „Czy przenieś dane do systemu?”. W oknie 
dostępne są dwa przyciski „TAK” oraz „Anuluj”. 



                                                                                 

 

KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa_Załącznik 16 v1.02 - Migracja - User Story 

 

16 | S t r o n a  

5. Użytkownik klika przycisk „TAK” aby przenieś dane do systemu. 

6. System przenosi dane do systemu głównego. 

  

Scenariusze alternatywne: 

5A – Użytkownik chce przerwać przeniesienie danych do systemu głównego.  

a) Użytkownik klika przycisk „Anuluj”. 

b) System przerywa przeniesienie danych do systemu głównego, 

6A – Użytkownik chce usunąć wszystkie zmigrowane dane do systemu głównego  

a) Użytkownik klika przycisk „Usuń migrowane dane z systemu głównego”. 

b) System wyświetla komunikat „Czy chcesz usunąć migrowane dane z systemu 
głównego?” wraz z dwoma opcjami „TAK” i „NIE”. 

c) Użytkownik klika przycisk „TAK”. 

d) System usuwa z tabel głównych wszystkie dane pochodzące z migracji. 

 

  

Procedura biznesowa  
 

Proces migracji przedstawiony został na poniższym schemacie. Proces migracji prowadzony będzie 
wspólnie przez Wykonawcę oraz Zamawiającego. Zastosowana nazwa aktora procesu „Użytkownik” 
odnosi się zarówno do Zamawiającego jak też i dla wykonawcy. 

Przedstawiony poniżej proces migracji jest procesem zamkniętym dla danych dotyczących jednego 
typu dokumentów (sprawozdanie, aktualizacja) za jeden rok. Kolejność migrowanych lat postępować 
będzie od danych najwcześniejszych do najpóźniejszych.  

Proces migrowania słowników będzie powtarzany dla każdego sprawozdania i roku. Dla kolejnych lat 
ładowane będą dane słownikowe, które uległy zmianie. Przy ładowaniu każdej kolejnej zmienionej 
pozycji słownikowej nadawana będzie nowa wersja. Dzięki temu zachowana zostanie historyczność 
danych słownikowych. 
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Rysunek 1 Proces migracji  
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Weryfikacja mapowania kolumn 

Podstawowe założenie dotyczące migracji jest takie, że przed rozpoczęciem procesu migracji znana 
będzie dokładna struktura plików z danymi archiwalnymi. Zakładany jest wcześniejszy test migracji. 
Ma on jednak charakter próby przed migracją ostateczną.  Proces migracji będzie więc procesem 
jednorazowym. Na podstawie powyższych założeń migracja będzie prowadzona w oparcie o sztywną 
definicję plików i ich struktury. Oznacza to, że lista migrowanych plików oraz ich struktura zostanie 
wprowadzona do kodu systemu w postaci zmapowania kolumn z plików z danymi na kolumny 
docelowe. Struktura plików oraz mapowanie na kolumny docelowe przedstawione jest w załączniku 15 
Dokumentu „Analiza przedwdrożeniowa”. Użytkownik w trakcie etapu „Weryfikacja mapowania 
kolumn” będzie mógł sprawdzić jak wygląda mapowanie. Funkcjonalność taka będzie także użyteczna 
w przypadku błędów w trakcie migracji (błędów typu błędna struktura pliku). 

Pliki przed migracją będą poddane wstępnemu przetworzeniu przez Wykonawcę. Wykonane zostanie 
następujące przetworzenie plików: 

• Zmiana nazwy plików – ma ono na celu umożliwienie wgrania wszystkich plików do jednego 
katalogu. System pobierając pliki z tego katalogu po nazwie będzie rozpoznawał jakiego 
zakresu danych, jakie okresu i dla jakiej jednostki samorządu dotyczy plik. Dokładna lista 
migrowanych plików przedstawiona jest w załączniku 13 Dokumentu „Analizy 
przedwdrożeniowa”. 

• Zmiana układy tabelarycznego plików – ma ona na celu doprowadzenie plików do formatu 
tabelarycznego, który zostanie rozpoznany przez system jako plik z danymi uporządkowanymi 
w kolumny i w wiersze.  

• Zmiana układu niektórych danych – zmiana układu niektórych komórek w celu doprowadzenia 
plików do postaci tabelarycznej (np. usunięcie scalania komórek). 

• Usunięcie niektórych danych – część danych wprowadzona zostanie ręcznie (np. pod tabelami 
znajdują się nazwiska osób tworzących plik). 

 

Upload danych do tabel tymczasowych 

Pierwszym etapem zaczytywania danych do systemu będzie zaimportowanie ich do tabel 
tymczasowych. Tabele tymczasowe będą odpowiadały swoją strukturą strukturze migrowanych plików. 
Stąd też utworzone będą odrębne tabele dla każdego zakresu danych oraz każdego roku. Przykładowo 
do pierwszej tabeli będą załadowane dane ze sprawozdań za rok 2011 do kolejnej ze sprawozdań za 
rok 2010 a do kolejnych z aktualizacji za 2011 itd. Pola w tabelach poziomu 0 będą typu „text”. Dzięki 
temu dane zostaną załadowane bez zgłaszania błędów w formacie danych. Walidacja odbywać się 
będzie w momencie przenoszenia danych z tabel tymczasowych do tabel bufora.  

Dodatkowo po załadowaniu danych do tabel tymczasowych możliwe będzie wygenerowanie danych na 
potrzeby słowników i kartotek (np. kartoteki oczyszczalni, kartoteki aglomeracji). 

 

Import, przegląd oraz poprawa danych słownikowych 

Jednym z podstawowych narzędzi zapewnienia spójności danych jest stosowanie słowników. 
Zmigrowane dane archiwalne będą musiały także spełniać wymaganie spójności danych na podstawie 
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istniejących słowników. Jedną z reguł walidacji podczas importu danych będzie spełnienie istnienia 
migrowanej danej w słowniku systemowym. Stąd też przed przystąpieniem do migracji w systemie 
będą musiały być już wypełnione słowniki.  

W systemie istnieją słowniki, które zawierać będą znaczną liczbę pozycji. Słowniki takie 
zaimportowane zostaną do systemu automatycznie zgodnie z przedstawionym scenariuszem. Import 
słowników będzie czynnością jednorazową wykonywaną z plików, które zostaną specjalnie do tego 
celu utworzone przez Wykonawcę (na podstawie danych otrzymanych od Zamawiającego). Dlatego 
funkcjonalność importu plików ze słownikami nie będzie tak szeroka jak funkcjonalność podczas 
migracji danych. Podstawowe założenie jest takie, że słowniki są importowane a podczas importu jest 
dokonywana walidacja zgodności danych ze strukturą tabeli. Informację o takich błędach użytkownik 
otrzyma podczas importu słowników.  

Przegląd zaimportowanych słowników dokonywany jest poprzez opcję programu SŁOWNIKI. 
Ewentualne błędy importu będą mogły być poprawione w plikach źródłowych a zaimportowane dane 
usunięte w całości ze słownika. 

 

Upload danych do bufora   

Po przygotowaniu słowników kolejnym etapem będzie zaczytanie danych archiwalnych z tabel 
tymczasowych do tabel przejściowych zwanych buforem. System w trakcie importu sprawdza, czy 
dane nie zostały wcześniej już załadowany do bufora. Po załadowaniu danych do bufora można 
usunąć cały komplet danych (dotyczących każdego pliku oddzielnie). 

Po uruchomieniu migracji system zaczytuje dane, dokonuje w tle walidacji polegającej na sprawdzeniu 
reguł walidacyjnych. Lista reguł walidacyjnych przedstawiona jest w załączniku 14 Dokumentu 
„Analiza przedwdrożeniowa”. Przebieg procesu migracji użytkownik może śledzić na ekranie. Na 
ekranie przedstawiona jest informacja, które pliki zostały już przetworzone, który jest przetwarzany i 
jakie pliki pozostały do przetworzenia. Użytkownik może w każdej chwili przerwać proces migracji. 
Wycofany zostanie wówczas cały aktualny proces. 

Po zakończeniu przetwarzania system wyświetli okno ze szczegółowymi informacjami o przebiegu 
migracji. Okno zawierać będzie informację  czy plik został prawidłowo zaimportowany, zaimportowany 
z błędami nie spełnienia reguł walidacyjnych, nie zaimportowany. W przypadku wystąpienia błędów 
przedstawiona będzie informacja o rodzaju błędu, kolumnie oraz wierszu wystąpienia błędu. 

 

Sprawdzenie poprawności danych 

Po załadowaniu danych do bufora system zapisuje historię migracji. Użytkownik może więc prowadzić 
analizę błędów bezpośrednio na oknie, które pojawi się po zakończeniu migracji lub przejść do opcji 
„Historia migracji”. Użytkownik może także wyeksportować historię migracji do pliku zewnętrznego. 

W zależności od rodzajów błędów użytkownik może dokonać poprawy: 

• Bezpośrednio w migrowanych plikach, 
• W definicji słowników, 
• Poprzez interfejs bezpośrednio w danych w buforze danych. 
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Poprawienie danych  

Użytkownik będzie miał możliwość poprawy danych bezpośrednio w buforze poprzez interfejs aplikacji. 
W tym celu musi wybrać opcję „Bufor danych”. Z pola filtru wybrać migrowany plik. Plik zostanie 
wyświetlony na ekranie w układzie zbliżonym do postaci jak w pliku excela. W przypadku konieczności 
zmiany wartości użytkownik zaznacza wiersz, który wymaga modyfikacji oraz wybiera opcję „Zmień”. 
Pola z wybranego wiersza przechodzą w status aktywny. Po wprowadzeniu poprawionej wartości i po 
kliknięciu „Zapisz” system waliduje poprawność wprowadzenia danej. System wyświetli ewentualny 
komunikat o błędzie walidacji i nie zapisuje danych. W przypadku pól słownikowych wartość 
wybierana jest z listy wartości.  

 

Podjęcie decyzji o migracji produkcyjnej 

Po przeprowadzeniu przez użytkownika weryfikacji danych użytkownik może podjąć decyzję o 
przeniesieniu danych do systemu docelowego. Uruchamia wtedy opcję „Przenieś dane”.  

Wszystkie dane przeniesione do systemu  głównego będą posiadały flagę źródła pochodzenia z 
migracji. Będzie istniała możliwość usunięcia wszystkich migrowanych danych z systemu głównego.  

W przypadku stwierdzenia zbyt wielu błędów w danych użytkownik może anulować migrację. 
Anulowanie migracji polega na tym, że dane w buforze zmieniają status na historyczne.  

 

 

Ekrany obrazujące funkcjonalność 
 

FRM_MIGR – Ekran główny opcji „Migracja” 

 

Tabela 1 Przyciski akcji na formie FRM_MIGR 

Nazwa akcji Sposób uruchamiania 
akcji 

Działanie 

Uruchomienie opcji 
„Mapowanie 
migracji” 

Klikni ęcie na link 
„Mapowanie migracji” 

Otwarcie ekranu opcji „Mapowanie migracji”.  

Uruchomienie opcji 
„Migracja danych 
słownikowych” 

Klikni ęcie na link 
„Migracja danych 
słownikowych” 

Otwarcie ekranu opcji „Migracja danych słownikowych”. 
Jeśli uruchomiony został proces importu to po wyjściu z 
opcji i po ponownym wejściu ekran pokazywać będzie nadal 
przebieg procesu migracji. 

Uruchomienie opcji 
„Migracja danych 
historycznych” 

Klikni ęcie na link 
„Migracja danych 
historycznych” 

Otwarcie ekranu opcji „Migracja danych historycznych”. 
Jeśli uruchomiony został proces importu to po wyjściu z 
opcji i po ponownym wejściu ekran pokazywać będzie nadal 
przebieg procesu migracji. 

Uruchomienie opcji Kliknięcie na link Otwarcie ekranu opcji „Historia migracji”.  
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„Historia migracji” „Historia migracji” 

Uruchomienie opcji 
„Bufor danych” 

Klikni ęcie na link „Bufor 
danych” 

Otwarcie ekranu opcji „Bufor danych”. Jeśli wyj ście z ekranu 
„Bufor danych” nastąpi w trakcie edytowania danych to 
system pozwoli opuścić ekran i nie zapisze edytowanych 
danych. 

 

 

 

 

Rysunek 2 Makieta okna FRM_MIGR  
 

 

FRM_MIGR_MAPOWANIE_PLIK – Ekran zawiera listę mapowanych pól. Po wejściu do formy 
ekranowej należy wybrać z pola listy wybieralnej jaki plik nas interesuje. Po wyborze pliku i kliknięciu 
przycisku „Pokaż” pojawią się 2 kolumny. W pierwszej będą kolumny z excela w drugiej z tabeli z 
bufora. 

 

Tabela 2 Przyciski akcji na formie FRM_MIGR_MAPOWANIE 

Nazwa akcji Sposób uruchamiania 
akcji 

Działanie 

Pokazanie 
mapowania dla 
wybranego pliku 

Klikni ęcie na przycisk 
„Pokaż” 

Wyświetlenie raportu mapowania dla pliku źródłowego 
wskazanym w polu filtra. 
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Rysunek 3 Makieta okna FRM_MIGR_MAPOWANIE  
 

FRM_MIGR_LIST_SLOW – Ekran startowy migracji słowników. Z lewej strony znajduje się lista 
wszystkich słowników do importu z prawej przy każdym ze słowników przycisk „Przeglądaj”. 
Dodatkowo przycisk „Migracja Słowników”. 

 

 

Tabela 3 Przyciski akcji na formie FRM_MIGR_LIST_SLOW 

Nazwa akcji Sposób uruchamiania 
akcji 

Działanie 

Wskazanie pliku z 
danymi źródłowymi 
dla słowników 

Klikni ęcie na przycisk 
„Przeglądaj” 

Wyświetlenie ekranu explorera plików, w którym można 
wskazać właściwy plik. 

Uruchomienie 
importu plików 

Klikni ęcie przycisku 
„Migruj słowniki” 

Zaimportowanie danych z plików do tabel słownikowych. W 
trakcie importu wykonywana jest walidacja zgodności 
formatu danych z formatem tabel. Import rozpoczyna się jeśli 
w polu importowanych plików jest wskazany co najmniej 
jeden plik. 
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Rysunek 4 Makieta okna FRM_MIGR_LIST_SLOW  
 

 

FRM_MIGR_SLOW_POSTEP – Ekran w którym prezentowany jest postęp importu plików z danymi 
słownikowymi. Na ekranie znajduje się tabela z dwoma kolumnami. W pierwszej kolumnie znajduje się 
nazwa słownika. W drugiej kolumnie znajduje się informacja o statusie importu. Dostępne są wartości: 

• Przetworzony – plik został już przetworzony – informacja ta nie przekazuje informacji, czy jest 
on zaimportowany poprawnie, czy nie zaimportowany, 

• Trwa przetwarzanie – plik aktualnie jest ładowany, 

• Oczekuje – proces migracji jeszcze się nie rozpoczął. 

 

 

Tabela 4 Przyciski akcji na formie FRM_MIGR_SLOW_POSTEP 

Nazwa akcji Sposób uruchamiania 
akcji 

Działanie 

Anulowanie procesu 
importu słowników 

Klikni ęcie na przycisk 
„Anuluj” 

Anulowanie procesu importu. Przerwany jest proces importu 
i stan systemu przywrócony do stanu przed importem. 
Oznacza to, że wycofany jest import dla tych plików, które 
zostały już przetworzone. 
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Rysunek 5 Makieta okna FRM_MIGR_SLOW_POSTEP  
 

FRM_MIGR_SLOW_WYNIK – Ekran zawierający wyniki importu słowników. W lewej kolumnie 
nazwa słownika, w prawej lista błędów. Kolejne błędy dla jednego słownika przedstawiane są w 
kolejnych wierszach. Dopuszczalne są następujące komunikaty o statusie: 

• Zaimportowany bez błędów, 

• Niezaimportowany – błędna struktura pliku – w przypadku błędu w strukturze pliku, 

• Niezaimportowany – błąd w kolumnie xxx w wierszu yyy – w przypadku błędu w formacie 
danych. 

 

Tabela 5 Przyciski akcji na formie FRM_MIGR_SLOW_WYNIK 

Nazwa akcji Sposób uruchamiania 
akcji 

Działanie 

Wyeksportowanie 
komunikatów wyniku 
migracji do pliku w 
formacie XLM, TXT, 
XLS, CSV lub PDF 

Klikni ęcie odpowiedniego 
przycisku XLS, TXT, 
XLS, CSV, PDF 

Wyeksportowanie komunikatu o przebiegu importu do pliku 
zewnętrznego. Po kliknięciu przycisku otwiera się okno 
explorera, w którym można zdefiniować nazwę oraz miejsce 
docelowe pliku. 
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Rysunek 6 Makieta okna FRM_MIGR_SLOW_WYNIK  
 

 FRM_SLOW – Forma ekranowa zawierająca listę nagłówków słowników. Lista składa się z 
dwóch kolumn. W pierwszej podany jest kod nagłówka, w drugiej opis słownika. 

 

Tabela 6 Przyciski akcji na formie FRM_SLOW 

Nazwa akcji Sposób uruchamiania 
akcji 

Działanie 

Dodanie nowego 
nagłówka słownika 

Klikni ęcie na przycisk 
„Dodaj” 

Wyświetlenie okna do wprowadzenia definicji nowego 
nagłówka słownika. Po wprowadzeniu wymaganych danych i 
kliknięciu „Dodaj” nagłówek dopisywany jest listy 
słowników. 

Zmiana nagłówka 
słownika 

Klikni ęcie na przycisk 
„Zmień” 

Wyświetlenie okna umożliwiającego zmianę w polu „Opis”. 
Pola kod nagłówka nie można edytować. Po wprowadzeniu 
zmian i kliknięciu „Zapisz” zmiany wprowadzane są w 
systemie. 

Usunięcie nagłówka 
słownika 

Klikni ęcie na przycisk 
„Usuń” 

Wyświetlenie okna ostrzeżenia z pytaniem czy usunąć 
słownik. Po kliknięciu „Tak” słownik usunięty zostaje z 
bazy. 
Nie można usunąć słownika, który jest aktualnie używany w 
danych transakcyjnych, także w danych historycznych. 

Wyświetlenie pozycji 
słownika 

Klikni ęcie na aktywny 
link kodu słownika 

Wyświetlenie ekranu z pozycjami słownika. 
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Rysunek 7 Makieta okna FRM_SLOW  
 

FRM_SLOW_POZYCJE – Forma ekranowa zawierająca pozycje dla słownika. Opis słownika składa 
się z następujących kolumn: 

• KOD – kod pozycji słownika, 

• NAZWA – wartość pozycji – pole, które będzie pojawiało się na listach przy wyborze pozycji ze 
słownika, 

• OPIS – OPIS słownika, 

 

 

Tabela 7 Przyciski akcji na formie FRM_SLOW_POZYCJE 

Nazwa akcji Sposób uruchamiania 
akcji 

Działanie 

Dodanie nowej 
pozycji słownika 

Klikni ęcie na przycisk 
„Dodaj” 

Dodanie kolejnego wiersza do wprowadzenia definicji nowej 
pozycji. Po wprowadzeniu wymaganych danych i kliknięciu 
„Zapisz” pozycja dopisywana jest listy. 

Zmiana definicji 
pozycji 

Klikni ęcie na przycisk 
„Zmień” 

Uaktywnienie zaznaczonego check-boxem pola. Nie można 
dokonać zmiany w polu kod. Po wprowadzeniu zmian i 
kliknięciu „Zapisz” zmiany wprowadzane są w systemie. 

Usunięcie pozycji 
słownika 

Zaznaczenie wiersza (lub 
wierszy check-boxem ) i 
kliknięcie na przycisk 
„Usuń” 

Wyświetlenie okna ostrzeżenia z pytaniem czy usunąć 
pozycje. Po kliknięciu „Tak” pozycje usunięte zostają z bazy. 
Nie można usunąć pozycji, które są aktualnie używane w 
danych transakcyjnych, także w danych historycznych. 

Zmiana statusu Zaznaczenie wiersza (lub Ustawienie statusu pozycji słownika na „Archiwalna”. Status 



                                                                                 

 

KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa_Załącznik 16 v1.02 - Migracja - User Story 

 

27 | S t r o n a  

pozycji słownika na 
„Archiwalną” 

wierszy check-boxem ) i 
kliknięcie na przycisk 
„Archiwizuj” 

taki oznacza, że pozycje słownika nie są widoczne na listach 
podpowiedzi, ale są widoczne w danych archiwalnych. 

Usunięcie wszystkich 
pozycji 
pochodzących z 
importu 

Klikni ęcie na check-box 
„Pozycje pochodzące z 
importu” i kliknięcie na 
przycisk „Usuń”. 

Wyświetlenie okna ostrzeżenia z pytaniem czy usunąć 
pozycje. Po kliknięciu „Tak” pozycje pochodzące z importu 
zostaną usunięte z bazy. 
Nie można usunąć pozycji, które są aktualnie używane w 
danych transakcyjnych, także w danych historycznych. 

 

 

 

Rysunek 8 Makieta okna FRM_SLOW_POZYCJE  
 

 

FRM_MIGR_LIST_ARCH – Ekran startowy migracji plików z danymi archiwalnymi. W oknie znajduje 
się pole w którym należy wprowadzić ścieżkę do katalogu z plikami z danymi archiwalnymi. 

 

Tabela 8 Przyciski akcji na formie FRM_MIGR_LIST_ARCH 

Nazwa akcji Sposób uruchamiania 
akcji 

Działanie 

Wskazanie katalogu z 
danymi archiwalnymi 

Klikni ęcie na przycisk 
„Przeglądaj” 

Wyświetlenie ekranu explorera plików, w którym można 
wskazać właściwy katalog. Ścieżka wybranego katalogu 
pojawi się w polu. 

Uruchomienie 
migracji danych do 
tabel tymczasowych 

Klikni ęcie przycisku 
„Migracja danych do 
tabel tymczasowych” 

Zaimportowanie danych z plików z danymi archiwalnymi  do 
tabel tymczasowych. W trakcie importu wykonywana jest 
walidacja poprawności plików. 

Uruchomienie Kliknięcie przycisku Przeniesienie danych z tabel tymczasowych do tabel bufora. 
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migracji danych do 
tabel bufora 

„Migracja danych do 
bufora” 

W trakcie importu wykonywana jest walidacja zgodna z 
regułami walidacyjnymi. 

Usunięcie danych z 
tabel tymczasowych 

Klikni ęcie przycisku 
„Usunięcie danych z tabel 
tymczasowych” 

Usunięcie danych z tabel tymczasowych dla zakresu danych, 
który jest wybrany na liście rozwijalnej. Po wyborze pozycji 
„Wszystkie” usunięte zostaną wszystkie dane z tabel 
tymczasowych. 

 

 

 

Rysunek 9 Makieta okna FRM_MIGR_LIST_ARCH  
 

FRM_MIGR_ARCH_POSTEP – Ekran w którym prezentowany jest postęp importu plików z danymi 
archiwalnymi. Na ekranie znajduje się tabela z dwoma kolumnami. W pierwszej kolumnie znajduje się 
nazwa importowanego pliku. W drugiej kolumnie znajduje się informacja o statusie importu. Dostępne 
są wartości: 

• Przetworzony – plik został już przetworzony – informacja ta nie przekazuje informacji, czy jest 
on zaimportowany poprawnie, czy nie zaimportowany, 

• Trwa przetwarzanie – plik aktualnie jest ładowany, 

• Oczekuje – proces migracji jeszcze się nie rozpoczął. 

 

 

Tabela 9 Przyciski akcji na formie FRM_MIGR_ARCH_POSTEP 

Nazwa akcji Sposób uruchamiania Działanie 
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akcji 
Anulowanie procesu 
migracji 

Klikni ęcie na przycisk 
„Anuluj” 

Anulowanie procesu migracji. Przerwany jest proces migracji 
i stan systemu przywrócony do stanu przed importem. 
Oznacza to, że wycofany jest import dla tych plików, które 
zostały już przetworzone. 

 

 

 

Rysunek 10 Makieta okna FRM_MIGR_ARCH_POSTEP  
 

FRM_MIGR_HISTORIA – Ekran z historią migracji. Ekran zawiera trzy kolumny. W lewej 
kolumnie zawarta jest data oraz godzina migracji. W drugiej kolumnie zawarta jest liczba 
migrowanych plików. W trzeciej kolumnie umieszczony jest status migracji (dopuszczalne wartości: 
Poprawna, Błędna). W czwartej kolumnie znajduje się przycisk „Pokaż” pozwalający wyświetlić 
szczegóły historii. 

 

Tabela 10 Przyciski akcji na formie FRM_MIGR_HISTORIA 

Nazwa akcji Sposób uruchamiania 
akcji 

Działanie 

Pokazanie 
szczegółów migracji 
plików 

Klikni ęcie na przycisk 
„Pokaż” 

Wyświetlenie ekranu ze szczegółami migracji danych. 
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Rysunek 11 Makieta okna FRM_MIGR_HISTORIA  
 

FRM_MIGR_ARCH_WYNIK – Ekran zawiera szczegóły migracji. W lewej kolumnie podana jest 
nazwa migrowanego pliku. W prawej kolumnie podana jest przyczyna błędu dla każdego pliku. W 
środkowej kolumnie podana jest grupa błędów. System pokazuje jedną z 4 grup błędów: 

a) Błąd mapowania plików (niepoprawna struktura plików) – system w opisie podaje jakiej 
kolumny dotyczy błąd,  

b) Błędny format danych (np. w polu data wprowadzony jest tekst) – system w opisie 
podaje, w której kolumnie w którym wierszu występuje błąd,  

c) Błąd reguł walidacyjnych. System podaje, w którym polu jaka reguła walidacyjna nie jest 
spełniona. 

d) Błąd podwójnego ładowania pliku. System wskazuje, że plik już został załadowany. 

 

Tabela 11 Przyciski akcji na formie FRM_MIGR_ARCH_WYNIK 

Nazwa akcji Sposób uruchamiania 
akcji 

Działanie 

Wyeksportowanie 
komunikatów wyniku 
migracji do pliku w 
formacie XLM, TXT, 
XLS, CSV lub PDF 

Klikni ęcie odpowiedniego 
przycisku XLS, TXT, 
XLS, CSV, PDF 

Wyeksportowanie komunikatu o przebiegu importu do pliku 
zewnętrznego. Po kliknięciu przycisku otwiera się okno 
explorera, w którym można zdefiniować nazwę oraz miejsce 
docelowe pliku. 
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Rysunek 12 Makieta okna FRM_MIGR_ARCH_WYNIK 

 

FRM_MIGR_BUFOR – ekran na którym pokazywane są zmigrowane dane. W górze znajduje się pole 
filtrów w którym można wybrać plik do przeglądu.. Po wyświetleniu pokazują się importowane dane w 
postaci tabelarycznej. Obok każdego wiersza pole check-box. Po wyborze pola i kliknięciu przycisku 
„Modyfikuj” pola staja się aktywne. 

 

Tabela 12 Przyciski akcji na formie FRM_MIGR_BUFOR 

Nazwa akcji Sposób uruchamiania 
akcji 

Działanie 

Wyświetlenie 
zmigrowanych 
danych 

Klikni ęcie na przycisk 
„Pokaż” 

Wyświetlenie na ekranie tabeli zwierającej dane. Dane są 
wyświetlane jeśli w polu filtra wybrana jest nazwa pliku z 
danymi oraz data migracji.  

Wyświetlenie danych 
oryginalnych 

Klikni ęcie na przycisk 
„Pokaż” jeśli zaznaczona 
jest opcja „Pokaż wiersze 
oryginalne” 

Wyświetlenie na ekranie wierszy oryginalnych łącznie z 
wierszami po modyfikacji. Przykładowo w buforze w 
wierszu w kolumnie Długość sieci, podana była błędna 
wartość 4000 km. Użytkownik dokonał edycji wiersza i 
zmienił wartość na 400. Po kliknięciu opcji „Pokaż wiersze 
oryginalne” system wyświetli wiersz zawierający wartość 
4000 a pod nim wiersz zawierający wartość 400. 

Dodanie nowego 
wiersza do tabeli  

Klikni ęcie przycisku 
„Dodaj” 

Dodanie nowego pustego wiersza do tabeli. Po wypełnieniu 
pól i kliknięciu przycisku „Zapisz” dane są zapisywane. 
Jednocześnie prowadzona jest walidacja wypełnia pól. 
System zapisuje historię zmiany. Odnotowuje datę zmiany, 
użytkownika zmieniającego, dodaną wartość. 
Akcja dostępna tylko dla aktywnej wersji migracji. 

Zmiana definicji Kliknięcie na przycisk Uaktywnienie zaznaczonego check-boxem wiersza. Po 
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wiersza „Zmień” wprowadzeniu zmian i kliknięciu „Zapisz” zmiany 
wprowadzane są w systemie. W trakcie zapisu prowadzona 
jest walidacja poprawności wypełnienia pól. 
System zapisuje historię zmiany. Odnotowuje datę zmian, 
użytkownika zmieniającego, starą i nową wartość. 
Akcja dostępna tylko dla aktywnej wersji migracji. 

Usunięcie wiersza z 
tabeli 

Zaznaczenie wiersza (lub 
wierszy check-boxem ) i 
kliknięcie na przycisk 
„Usuń” 

Wyświetlenie okna ostrzeżenia z pytaniem czy usunąć 
pozycje. Po kliknięciu „Tak” pozycje zmieniają status na 
usunięte z bazy (zostają fizycznie w bazie). 
System zapisuje historię zmiany, odnotowuje datę zmiany, 
użytkownika zmieniającego. 
Akcja dostępna tylko dla ostatniej aktywnej migracji. 

Anulowanie migracji Kliknięciu przycisku 
„Anuluj migrację” 

Ustawienie wszystkich danych w buforze na status 
historyczny. Danych takich nie możne modyfikować ani też 
usuwać. 

Przeniesienie danych 
do systemu głównego 

Klikni ęcie przycisku 
„Przenieś dane” 

Skopiowanie wszystkich zmigrowanych danych do systemu 
głównego. 

Usunięcie 
zmigrowanych 
danych z systemu 
głównego 

Klikni ęcie przycisku 
„Usuń dane z systemu 
głównego” 

Usunięcie z tabel systemu głównego wszystkich danych 
pochodzących z migracji. 

 

 

 

Rysunek 13 Makieta okna FRM_MIGR _BUFOR 
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Rysunek 14 Makieta okna FRM_MIGR_BUFOR po wybraniu pliku 

 

 

Testy jakościowe 
 

Test zaczytania danych do tabel tymczasowych 

Dane podstawowe testu 

Tabela 13 - Dane podstawowe testu T-M-1 

Pozycja Opis 
Identyfikator testu T-M-1 
Opis testu Scenariusz testowy polega na uruchomieniu ładowania danych archiwalnych z 

plików do tabel tymczasowych i sprawdzeniu czy dane zostały do nich załadowane. 
Iteracje scenariusza Jeśli test obejmować będzie wszystkie migrowane pliki, w takim przypadku brak 

iteracji. W przeciwnym przypadku test należy powtórzyć dla wszystkich plików z 
danymi archiwalnymi  

Tester Użytkownik z uprawnieniami do opcji migracji 
Autor scenariusza testowego Wykonawca 
Warunki początkowe • Użytkownik posiada uprawnienia do opcji migracji 

• Przygotowane zostały pliki z danymi 
• Wśród przygotowanych plików jeden posiada nieprawidłową strukturę 

tabelaryczną 
Weryfikowane wymagania • formuły walidacyjne wykluczać będą duplikację danych, 

• migracja wykonywana będzie poprzez interfejs webowy systemu SIKPOŚK, 
• format plików archiwalnych: xls, csv, txt, 
• w trakcie wstępnej akceptacji system waliduje pliki i oznacza wynik 

(poprawny lub nie), 
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• system pozwoli na wycofanie migrowanych rekordów, 
Kryteria akceptacji Spełnione są wszystkie kryteria wypełnione w kolumnie „Spodziewany wynik testu” 

 

Scenariusz testowy 

Tabela 14- Scenariusz testu  T-M-1 

Lp Opis kroku testowego i warunki początkowe Spodziewany wynik testu Uwagi 
1 Należy uruchomić przeglądarkę internetową i 

wpisać adres systemu SIKPOŚK aby wyświetlić 
stronę startową systemu 

Na ekranie pojawi się strona 
startowa systemu SIKPOŚK 

 

2 Należy wprowadzić login i hasło i następnie 
kliknąć „OK.” aby zalogować się do systemu 

Na ekranie pojawią się opcje 
zgodne z posiadanymi 
uprawnieniami 

 

3 Należy wybrać opcję „Migracja/Migracja danych 
historycznych” 

Na ekranie pojawi się okno dla 
migracji danych historycznych 

 

4 Należy kliknąć przycisk „Przeglądaj” i wybrać 
katalog z plikami xls przeznaczonymi do migracji 

W polu ze ścieżką do katalogu z 
migrowanymi plikami pojawi się 
ścieżka katalogu 

 

5 Należy kliknąć przycisk  „Migracja danych do tabel 
tymczasowych” 

Na ekranie pojawi się komunikat 
„Czy przenieść dane do tabel 
tymczasowych” 

 

6 Należy kliknąć „TAK” Na ekranie pojawi się okno z 
komunikatem o postępie migracji 
danych do tabel tymczasowych. 

 

7 Po zakończeniu procesu ładowania plików należy 
przejrzeć komunikat z postępu ładowania na 
ekranie. 

W oknie powinny pojawić się 
komunikaty o poprawnym 
zakończeniu ładowania plików. 
Dla pliku w którym celowo 
zmieniono strukturę na 
nieprawidłową powinien pojawić 
się komunikat o błędzie.  

 

8 Należy ponownie przejść do opcji  
„Migracja/Migracja danych historycznych” aby 
spróbować załadować ponownie te same pliki 

Na ekranie pojawi się okno dla 
migracji danych historycznych 

 

9 Należy kliknąć przycisk „Przeglądaj” i wybrać 
katalog z plikami xls przeznaczonymi do migracji 

W polu ze ścieżką do katalogu z 
migrowanymi plikami pojawi się 
ścieżka katalogu 

 

10 Należy kliknąć przycisk  „Migracja danych do tabel 
tymczasowych” 

Na ekranie pojawi się komunikat 
„Czy przenieść dane do tabel 
tymczasowych” 

 

11 Należy kliknąć „TAK” Na ekranie pojawi się okno z 
komunikatem o postępie migracji 
danych do tabel tymczasowych. 

 

12 Po zakończeniu procesu ładowania plików należy 
przejrzeć komunikat z postępu ładowania na 
ekranie. 

W oknie powinny pojawić się 
komunikaty o błędzie duplikacji 
danych w procesie ładowania.  

 

13 Należy ponownie przejść do opcji  
„Migracja/Migracja danych historycznych” aby 
wycofać migrację plików tymczasowych 

Na ekranie pojawi się okno dla 
migracji danych historycznych 

 

14 Należy kliknąć przycisk „Usunięcie danych z tabel 
tymczasowych”. 

Na ekranie pojawi się komunikat 
„Czy usunąć dane z tabel 
tymczasowych” 

 

15 Należy kliknąć „TAK” Na ekranie pojawi się komunikat 
o poprawnym usunięciu danych z 
tabel tymczasowych. 

 

16 Należy ponownie wykonać kroki od 3 do 7 aby 
zweryfikować czy w poprzednich krokach system 
usunął poprawnie dane. 

Na ekranie pojawi się komunikat 
o poprawnym załadowaniu 
plików 

W tym kroku 
należy 
zrezygnować z 
próby 
załadowania 
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pliku z błędnym 
formatem 
danych 

 

 

 

Test zaczytania danych do bufora 

Dane podstawowe testu 

Tabela 15 - Dane podstawowe testu T-M-2 

Pozycja Opis 
Identyfikator testu T-M-2 
Opis testu Scenariusz testowy polega na uruchomieniu ładowania danych archiwalnych do 

bufora i sprawdzeniu czy dane zostały do niego załadowane. W trakcie testu 
sprawdzeniu także podlegać będzie wymaganie czy system waliduje dane 

Iteracje scenariusza Jeśli test obejmować będzie wszystkie migrowane pliki, w takim przypadku brak 
iteracji. W przeciwnym przypadku test należy powtórzyć dla wszystkich plików z 
danymi archiwalnymi  

Tester Użytkownik z uprawnieniami do opcji migracji 
Autor scenariusza testowego Wykonawca 
Warunki początkowe • Użytkownik posiada uprawnienia do opcji migracji 

• Dane archiwalne zostały załadowane do tabel poziomu 0 
• Uzupełnione zostały dane słownikowe 
• Część danych nie będzie spełniała reguł walidacyjnych 

Weryfikowane wymagania • w pierwszym kroku migracji system uploaduje pliki do buforu, 
• w trakcie wstępnej akceptacji system waliduje pliki i oznacza wynik 

(poprawny lub nie), 
 

Kryteria akceptacji Spełnione są wszystkie kryteria wypełnione w kolumnie „Spodziewany wynik testu” 

 

Scenariusz testowy 

Tabela 16- Scenariusz testu  T-M-2 

Lp Opis kroku testowego i warunki początkowe Spodziewany wynik testu Uwagi 
1 Należy uruchomić przeglądarkę internetową i 

wpisać adres systemu SIKPOŚK aby wyświetlić 
stronę startową systemu 

Na ekranie pojawi się strona 
startowa systemu SIKPOŚK 

 

2 Należy wprowadzić login i hasło i następnie 
kliknąć „OK.” aby zalogować się do systemu 

Na ekranie pojawią się opcje 
zgodne z posiadanymi 
uprawnieniami 

 

3 Należy wybrać opcję „Migracja/Migracja danych 
historycznych” 

Na ekranie pojawi się okno 
dla migracji danych 
historycznych 

 

4 Należy kliknąć „Migracja danych do bufora” Na ekranie pojawi się 
komunikat „Czy przenieść 
dane do bufora” 

 

5 Należy kliknąć „TAK” Na ekranie pojawi się okno 
z komunikatem o postępie 
migracji danych do bufora. 

 

6 Po zakończeniu procesu migracji należy przejrzeć 
komunikat z postępu ładowania na ekranie. 

W oknie powinny pojawić 
się komunikaty o statusie 
ładowania danych do 
bufora. W przypadku 
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danych, które nie spełniają 
reguł walidacyjnych na 
ekranie powinien pojawić 
się komunikat o błędzie i 
jego przyczynie.  

7 Następnie należy przejść do opcji „Migracja/Bufor 
danych” 

Na ekranie pojawi się okno 
z buforem danych 

 

8 Sprawdzenie czy wszystkie migrowane pliki 
zaczytane zostały do bufora. W tym celu należy 
powtórzyć kroki 8.1 

  

8.1 Należy w polu filtrów wybrać z listy rozwijalnej 
odpowiednie sprawozdanie a listy daty migracji, 
ostatnią migrację 

W oknie pojawią się 
zmigrowane do bufora dane 

 

 

 

Test możliwości poprawy danych w buforze 

Dane podstawowe testu 

Tabela 17 - Dane podstawowe testu T-M-3 

Pozycja Opis 
Identyfikator testu T-M-3 
Opis testu Scenariusz testowy polega na sprawdzeniu możliwości modyfikowania danych w 

buforze danych.  
Iteracje scenariusza Brak 
Tester Użytkownik z uprawnieniami do opcji migracji 
Autor scenariusza testowego Wykonawca 
Warunki początkowe • Użytkownik posiada uprawnienia do opcji migracji 

• Dane archiwalne zostały załadowane do bufora 
• Uzupełnione zostały dane słownikowe 
• Część danych nie będzie spełniała reguł walidacyjnych 

Weryfikowane wymagania • dane nie mogą ulec przekształceniu, zduplikowaniu oraz rozspójnieniu, 
• system umożliwi uzupełnienie i czyszczenie na bieżąco, 
• system pozwoli na zapis i walidację przed ostatecznym zapisem do bazy, 
• system umożliwi wykonanie migracji testowej, 
• w kolejnym kroku użytkownik weryfikuje dane oraz poprawia je w 

dostępnych narzędziach, 
• w trakcie dokonywania zmian przez użytkownika system zapisuje historię 

zmian, 
 

Kryteria akceptacji Spełnione są wszystkie kryteria wypełnione w kolumnie „Spodziewany wynik testu” 

 

Scenariusz testowy 

Tabela 18- Scenariusz testu  T-M-3 

Lp Opis kroku testowego i warunki początkowe Spodziewany wynik testu Uwagi 
1 Należy uruchomić przeglądarkę internetową i 

wpisać adres systemu SIKPOŚK aby wyświetlić 
stronę startową systemu 

Na ekranie pojawi się strona 
startowa systemu SIKPOŚK 

 

2 Należy wprowadzić login i hasło i następnie 
kliknąć „OK.” aby zalogować się do systemu 

Na ekranie pojawią się opcje 
zgodne z posiadanymi 
uprawnieniami 

 

3 Należy wybrać opcję „Migracja/Bufor danych” Na ekranie pojawi się okno 
z buforem danych 

 

4 W polach filtru należy wybrać z listy rozwijalnej 
sprawozdanie oraz datę migracji a następnie 

Na ekranie pojawią się dane 
dla wybranego pliku. 
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kliknąć przycisk „Pokaż”. 
5 Należy dokonać przeglądu danych i porównania ich 

z danymi w excelu. 
Użytkownik widzi dane na 
ekranie te same co w excelu. 
Dane nie uległy 
przekształceniu, 
zduplikowaniu oraz 
rozspójnieniu 

 

6 Należy zaznaczyć wiersz aby dokonać modyfikacji 
wybranych pól, a następnie kliknąć przycisk 
„Zmień”. 

Pola z wybranego wiersza 
przejdą w stan aktywny. 

 

7 Należy poprawić wybrane dane i kliknąć „Zapisz”. Dane zostają zapisane a pole 
przeszło w stan nieaktywny. 

 

8 Należy zaznaczyć opcję „Pokaż wiersze 
oryginalne” a następnie przycisk „Pokaż” (dla 
takich samych ustawień pozostałych filtrów jak w 
kroku 4) 

Na ekranie dla 
modyfikowanego wiersza w 
kroku 6 pojawią się co 
najmniej dwa wiersze 

 

9 Należy ponownie przejść do opcji „Migracja/Bufor 
danych” 

Na ekranie pojawi się okno 
z buforem danych 

 

10 Należy kliknąć „Anuluj migrację” System wyświetli 
komunikat „Czy chcesz 
anulować migrację” 

 

11 Należy wybrać opcję „TAK”   
12 Należy ponownie przejść do opcji „Migracja/Bufor 

danych” 
Na ekranie pojawi się okno 
z buforem danych 

 

13 W polach filtru należy wybrać z listy rozwijalnej 
sprawozdanie oraz datę migracji a następnie 
kliknąć przycisk „Pokaż”. 

Na ekranie pojawią się dane 
dla wybranego pliku. Pojawi 
się informacja, że wybrane 
dane są danymi 
historycznymi 

 

 

 

Test poprawności migracji 

Dane podstawowe testu 

Tabela 19 - Dane podstawowe testu T-M-4 

Pozycja Opis 
Identyfikator testu T-M-4 
Opis testu Scenariusz testowy polega na sprawdzeniu czy dane zostały poprawnie zmigrowane  
Iteracje scenariusza Brak 
Tester Użytkownik z uprawnieniami do opcji migracji i do przeglądu danych bieżących 
Autor scenariusza testowego Wykonawca 
Warunki początkowe • Użytkownik posiada uprawnienia do opcji migracji 

• Dane archiwalne zostały załadowane do bufora 
• Uzupełnione zostały dane słownikowe 
• Część danych nie będzie spełniała reguł walidacyjnych 

Weryfikowane wymagania • po ostatecznej akceptacji przez użytkownika dane zapisane są do danych 
bieżących  

• system pozwoli na wycofanie migrowanych rekordów 
 

Kryteria akceptacji Spełnione są wszystkie kryteria wypełnione w kolumnie „Spodziewany wynik testu” 

 

Scenariusz testowy 

Tabela 20- Scenariusz testu  T-M-4 

Lp Opis kroku testowego i warunki początkowe Spodziewany wynik testu Uwagi 
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1 Należy uruchomić przeglądarkę internetową i 
wpisać adres systemu SIKPOŚK aby wyświetlić 
stronę startową systemu 

Na ekranie pojawi się strona 
startowa systemu SIKPOŚK 

 

2 Należy wprowadzić login i hasło i następnie 
kliknąć „OK.” aby zalogować się do systemu 

Na ekranie pojawią się opcje 
zgodne z posiadanymi 
uprawnieniami 

 

3 Należy wybrać opcję „Migracja/Bufor danych” Na ekranie pojawi się okno 
z buforem danych 

 

4 Należy wybrać opcje „Przenieś dane” i po prośbie o 
potwierdzenie wybrać „Tak”. 

System oznaczy dane jako 
dane bieżące. 

 

5 Należy przejść do repozytorium. Wybrać 
dokument, którego dotyczyły dane z punktu 4, a 
następnie otworzyć dokument. 

System wyświetli dane 
dokumentu na ekranie. 

 

6 Należy przejrzeć dane. Dane są poprawne.  

 

 

Testy dla pozostałych wymagań 

Dla poniższych wymagań testy opisane będą w innych rozdziałach dokumentacji. 

 

- dane będą wykorzystane do prowadzenia analizy porównawczej oraz do odwołań do danych 
historycznych w zestawieniach i raportach bieżących,  

Test dla wymagania opisany jest w dokumencie „Moduł Raportowy – User story” – Test T-WO-8-3. 

 

 



User and configuration

Hasło

password VARCHAR…

8 more...

Indexes

Login

login VARCHAR(45)

status INT

access_granted_till DATE

password_status INT

password_valid_till DAT…

password_valid_in_day…

password_flag BOOLEAN

unsuccesfull_login_cou…

last_password_modifica…

last_unsuccessful_login…

8 more...

Indexes

Konfiguracja_BD

ID INT

min_password_length INT

max_password_length INT

def_password_duration INT

max_unsuccessful_login_co…

max_user_inactive_time TIME
6 more...

Indexes

ORGANIZACJA

Organizacja

NAZWA_JEDNOSTKI V…

Typ jednostki VARCHA…

10 more...

Indexes

Pracownik

Departament VARCHAR(…

Dział VARCHAR(45)

Stanowisko VARCHAR(32)

11 more...

Indexes

Użytkownik

Imię VARCHAR(24)

Nazwisko VARCHAR(32)

e-mail VARCHAR(45)

Telefon VARCHAR(45)

ID INT

is_active BOOL

user_type ENUM(...)

status INT

action_type ENUM(...)

action_time_stamp DATETIME

record_status ENUM(...)

record_counter INT

5 more...

Indexes

Urząd

ID INT

Kod INT

Nazwa VARCHAR(45)

nip VARCHAR(10)

status INT
7 more...

Indexes

Session data

Sesja

IP_address VARCHA…

login VARCHAR(45)

session_start_time …

session_end_time D…

session_data TEXT

3 more...

Indexes

INTERFACE DO ACTIVE DIRECTORY

0..*

1

1..*

1

0..*

1

0..*
0..1

0..*

1

0..*
0..1

0..*

1

0..1
1

1
1

1
1

1

1

0..*

1

1

0..*

1

0..*

1

0..*
0..1

0..*

1

1

1

1

1

0..*

0..1

0..*

0..1

0..*

0..1

0..*

1

SIKPOŚK
Model logiczny bazy danych - strona 1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0..*
1

0..*

1

0..11

1

1

1

1

1

1

1

Hasło

password VARCHAR…

8 more...

Indexes

Login

login VARCHAR(45)

status INT

access_granted_till DATE

password_status INT

password_valid_till DAT…

password_valid_in_day…

password_flag BOOLEAN

unsuccesfull_login_cou…

last_password_modifica…

last_unsuccessful_login…

8 more...

Indexes

Konfiguracja_BD

ID INT

min_password_length INT

max_password_length INT

def_password_duration INT

max_unsuccessful_login_co…

max_user_inactive_time TIME
6 more...

Indexes

Organizacja

NAZWA_JEDNOSTKI V…

Typ jednostki VARCHA…

10 more...

Indexes

Pracownik

Departament VARCHAR(…

Dział VARCHAR(45)

Stanowisko VARCHAR(32)

11 more...

Indexes

Użytkownik

Imię VARCHAR(24)

Nazwisko VARCHAR(32)

e-mail VARCHAR(45)

Telefon VARCHAR(45)

ID INT

is_active BOOL

user_type ENUM(...)

status INT

action_type ENUM(...)

action_time_stamp DATETIME

record_status ENUM(...)

record_counter INT

5 more...

Indexes

Urząd

ID INT

Kod INT

Nazwa VARCHAR(45)

nip VARCHAR(10)

status INT
7 more...

Indexes

Sesja

IP_address VARCHA…

login VARCHAR(45)

session_start_time …

session_end_time D…

session_data TEXT

3 more...

Indexes

INTERFACE DO ACTIVE DIRECTORY



Agglomeration and WTTP

AGLOMERACJA

IDENTYFIKATOR VARC…

NAZWA VARCHAR(45)

Urząd_marszałkowski INT

Gmina_wiodąca INT

7 more...

Indexes

Gmina Aglomeracji

Dorzecze

Kod VARCHAR(45)

ID INT

action_type ENUM(...)

5 more...

Indexes

AGGLO_UWWTP

UWWTP

IDENTYFIKATOR VARC…

NAZWA VARCHAR(45)

WspolrzednaX VARCH…

WspolrzednaY VARCH…

DataUruchomienia VA…
8 more...

Indexes

Region wodny

Kod VARCHAR(45)

ID INT

action_type ENUM(...)

action_time_stamp D…

record_status ENUM(...)

user_ID INT

2 more...

Indexes

JEDNOSTKA ADMINISTRA…

NAZWA VARCHAR(45)

Typ_jednostki VARCHAR(45)

7 more...

Indexes

Punkt włączenia do sieci

SIEĆ KANALIZ…
9 more...

Indexes

ODBIORNIK
7 more...

Indexes

PUNKT ZRZUTU

8 more...

Indexes

AGGL_RW

Region wodny_ID INT

AGLOMERACJA_ID INT

Indexes

Zakład

idZakład INT

Indexes
Duże miasto

bigCityID VARCHAR(45)

bigCityCountryCode V…

bigCity VARCHAR(45)

7 more...

Indexes

Role Management

Działania

ID INT

Nazwa VARCHAR(45)

10 more...

Indexes

Funkcje roli

11 more...

Indexes

Rola

Nazwa VARCHAR(45)

9 more...

Indexes

Przypisanie roli

10 more...

Indexes

SIKPOŚK
Model logiczny bazy danych - strona 2

0..*

1

0..*

10..*

1
0..*

1

0..*

1

0..*

1

0..*

1

0..*

1

0..*

0..*

0..*

0..*

0..* 0..*

0..*

0..*
0..*

0..1

0..*

1

0..1

0..*
1

0..*

1

0..1
0..*

1

1..*

1

0..*

1

0..1

0..*
1

1..*

1

0..1 0..*

1

1..*

1

0..*

1

0..1

0..*

1

0..*1

1..*

1

0..1

0..*

1

1..*

1
0..*

1

0..1

1

0..1

1

0..1

0..*
1

0..1
0..*

1

1..*

1

0..*

1

0..*

1 1

1

0..1
0..*
1

0..1

0..*

1

1..*1

1..*

1

1..*

1

1..* 1

0..1 0..*

1

0..*

1

AGLOMERACJA

IDENTYFIKATOR VARC…

NAZWA VARCHAR(45)

Urząd_marszałkowski INT

Gmina_wiodąca INT

7 more...

Indexes

Gmina Aglomeracji

Dorzecze

Kod VARCHAR(45)

ID INT

action_type ENUM(...)

5 more...

Indexes

AGGLO_UWWTP

UWWTP

IDENTYFIKATOR VARC…

NAZWA VARCHAR(45)

WspolrzednaX VARCH…

WspolrzednaY VARCH…

DataUruchomienia VA…
8 more...

Indexes

Region wodny

Kod VARCHAR(45)

ID INT

action_type ENUM(...)

action_time_stamp D…

record_status ENUM(...)

user_ID INT

2 more...

Indexes

JEDNOSTKA ADMINISTRA…

NAZWA VARCHAR(45)

Typ_jednostki VARCHAR(45)

7 more...

Indexes

Punkt włączenia do sieci

SIEĆ KANALIZ…
9 more...

Indexes

ODBIORNIK
7 more...

Indexes

PUNKT ZRZUTU

8 more...

Indexes

AGGL_RW

Region wodny_ID INT

AGLOMERACJA_ID INT

Indexes

Zakład

idZakład INT

Indexes
Duże miasto

bigCityID VARCHAR(45)

bigCityCountryCode V…

bigCity VARCHAR(45)

7 more...

Indexes

Działania

ID INT

Nazwa VARCHAR(45)

10 more...

Indexes

Funkcje roli

11 more...

Indexes

Rola

Nazwa VARCHAR(45)

9 more...

Indexes

Przypisanie roli

10 more...

Indexes

SIKPOŚK
Model logiczny bazy danych - strona 2



DOCUMENTS

Typ danej

Nazwa_danej_ID INT

Typ logiczny VARCH…

Słownik rodzajów_ID…

Długość INT

Format VARCHAR(45)

Reguła walidacji VAR…

Waga błędu INT
7 more...

Indexes

Dokument

Nazwa dokumentu VARCHAR(45)

Wersja dokumentu VARCHAR(45)

Data dokumentu DATE

Sygnatura VARCHAR(45)

Data rejestracji DATETIME

Folder VARCHAR(120)

Kierunek INT

Adresat lub nadawca VARCHAR(1…

8 more...

Indexes

Wartość danej

Wartość VARCHAR(45)

Numer wiersza INT

9 more...

Indexes

Grupa danych

Nazwa grupy VARCHAR(45)

Wersja VARCHAR(45)

Liczba_wierszy INT

Status INT

Nagłówek_1 VARCHAR(45)

Nagłówek_2 VARCHAR(45)

Nagłówek_3 VARCHAR(45)

Kolor_wyświetlania VARC…

planowane na YEAR
9 more...

Indexes

Typ zakładki

Nazwa typu VARCHAR(45)

Wersja VARCHAR(45)
8 more...

Indexes

Rodzaj dokume…

Nazwa VARCHAR(45)

7 more...

Indexes

Struktura grupy

Nagłówek_4 VARCHAR(45)

Nagłówek_5 VARCHAR(45)

Alias_nazwy_ID INT

Numer atrybutu INT

Czy_obligatoryjny BOOLEAN

Czy_wielokrotny BOOLEAN

Tylko_do_prezentacji BOOLEAN

Tylko_dla_uprawnionych BO…

10 more...

Indexes

Typ dokumentu

Nazwa typu VARCHAR(45)

Wersja VARCHAR(45)

Czy powiadamiać BOOLEAN

Data wymagana DATE
9 more...

Indexes

Struktura zakładki

Numer grupy VARCHAR(4)
9 more...

Indexes

Reguła międzypolowa

Typ_reguły INT

10 more...

Indexes

Typ metryczki

Nazwa metryczki VA…

ID INT

6 more...

Indexes

Wartość metadanej

Wartość VARCHAR(45)

9 more...

Indexes

Struktura metryczki

Numer porządkowy INT

9 more...

Indexes

SIKPOŚK
Model logiczny bazy danych - strona 3

Adresat

Nazwa VARCHAR(45)

Metoda powiadomień INT

e-mail VARCHAR(45)

telefon VARCHAR(45)

8 more...

Indexes

Lista adresatów

Nazwa listy VARCHAR(45)

10 more...

Indexes

Powiadomienie

Termin INT

Tekst VARCHAR(120)

Status INT
8 more...

Indexes

0..*

1

0..*

1

0..*

1..*

0..*

1

0..*

0..*

1

0..*

1

1..*

0..*

1
0..*

0..*

1
0..*

0..*

0..*

1

0..*

1

0..*

1

1..*

0..*

1

0..*

10..*

1..*

1

0..*

1

0..*

1

0..*

1

0..*

1

1..*

1

0..*

0..*

1

0..*

0..*

1

0..*

1

0..*

1

1..*

1

1..*

0..*

1

0..*

1

1..*

0..*

1

1..* 1

1..*

1

1..*

1

1..*

0..*

1

0..*

0..*

1
0..*

0..*

0..1

0..*

0..1

0..*

1

0..*

1..*

1

0..1

0..*

Typ danej

Nazwa_danej_ID INT

Typ logiczny VARCH…

Słownik rodzajów_ID…

Długość INT

Format VARCHAR(45)

Reguła walidacji VAR…

Waga błędu INT
7 more...

Indexes

Dokument

Nazwa dokumentu VARCHAR(45)

Wersja dokumentu VARCHAR(45)

Data dokumentu DATE

Sygnatura VARCHAR(45)

Data rejestracji DATETIME

Folder VARCHAR(120)

Kierunek INT

Adresat lub nadawca VARCHAR(1…

8 more...

Indexes

Wartość danej

Wartość VARCHAR(45)

Numer wiersza INT

9 more...

Indexes

Grupa danych

Nazwa grupy VARCHAR(45)

Wersja VARCHAR(45)

Liczba_wierszy INT

Status INT

Nagłówek_1 VARCHAR(45)

Nagłówek_2 VARCHAR(45)

Nagłówek_3 VARCHAR(45)

Kolor_wyświetlania VARC…

planowane na YEAR
9 more...

Indexes

Typ zakładki

Nazwa typu VARCHAR(45)

Wersja VARCHAR(45)
8 more...

Indexes

Rodzaj dokume…

Nazwa VARCHAR(45)

7 more...

Indexes

Struktura grupy

Nagłówek_4 VARCHAR(45)

Nagłówek_5 VARCHAR(45)

Alias_nazwy_ID INT

Numer atrybutu INT

Czy_obligatoryjny BOOLEAN

Czy_wielokrotny BOOLEAN

Tylko_do_prezentacji BOOLEAN

Tylko_dla_uprawnionych BO…

10 more...

Indexes

Typ dokumentu

Nazwa typu VARCHAR(45)

Wersja VARCHAR(45)

Czy powiadamiać BOOLEAN

Data wymagana DATE
9 more...

Indexes

Struktura zakładki

Numer grupy VARCHAR(4)
9 more...

Indexes

Reguła międzypolowa

Typ_reguły INT

10 more...

Indexes

Typ metryczki

Nazwa metryczki VA…

ID INT

6 more...

Indexes

Wartość metadanej

Wartość VARCHAR(45)

9 more...

Indexes

Struktura metryczki

Numer porządkowy INT

9 more...

Indexes

SIKPOŚK
Model logiczny bazy danych - strona 3

Adresat

Nazwa VARCHAR(45)

Metoda powiadomień INT

e-mail VARCHAR(45)

telefon VARCHAR(45)

8 more...

Indexes

Lista adresatów

Nazwa listy VARCHAR(45)

10 more...

Indexes

Powiadomienie

Termin INT

Tekst VARCHAR(120)

Status INT
8 more...

Indexes



New Layer

Słownik różnych danych

Nazwa słownika VARCHAR(45)

7 more...

Indexes

Nazwa_danej

Nazwa polska VARCH…

Nazwa angielska VAR…

Nazwa w XSD VARC…

Jest używany BOOLE…

Opis VARCHAR(120)

ID INT

action_type ENUM(...)

5 more...

Indexes

Alias_nazwy

Alias_polski VARCHA…

Alias_angielski VARC…

Alias w XSD VARCHA…

Opis VARCHAR(120)

ID INT

action_type ENUM(...)

action_type_stamp D…

5 more...

Indexes

SIKPOŚK
Model logiczny bazy danych - strona 4

0..*

1

1

1..*

0..*

11..*

1

0..*

11..*

1

0..*

1

Słownik różnych danych

Nazwa słownika VARCHAR(45)

7 more...

Indexes

Nazwa_danej

Nazwa polska VARCH…

Nazwa angielska VAR…

Nazwa w XSD VARC…

Jest używany BOOLE…

Opis VARCHAR(120)

ID INT

action_type ENUM(...)

5 more...

Indexes

Alias_nazwy

Alias_polski VARCHA…

Alias_angielski VARC…

Alias w XSD VARCHA…

Opis VARCHAR(120)

ID INT

action_type ENUM(...)

action_type_stamp D…

5 more...

Indexes

SIKPOŚK
Model logiczny bazy danych - strona 4
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USER STORY 

Numer umowy  Data sporządzenia US 26-03-2012 
Projekt SIKPOŚK Sporządził Roman Jelonek 
Ilość stron  Wersja 1.01 
Tytuł (nazwa) US US8 – Autentykacja użytkownika 
 
 

Historia dokumentu 

Wersja Data wersji Opis Status zapisu Dotyczy Autorzy  

1.00 26-03-2012 Pierwsza wersja dokumentu  Nowy  Roman Jelonek 

1.01 13-04-2012 Korekta  Weryfikacja  Dariusz Ziółkowski 

Statusy zapisów: Nowy, Zamiana, Weryfikacja 
 

Załącznik 3 – Autentykacja użytkownika v_1.01 
 

 

Jako administrator bezpieczeństwa chcę mieć pewność, że dostęp do systemu mają tylko osoby 
uprawnione, i że wymagania polityki bezpieczeństwa KZGW w tym zakresie są spełnione. 

Opis 
Uszczegółowienie wymagań 

Tabela 1 Lista wymagań 

Nr wymagania Opis wymagania Uszczegółowienie wymagań 

WOG 2.4 
 

System będzie umożliwiał administratorowi 
podgląd użytkowników zalogowanych do 
systemu 

Wymaganie należy rozumieć w ten 
sposób, że administrator będzie 
mógł zobaczyć listę użytkowników 
zalogowanych 

WOG 2.5 
System będzie umożliwiał administratorowi 
przeglądanie historii logowania użytkowników 

 

WOG 2.6 
System będzie umożliwiał zarządzanie kontami 
użytkowników co najmniej w zakresie: 

 

WOG 2.6.1 
1/ dodawania/edycji/zablokowania konta 
użytkownika (login, hasło, imię, nazwisko, email, 
telefon, jednostka organizacyjna); 

 

WOG 2.6.2 2/ ustawienia cyklicznej zmiany hasła; 
 

WOG 2.6.3 
3/ wymuszenia natychmiastowej zmiany hasła; 

poprzez zmianę hasła przez 
administratora na hasło tymczasowe 
i wymuszenie zmiany przed 
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uzyskaniem dostępu do systemu 

WT 2.6 
Dostęp do aplikacji musi być związany z 
uwierzytelnieniem użytkownika, co najmniej 
poprzez podanie unikalnej nazwy i hasła 

 

WT 2.9 
Aplikacja musi wspierać wykorzystanie SSO 
(Single Sign On) 

dla użytkowników logujących się z 
wykorzystaniem Active Directory 

BD 1.12 
Dostęp do systemu będzie możliwy wyłącznie 
dla uwierzytelnionych użytkowników 

 

BD 1.15 

Autentykacja użytkownika będzie oparta na 
mechanizmach Active Directory oraz w zakresie 
użytkowników wewnętrznych KZGW 
wykorzystanie SSO 

 

 

Lista scenariuszy  
 

Definiowanie parametrów konfiguracyjnych 

Wymuszanie zmiany hasła 

Logowanie się do systemu 

Odblokowywanie dostępu użytkownika do SIKPOOŚK  

Blokowanie dostępu użytkownika do SIKPOOŚK 

Zmiana terminów obowiązywania hasła użytkownika 

Przeglądanie historii zmiany haseł użytkownika 

Przeglądanie historii logowań do systemu 

Opis scenariuszy  
 

Definiowanie parametrów konfiguracyjnych 

Scenariusz podstawowy: 

1. Administrator systemu wybiera z menu funkcję konfigurowania systemu 
bezpieczeństwa. 

2. System wyświetla formatkę z parametrami konfiguracyjnymi 
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3. Administrator systemu zmienia wartości wybranych parametrów wprowadzając dane 
poprawne. 

4. Administrator systemu zapisuje formatkę ze zmienionymi danymi. 

5. Administrator systemu ponownie wybiera funkcję konfigurowania systemu i sprawdza, 
że dokonane zmiany zostały zapisane  w bazie danych. 

Scenariusze alternatywne: 

3A – Administrator systemu zmienia wartości wybranych parametrów wprowadzając dane 
błędne. 

Lp Opis kroku testowego i warunki 
początkowe 

Spodziewany wynik testu Uwagi 

1 Administrator systemu zalogowany do 
systemu wybiera z menu funkcję 
konfigurowania systemu bezpieczeństwa. 

Na ekranie pojawia się 
formatka z parametrami 
konfiguracyjnymi 

 

2 Administrator zmienia wszystkie wartości na 
inne i zapisuje zmiany 

  

 Administrator ponownie wybiera z menu 
funkcję konfigurowania systemu 
bezpieczeństwa. 

Na ekranie pojawia się 
formatka ze zmienionymi 
wartościami 
odpowiadającymi 
wartościom wprowadzonym 

 

3 Administrator zmienia wartość minimalnej 
długości hasła na wartość większą od 
maksymalnej długości hasła 

System wyświetla 
komunikat o błędzie i nie 
realizuje zmiany 

 

4 Administrator zmienia wartość maksymalnej 
długości hasła na wartość mniejszą od 
minimalnej  długości hasła 

System wyświetla 
komunikat o błędzie i nie 
realizuje zmiany 

 

 

Wymuszanie zmiany hasła 

Scenariusz podstawowy: 

1. Administrator przydziela  użytkownikowi z KZGW hasło tymczasowe (realizowane w 
systemie Active Directory) 

2. Administrator przydziela  użytkownikowi spoza KZGW hasło tymczasowe 

a) Administrator wybiera użytkownika z listy użytkowników 

b) Administrator wybiera funkcję umożliwiającą zmianę hasła użytkownika 

c) Po zmianie hasła system automatycznie ustawia znacznik, powodujący 
konieczność zmiany hasła przy pierwszym logowaniu. 

3. Użytkownik z KZGW uruchamia swój komputer. 

4. System Active Directory wymusza zmianę hasła i użytkownik loguje się do domeny. 
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5. Użytkownik z KZGW zalogowany na swoim komputerze wpisuje w przeglądarce adres 
systemu SIKPOŚK. 

6. System wyświetla stronę startową SIKPOŚK. 

7. Użytkownik spoza KZGW zalogowany na swoim komputerze z dostępem do Internetu 
wpisuje w przeglądarce adres systemu SIKPOŚK. 

8. System wyświetla formatkę logowania do domeny, umożliwiającą podanie loginu, 
hasła nadanego przez administratora oraz wymuszającą podanie nowego hasła 
dwukrotnie (drugi raz w celu kontrolnym). 

9. Użytkownik podaje poprawnie hasła. 

10. System wyświetla stronę startową SIKPOŚK. 

Scenariusze alternatywne: 

7A. Użytkownik nie podaje nowego hasła. 

7B. Użytkownik podaje nowe hasło nie spełniający wymagań polityki bezpieczeństwa 

7C. Użytkownik podaje nowe hasło różniące się od wersji kontrolnej tego hasła. 

Lp Opis kroku testowego i warunki 
początkowe 

Spodziewany wynik testu Uwagi 

1 Administrator przydziela  użytkownikowi 
spoza KZGW hasło tymczasowe 
(realizowane w systemie Active Directory) 

  

2 Użytkownik spoza KZGW zalogowany na 
swoim komputerze wpisuje w przeglądarce 
adres systemu SIKPOŚK. 

System wyświetla formatkę 
logowania do domeny, 
umożliwiającą podanie 
loginu, hasła nadanego 

 

3 Użytkownik podaje poprawnie hasła System wyświetla stronę 
startową SIKPOŚK 

 

3A Użytkownik zamyka formatkę bez podania 
hasła 

System wyświetla 
poprzedni ekran 

 

3B Użytkownik podaje hasło za krótkie System wyświetla 
komunikat podający rodzaj 
błędu 

 

3C Użytkownik odaje hasło za długie System wyświetla 
komunikat podający rodzaj 
błędu 

 

3D Użytkownik podaje hasło  o strukturze 
niezgodnej z polityką bezpieczeństwa 

System wyświetla 
komunikat podający rodzaj 
błędu 

Sprawdzenie 
dla 
wszystkich 
wariantów 

3E Użytkownik podaje rózne wartości w polu 
hasła i w polu kontrolnym 

System wyświetla 
komunikat podający rodzaj 
błędu 
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Logowanie się do systemu 

Scenariusz podstawowy: 

1. Użytkownik spoza KZGW zalogowany na swoim komputerze z dostępem do Internetu 
wpisuje w przeglądarce adres systemu SIKPOŚK. 

2. System wyświetla formatkę logowania do domeny, umożliwiającą podanie loginu oraz 
hasła. 

3. Użytkownik podaje poprawnie hasło. 

4. System wyświetla stronę startową SIKPOŚK. 

Scenariusze alternatywne: 

4A. Użytkownik podaje błędnie hasło. 

5. System wyświetla komunikat o błędzie 

6. Użytkownik podaje poprawnie hasło. 

7. System wyświetla stronę startową SIKPOŚK. 

4B. Użytkownik podaje błędnie hasło. 

5. System wyświetla komunikat o błędzie 

6. Użytkownik podaje błędne hasło i powtarza proces aż do przekroczenia limitu błędów. 

7. System wyświetla informację o zablokowaniu dostępu. 

 

Odblokowywanie dostępu użytkownika do SIKPOOŚK 

Scenariusz podstawowy: 

1. Administrator systemu wybiera z menu funkcję wyświetlania listy użytkowników 

2. System wyświetla listę użytkowników wraz z informacjami o statusie kont 
(aktywne/zablokowane) 

3. Dla wybranego z listy użytkownika administrator uruchamia funkcję odblokowania 
dostępu do systemu SIKPOŚK. 

4. System wyświetla listę z zaktualizowanym statusem danego konta. 

Scenariusze alternatywne - brak 
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Blokowanie dostępu użytkownika do SIKPOOŚK 

Scenariusz podstawowy: 

1. Administrator systemu wybiera z menu funkcję wyświetlania listy użytkowników 

2. System wyświetla listę użytkowników wraz z informacjami o statusie kont 
(aktywne/zablokowane) 

3. Dla wybranego z listy użytkownika administrator uruchamia funkcję blokowania 
dostępu do systemu SIKPOŚK. 

4. System wyświetla listę z zaktualizowanym statusem danego konta. 

Scenariusze alternatywne - brak 

Zmiana terminów obowiązywania hasła użytkownika 

Scenariusz podstawowy: 

1. Administrator systemu wybiera z menu funkcję wyświetlania listy użytkowników 

2. System wyświetla listę użytkowników wraz z informacjami o statusie kont 
(aktywne/zablokowane) 

3. Dla wybranego z listy użytkownika administrator uruchamia funkcję zmiany danych 
konta. 

4. System wyświetla parametry konta. 

5. Administrator zmienia termin ważności hasła i zapisuje zmiany. 

6. Po upływie wymaganego czasu użytkownik sprawdza, czy ma możliwość zalogowania 
się do konta. 

7. Administrator sprawdza status konta i odblokowuje zablokowane konto. 

Przeglądanie historii zmiany haseł użytkownika 

Scenariusz podstawowy: 

1. Administrator systemu wybiera z menu funkcję wyświetlania listy użytkowników 

2. System wyświetla listę użytkowników wraz z informacjami o statusie kont 
(aktywne/zablokowane) 

3. Dla wybranego z listy użytkownika administrator uruchamia funkcję przeglądania 
historii zmian haseł. 

4. System wyświetla listę, na której są podane terminy, w których były zmieniane hasła 
użytkownika. Hasła są niewidoczne. 
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Scenariusze alternatywne - brak 

 

Przeglądanie historii logowań do systemu 

Scenariusz podstawowy: 

1. Administrator systemu wybiera z menu funkcję wyświetlania historii logowań. 

2. System wyświetla formatkę umożliwiającą określenie przedziału czasowego oraz 
wybranie logowań wszystkich użytkowników lub konkretnego użytkownika. 

3. Administrator określa parametry wyboru danych. 

4. System wyświetla listę logowań.  

Scenariusze alternatywne - brak 
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USER STORY 

Numer umowy  Data sporządzenia US 27-03-2012 
Projekt SIKPOŚK Sporządził Tomasz Liberski 
Ilość stron  Wersja 1.01 
Tytuł (nazwa) US US7 – Workflow 
 
 

Historia dokumentu 

Wersja Data wersji Opis Status zapisu Dotyczy Autorzy  

1.00 27-03-2012 Pierwsza wersja dokumentu  Nowy  Tomasz Liberski 

1.01 13-04-2012 Korekta  Weryfikacja  Dariusz Ziółkowski 

Statusy zapisów: Nowy, Zamiana, Weryfikacja 
 

Załącznik 4 – Workflow v_1.01 
 

Jako użytkownik chcę tworzyć workflow, który mógłby być używany w celach szkoleniowych i dla 
przyszłych zastosowań. 

Opis 
 

Uszczegółowienie wymagań 

Tabela 1Lista wymagań 

Nr 
wymagania 

Opis wymagania Uszczegółowienie wymagań 

MOP 7.9 
W zakresie definicji nowych procesów wsparcie 
narzędziowe (edycja graficzna) 

 

MOP 7.10 

Modelowanie procesów: łączenie kolejnych kroków,  
przypisywanie wykonawców poszczególnych kroków 
(użytkownika lub grupy użytkowników), określanie 
reguł rozpoczęcia kroku oraz wyboru ścieżki 
wyjściowej, definiowanie kalendarza dla całego 
procesu, implementacja odpowiednich akcji po 
upływie określonego czasu (np. wystartowanie nowego 
procesu), przekazania zadania innemu użytkownikowi, 
utworzenia zadania w skrzynce odbiorczej, itp.), wybór 
ścieżki do następnego kroku bazując na wartościach 
atrybutów obiektów procesowanych (funkcjonalność 
powinna być realizowana w oparciu o silnik reguł 
biznesowych) 

 

MOP 7.11 
Osadzanie i zagnieżdżanie podprocesów w procesach 
oraz elastyczne budowanie relacji między już 
zdefiniowanymi procesami 

 

MOP 7.14 
Procesy będą inicjowane poprzez interakcję z 
użytkownikiem zalogowanym do systemu, w wyniku 
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zdarzeń systemowych skutkujących zapisem 
dokumentu w repozytorium dokumentów, określonym 
zasobie sieciowym lub 

MOP 7.15 
System będzie zapewniał mechanizmy monitorujące: 
przebieg procesów, definiowanie wartości progowych 
parametrów zdefiniowanych dla procesów 

 

MOP 7.19 

System będzie zapewniał mechanizmy autoryzacji 
użytkowników procesów, autoryzacji załączanych 
dokumentów, akceptacji kroków procesu krytycznych 
z punktu widzenia procesu biznesowego 

 

WOG 2.6.7 ...5/ przypisania użytkownika do procesów  

WOG 
2.13.2 

... służący do definiowania procesu obiegu 
dokumentów i zadań 

 

WOG 
2.18.4 

zdefiniowanie zdarzeń dla przebiegu procesu, 
 

WOG 
2.18.5 

zaprojektowanie przebiegu procesu (workflow) w 
systemie, 

 

WOG 3.8.2 

Po wprowadzeniu w formularz wyróżnika, system 
będzie uzupełniał dane w pozostałych polach 
powiązanych, np. wprowadzenie znacznika Gminy 
uzupełnia dane o znaczniku Aglomeracji, ogranicza 
listę dopuszczalnych zrzutów, systemów kanalizacji 
itp. 

 

WOG 
3.20.2 

… w wyznaczonym przedziale czasowym lub do 
wygaśnięcia terminu 

 

MDR 6.6.5 … uwidocznienie dokumentu w elemencie procesu  

BD 1.17 
Aplikacja zapewni ciągłość procesu przetwarzania 
danych, weryfikację kolejności przejść pomiędzy 
poszczególnymi krokami procesu 

 

BD 2.11 

System musi umożliwiać uwarunkowanie uprawnień 
dostępu do funkcjonalności oraz operacji na danych w 
systemie dla użytkownika względem roli jaką 
użytkownik pełni w danym momencie w konkretnym 
etapie w jakim znajduje się aktualnie proces 

 

 

 

Scenariusz użytkownika 
 

MOP 7.9 – W zakresie definicji nowych procesów wsparcie narzędziowe (edycja 

graficzna)  

 

Opis: 

W systemie będzie edytor definicji procesów wspomagający graficznie (np. poprzez wyświetlanie 
diagramu procesu) wybrane elementy ich tworzenia. 

Wyjściowe definicje procesu zapisane przy użyciu tego modułu będą zgodne z językiem BPMN 2.  

MOP 7.10: Modelowanie procesów: łączenie kolejnych kroków,  przypisywanie 

wykonawców poszczególnych kroków (użytkownika lub grupy użytkowników), 

określanie reguł rozpoczęcia kroku oraz wyboru ścieżki wyjściowej, definiowanie 
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kalendarza dla całego procesu, implementacja odpowiednich akcji po upływie 

określonego czasu (np. wystartowanie nowego procesu), przekazania zadania 

innemu użytkownikowi, utworzenia zadania w skrzynce odbiorczej, itp.), wybór 

ścieżki do następnego kroku bazując na wartościach atrybutów obiektów 

procesowanych (funkcjonalność powinna być realizowana w oparciu o silnik reguł 

biznesowych) 

Opis: 

Patrz także: MOP 7.9.  

łączenie kolejnych kroków 

a) przypisywanie wykonawców poszczególnych kroków (użytkownika lub grupy użytkowników) 

b) określanie reguł rozpoczęcia kroku oraz wyboru ścieżki wyjściowej 

c) implementacja odpowiednich akcji po upływie określonego czasu (np. wystartowanie nowego 
procesu) 

d) przekazania zadania innemu użytkownikowi 

e) wybór ścieżki do następnego kroku bazując na wartościach atrybutów obiektów 
procesowanych (funkcjonalność powinna być realizowana w oparciu o silnik reguł 
biznesowych) 

Powyższe punkty będą funkcjonalnie realizowane przez moduł projektowania procesów 
zgodnie z rozumieniem standardu BPMN 2. 

 

f) utworzenia zadania w skrzynce odbiorczej itp. 

Przydzielenie użytkownikowi udziału w procesie może po wybraniu odpowiedniej opcji 
skutkować wysłaniem mu wiadomości za pomocą e-mail. 

g) definiowanie kalendarza dla całego procesu 

Na procesy BPMN możliwe jest nakładanie ograniczeń czasowych związanych z wykonaniem 
konkretnych zadań i uzależnianie od tych ograniczeń przepływu procesu. 

MOP 7.11 Osadzanie i zagnieżdżanie podprocesów w procesach oraz elastyczne 

budowanie relacji między już zdefiniowanymi procesami 

a) Osadzanie i zagnieżdżanie podprocesów w procesach 

Zgodnie z rozumieniem BPMN 2. 

b) elastyczne budowanie relacji między już zdefiniowanymi procesami 

Samodzielne, zdefiniowane wcześniej procesy mogą współdziałać po osadzeniu ich w 
procesie nadrzędnym przy użyciu mechanizmu pod-procesów. 
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MOP 7.14 Procesy będą inicjowane poprzez interakcję z użytkownikiem 

zalogowanym do systemu, w wyniku zdarzeń systemowych skutkujących zapisem 

dokumentu w repozytorium dokumentów, określonym zasobie sieciowym lub 

katalogu na serwerze, określonej tabeli w bazie danych 

1. Użytkownik ma możliwość zainicjować na swoje żądanie proces biznesowy na 
następujące sposoby: 

a. Wybranie opcji rozpoczęcia procesu biznesowego a następnie dołączenia do 
niego żądanego dokumentu; 

b. Wybranie opcji rozpoczęcia procesu biznesowego z poziomu widoku 
dokumentu, wtedy dokument ten zostaje automatycznie dołączony do 
wykonania procesu. 

2. System może reagować rozpoczęciem procesu biznesowego np. na takie zdarzenie jak 
przybycie pliku do określonego katalogu. System jest warstwą abstrakcji nad bazą 
danych i zasobami sieciowymi, które może udostępniać za pomocą stosownych 
interfejsów a więc efektywnie powyższe wymaganie sprowadza się do zdarzeń w 
repozytorium. 

MOP 7.15 System będzie zapewniał mechanizmy monitorujące: przebieg 

procesów, definiowanie wartości progowych parametrów zdefiniowanych dla 

procesów 

a) monitorujące przebieg procesów 

 Przykładowe mechanizmy monitorujące:  

o Na poziomie dokumentu w repozytorium: Informacja o tym, że dokument uczestniczy 
w określonym procesie. 

o Uczestnik aktywnego procesu ma dostęp do informacji o jego dotychczasowym 
przebiegu (użytkownicy przydzieleni do zadań, dokumenty uczestniczące). 

b) definiowanie wartości progowych parametrów zdefiniowanych dla procesów 

 W definicjach procesów BPMN 2 jest możliwe wykorzystywanie warunków logicznych, 
np. uzależniających wykonanie pewnych kroków od pewnej wcześniej zdefiniowanej wartości 
progowej. 
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MOP 7.19 System będzie zapewniał mechanizmy autoryzacji użytkowników 

procesów, autoryzacji załączanych dokumentów, akceptacji kroków procesu 

krytycznych z punktu widzenia procesu biznesowego 

• autoryzacji użytkowników procesów 

 Przy inicjacji i innych zdefiniowanych krokach procesu biznesowego BPMN możliwe 
jest wyznaczenie autoryzowanej przez siebie kolejnej osoby, która ma być odpowiedzialna za 
następne zadanie w procesie sterowane przez człowieka. 

• autoryzacji załączanych dokumentów; akceptacji kroków procesu 

 Akceptacja (bądź odrzucenie) poszczególnych kroków/dokumentów procesu jest 
możliwa z poziomu zadań procesu BPMN oznaczonych jako sterowanych przez człowieka. Jest 
to możliwe przez odpowiedni formularz dostępny z poziomu graficznego interfejsu 
użytkownika. 

 

WOG 2.6.7 - ...5/ przypisania użytkownika do procesów 

 Użytkownik jest przypisany do procesu w czasie jego wykonania poprzez przydzielanie mu 
konkretnych zadań będących elementami tego procesu. 

WOG 2.13.2 ... służący do definiowania procesu obiegu dokumentów i zadań, 

 Patrz MOP 7.9.  

WOG 2.18.4 zdefiniowanie zdarzeń dla przebiegu procesu, 

 Patrz MOP 7.9, MOP 7.10. 

WOG 2.18.5 zaprojektowanie przebiegu procesu (workflow) w systemie, 

 Patrz MOP 7.9, MOP 7.10. 

WOG 3.8.2 Po wprowadzeniu w formularz wyróżnika, system będzie uzupełniał 

dane w pozostałych polach powiązanych, np. wprowadzenie znacznika Gminy 

uzupełnia dane o znaczniku Aglomeracji, ogranicza listę dopuszczalnych zrzutów, 

systemów kanalizacji itp. 

Jako wyróżnik interpretujemy jednoznaczny, wcześniej  nadany identyfikator pewnego 
zestawu wcześniej zdefiniowanych za pomocą innych mechanizmów danych. System odnajdzie je i 
uzupełni określone pola formularza. Dokładna definicja wyróżnika zostanie jeszcze ustalona. 

WOG 3.20.2 … w wyznaczonym przedziale czasowym lub do wygaśnięcia terminu 

Przedział czasowy/wygaśnięcie terminu dla edycji dokumentów może być osiągnięty przez 
odbieranie stosownych uprawnień użytkownikom po upływie wymienionych terminów przez osoby do 
tego uprawnione. 
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MDR 6.6.5… uwidocznienie dokumentu w elemencie procesu 

 Każdy dokument uczestniczący w procesie jest widoczny w ramach mechanizmów opisanych w 
MOP 7.15. 

 

BD 1.17 Aplikacja zapewni ciągłość procesu przetwarzania danych, weryfikację 

kolejności przejść pomiędzy poszczególnymi krokami procesu 

 Poprzez proces przetwarzania rozumiany tutaj zdefiniowany wcześniej proces biznesowy 
BPMN2. Ciągłość i prawidłowa kolejność jest zapewniona przez silnik procesów biznesowych, 
natomiast kroki mogą być weryfikowane/obserwowane poprzez mechanizmy takie jak w MOP 7.15. 

BD 2.11 System musi umożliwiać uwarunkowanie uprawnień dostępu do 

funkcjonalności oraz operacji na danych w systemie dla użytkownika względem 

roli jaką użytkownik pełni w danym momencie w konkretnym etapie w jakim 

znajduje się aktualnie proces 

 Efektywne uprawnienia użytkownika do czynności/danych w systemie są zawsze aktualne 
względem roli użytkownika, nawet jeśli proces został zainicjowany w momencie posiadania przez 
użytkownika innych uprawnień niż na późniejszym etapie procesu. 

 



Załącznik 5 do Analizy Przedwdrożeniowej
Słowniki

Projekt SIKPOŚK dla 

wersja 1.01

Nazwa projektu System informatyczny dla potrzeb Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (SIKPOŚK) 

Zamawiający Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW)

Wykonawca Konsorcjum: Espeo Software Sp. z o.o. i TALEX SA 

Wykonawca Audytu Softtutor Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

Autor Dariusz Ziółkowski (TALEX SA)
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HISTORIA DOK

Wersja Data wydania Opis Status Zmiany dotyczą Autorzy 

1.00 12-01-2012
Opracowanie pierwszej wersji
dokumentu 

Nowy dokument Roman Jelonek, Dariusz Ziółkowski

1.01 13-04-2012 Korekta Weryfikacja Dariusz Ziółkowski

Statusy dokumentu: Nowy dokument, Zmiana, Weryfikacja 
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SPIS TREŚCI

Arkusze Opis

Województwa Słownik województw

Powiaty Słownik powiatów

Gminy Słownik gmin

Region Słownik regionów wodnych

Dorzecze Słownik dorzeczy

Podział hydrograficzny Słownik podziału hydrograficznego

Grupa RLM Słownik grup RLM

Rodzaje gmin Słownik rodzajów gmin

Rodzaje oczyszczalni Słownik rodzajów oczyszczalni

Sposoby zagospodar osad Słownik sposobów zagospodarowania osadami

Rodzaje inwestycji Słownik rodzajów inwestycji

Zakres inwestycji Słownik zakresów inwestycji

Typ części wód Słownik typów części wód

Rejestry Słownik rejestrów
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Województwa

Nazwa słownika Słownik Administracji krajowej, słownik województw

Opis Słownik zawierający listę województw

Klucze unikalne Klucz główny tabeli na polu identyfikator

Klucz głównyKod Nazwa Opis

int identity (1,1)varchar(10) varchar(50) varchar(200)

1 DO                                                                                                                                                                                                                                                              dolnośląskie dolnośląskie

2 KP                                                                                                                                                                                                                                                              kujawsko-pomorskie kujawsko-pomorskie

3 LE                                                                                                                                                                                                                                                              lubelskie lubelskie

4 LO                                                                                                                                                                                                                                                              łódzkie łódzkie

5 LU                                                                                                                                                                                                                                                              lubuskie lubuskie

6 MP małopolskie małopolskie

7 MZ mazowieckie mazowieckie

8 OP                                                                                                                                                                                                                                                              opolskie opolskie

9 PK                                                                                                                                                                                                                                                              podkarpackie podkarpackie

10 PL                                                                                                                                                                                                                                                              podlaskie podlaskie

11 PM pomorskie pomorskie

12 SL śląskie śląskie

13 SW świętokrzyskie świętokrzyskie

14 WL wielkopolskie wielkopolskie

15 WM warmińsko-mazurskiewarmińsko-mazurskie

16 ZA zielonogórskie zielonogórskie
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Powiaty

Nazwa słownika Słownik Administracji krajowej, słownik powiatów

Opis Słownik zawierający listę powiatów

Klucze unikalne Klucz główny tabeli na polu identyfikator

Klucz głównyKod Nazwa Opis

int identity (1,1)varchar(10) varchar(50) varchar(200)

Słownik uzupełniony zostanie w trakcie migracji danych.

Dane historyczne pobrane zostaną z danych archiwalnych

Dane bieżące pobrane zostaną z ogólnie dostępnej struktury administracyjnej kraju
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Gminy

Nazwa słownika Słownik Administracji krajowej, słownik gmin

Opis Słownik zawierający listę GMIN

Klucze unikalne Klucz główny tabeli na polu identyfikator

Klucz głównyKod Nazwa Opis

int identity (1,1)varchar(10) varchar(50) varchar(200)

Słownik uzupełniony zostanie w trakcie migracji danych.

Dane historyczne pobrane zostaną z danych archiwalnych

Dane bieżące pobrane zostaną z ogólnie dostępnej struktury administracyjnej kraju
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Region

Nazwa słownika Słownik Hydrologiczny kraju, region wodny

Opis Słownik zawierający listę regionów wodnych

Klucze unikalne Klucz główny tabeli na polu identyfikator

Klucz główny Kod regionu Nazwa regionu

int identity (1,1)varchar(10) varchar(50)

1 MW Region Małej Wisły

2 GW Region Górnej Wisły

3 SW Region Środkowej Wisły

4 DW Region Dolnej Wisły

5 GO Region Górnej Odry

6 SO Region Środkowej Odry

7 WT Region Warty

8 DO Region Dolnej Odry i Przymorza

9 Dniestr Region wodny Dniestru
10 Czarna Orawa Region wodny Czarnej Orawy
11 Czadeczka Region wodny Czadeczki
12 Morawa Region wodny Morawy
13 Jarft Region wodny Jarft
14 Izera Region wodny Izery
15 Łaba i OstrożnicaRegion wodny Łaby i Ostrożnicy (Upa)
16 Metuje Region wodny Metuje
17 Orlica Region wodny Orlicy
18 Niemen Region wodny Niemna
19 Łyna i Węgorapa Region wodny Łyny i Węgorapy
20 Świeża Region wodny Świeżej
21 Ücker Region wodny Ücker
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Region

Region wodny Łaby i Ostrożnicy (Upa)
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Dorzecze

Nazwa słownika Słownik Hydrologiczny kraju, dorzecze

Opis Słownik zawierający listę dorzeczy

Klucze unikalne Klucz główny tabeli na polu identyfikator

Klucz głównyKod dorzeczaNazwa dorzecza

int identity (1,1)varchar(10)varchar(50)

1 W Wisła

2 O Odra

3 N Inne obrzary dorzeczy

4 DN Dniestr

5 DU Dunaj

6 J Jarft

7 Ł Łaba

8 N Niemo

9 P Pręgoła

10 Ś Świeża

11 U Ücker
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Grupa RLM

Nazwa słownika Słownik Grupa RLM

Opis Słownik zawierający listę grup RLM

Klucze unikalne Klucz główny tabeli na polu identyfikator

Klucz głównyKod grupy Nazwa grupy Opis

int identity (1,1)varchar(10)varchar(50) varchar(200)

1 0 grupa aglomeracji o RLM ≥  100�000
2 1 grupa aglomeracji o RLM w przedziale  ≥ 15�000   <  100�000
3 2 grupa aglomeracji o RLM w przedziale  ≥ 10�000    <  15�000 
4 3 grupa aglomeracji o RLM w przedziale   ≥   2�000    <  10�000.
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RODZAJE GMIN

Nazwa słownika Słownik Hydrologiczny kraju, dorzecze

Opis Słownik zawierający listę dorzeczy

Klucze unikalne Klucz główny tabeli na polu identyfikator

Klucz głównyKod Nazwa Opis

int identity (1,1)varchar(10)varchar(50) varchar(200)

1 GM gmina miejska gmina miejska

2 GW gmina wiejska gmina wiejska

3 GMW gmina miejsko-wiejska gmina miejsko-wiejska

4 MGMW miasto w gminie miejsko-wiejskiej

miasto w gminie miejsko-wiejskiej 

(jedna z miejscowości na terenie 

gminy, której

nadano status miasta),

5 OW obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej

obszar wiejski w gminie miejsko-

wiejskiej (pozostały obszar gminy, z 

wyłączeniem

obszaru miasta),

6 DW dzielnica m. st. Warszawa dzielnica m. st. Warszawa

7 DEL delegatura lub dzielnica innej gminy miejskiejdelegaturę lub dzielnicę innej gminy miejskiej
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delegaturę lub dzielnicę innej gminy miejskiej
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Nazwa słownika Słownik rodzajów gmin

Opis Słownik zawierający listę rodzajów gmin

Klucze unikalne Klucz główny tabeli na polu identyfikator

Klucz głównyKod Nazwa Opis

int identity (1,1)varchar(10) varchar(50) varchar(200)

1 B B

oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych 

ścieków dla aglomeracji < 15 000 RLM

2 NB non B

oczyszczalnia biologiczna nie spełniająca standardów 

odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 15 000 RLM,

3 PUB1 PUB1

oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków 

azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków 

dla aglomeracji >= 00 000 RLM

4 NPUB1 non PUB1

oczyszczalnia PUB1. nie spełniająca standardów odprowadzanych 

ścieków             w zakresie usuwania N i/lub P

5 PUB2 PUB2

oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków 

azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków 

dla aglomeracji >= 15 000 RLM < 100 000 RLM

6 NPUB2 non PUB2

oczyszczalnia PUB2. nie spełniająca standardów odprowadzanych 

ścieków          w zakresie usuwania N i/lub P.
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SPOSOBY ZAGOSPODAR OSAD

Nazwa słownika Słownik spsobów zagospodarkowania osadów

Opis Słownik zawierający listę sposobów zagospodarkowania oasadami

Klucze unikalne Klucz główny tabeli na polu identyfikator

Klucz głównyKod Nazwa Opis

int identity (1,1)varchar(10)varchar(50) varchar(200)

1 ZO001

uprawa roślin 
nieprzeznaczonych 
do spożycia i 
produkcji pasz

do upraw roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz

2 ZO002

do uprawy 
sadzonek w 
szkółce leśnej

do uprawy sadzonek w szkółce leśnej

3 ZO003 kompostowanie  kompostowanie  

4 ZO004

kompostowanie i 
sekwencyjne 
osuszanie poprzez 
wysiew traw na 
osadzie

kompostowanie i sekwencyjne osuszanie poprzez wysiew traw na 
osadzie

5 ZO005
magazynowanie, 
przeróbka

magazynowanie, przeróbka

6 ZO006 metoda R14 metoda R14

7 ZO007

odzysk na 
składowisku 
odpadów w 
procesie 
rekultywacji

odzysk na składowisku odpadów w procesie rekultywacji

8 ZO008

proces odzysku 
R14 - rekultywacja 
zamkniętego 
składowiska

proces odzysku R14 - rekultywacja zamkniętego składowiska

9 ZO009

proces odzysku R3 
- kompostowanie w 
bębnach ACU

proces odzysku R3 - kompostowanie w bębnach ACU

10 ZO010

produkcja roślin 
nie 
przeznaczonych do 
spożycia

produkcja roślin nie przeznaczonych do spożycia

11 ZO011

przekazano 
innemu podmiotowi

przekazano innemu podmiotowi

12 ZO012

przekazano na 
inną oczyszczalnię

przekazano na inną oczyszczalnię

13 ZO013
rekultywacja 
biologiczna

rekultywacja biologiczna

14 ZO014
rekultywacja gleby 
i ziemi

rekultywacja gleby i ziemi

15 ZO015
rekultywacja 
składowiska

rekultywacja składowiska

16 ZO016

rekultywacja terenu 
oczyszczalni

rekultywacja terenu oczyszczalni

17 ZO017

rekultywacja terenu 
przez obcy 
podmiot

rekultywacja terenu przez obcy podmiot

18 ZO018

rekultywacja 
zamkniętego 
składowiska 
odpadów

rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów
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19 ZO019

rekultywacja 
zamkniętego 
składowiska 
odpadów, 
produkcja roślin 
nie 
przeznaczonych do 
spożycia

rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów, produkcja roślin nie 
przeznaczonych do spożycia

20 ZO020

uprawa roślin 
nieprzeznaczonych 
do spożycia i 
produkcji pasz

uprawa roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz

21 ZO021

użyźnianie gleby 
na terenie 
oczyszczalni 
ścieków

użyźnianie gleby na terenie oczyszczalni ścieków

22 ZO022
wzbogacenie 
upraw leśnych

wzbogacenie upraw leśnych
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RODZAJE INWEST

Nazwa słownika Słownik rodzajów inwestycji

Opis Słownik zawierający listę rodzajów inwestycji

Klucze unikalne Klucz główny tabeli na polu identyfikator

Klucz głównyKod rodzaju inwestycjiNazwa rodzaju inwestycji Opis

int identity (1,1)varchar(10)varchar(50) varchar(200)

1 BN budowa nowej oczyszczalni

2 M

istniejąca oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania ze względu na 

przepustowość, lecz wymaga modernizacji ze względu na jakość 

odprowadzanych ścieków,

3 MO

istniejąca oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania ze względu na 

przepustowość, lecz wymaga modernizacji gospodarki osadowej,

4 R

istniejąca oczyszczania ścieków wymaga rozbudowy ze względu na 

przepustowość,

5 RM

istniejąca oczyszczalnia ścieków wymaga rozbudowy ze względu na 

przepustowość wraz  z jednoczesną modernizacją lub rozbudową części 

obiektów.
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ZAKRES INWESTYCJI

słownik tożsamy rodzaje inwestycji
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TYP CZĘŚCI WÓD

W bazie MPHP będącej źródłem dla słownika hydrograficznego brak danych dla tego słownika.
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TYP CZĘŚCI WÓD

W bazie MPHP będącej źródłem dla słownika hydrograficznego brak danych dla tego słownika.
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REJESTRY

Nazwa słownika Słownik rejestrów

Opis Słownik zawierający listę rejestrów

Klucze unikalne Klucz główny tabeli na polu identyfikator

Klucz głównyKod rejestruNazwa rejestru Opis

int identity (1,1)varchar(10)varchar(50) varchar(200)

1 SPR Sprawozdania

Rejestr dla dokumentów typu 

sprawozdania

2 AKT Aktualizacje

Rejestr dla dokumentów typu 

aktualizacje
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USER STORY 

Numer umowy  Data sporządzenia US 20-03-2012 
Projekt SIKPOŚK Sporządził Dariusz Ziółkowski 
Ilość stron  Wersja 1.02 
Tytuł (nazwa) US US2 – Ergonomia interfejsu użytkownika 
 
 

Historia dokumentu 

Wersja Data wersji Opis Status zapisu Dotyczy Autorzy  

1.00 10-02-2012 Pierwsza wersja dokumentu  Nowy  Dariusz Ziółkowski 

1.01 20-03-2012 Uaktualnienie  Weryfikacja  Dariusz Ziółkowski 

1.02 13-04-2012 Korekta Weryfikacja  Dariusz Ziółkowski 

Statusy zapisów: Nowy, Zamiana, Weryfikacja 
 

Załącznik 6 – Ergonomia interfejsu użytkownika v_1.02 
 

Jako użytkownik chcę korzystać z ergonomicznego interfejsu aplikacji, aby sprawnie realizować cele 
biznesowe w aplikacji. 

 

Część wymagań zgłoszonych w ramach punktu „Ergonomia interfejsu użytkownika” jest wymaganiami 
niefunkcjonalnymi. W takich przypadkach w dokumencie zawarte zostało potwierdzenie 
funkcjonalności w systemie oraz uwzględnione sprawdzenie tego wymagania w Testach jakościowych.  

Dla wymagań funkcjonalnych szczegółowe user story opisane jest w scenariuszu dla każdego z 
wymagań.  

 

Opis 
 

Uszczegółowienie wymagań 

Tabela 1 Lista wymagań 

Nr 
wymagania 

Opis wymagania Uszczegółowienie wymagań 

WOG 1.1 

Graficzny interfejs użytkownika (GUI) systemu będzie 
dostępny za pośrednictwem przeglądarki internetowej. 
W uzasadnionych przypadkach mogą zostać 
zastosowane obiekty osadzone w stronach HTML 

 

WOG 1.2 
Interface web musi być poprawnie interpretowany i 
wyświetlany przez przeglądarki IE 6.x / 7.x /8.x, 
FireFox3.xx, 4.xx, i Opera 10.xx 

W dokumencie analizy dla wymagań 
niefunkcjonalnych (np. wymaganie aby system 
obsługiwany był przez odpowiednie wersje 
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przeglądarek) należy wpisać jedynie potwierdzenie 
wymagania oraz ująć weryfikację tego wymagania w 
Testach. 

WOG 1.3 
Poszczególne moduły systemu będą posiadać 
przejrzyste i logiczne menu, jednolite rozwiązania 
graficzne 

 

WOG 1.4 Podgląd do listy dokumentów związanych Jako dokumenty związane rozumie się załączniki 

WOG 1.5 
Wyznaczanie kursorem szerokości kolumn w 
wyświetlanych tabelach 

 

WOG 1.6 
Ukrywanie/odsłanianie kolumn w wyświetlanych 
tabelach 

 

WOG 1.7 Filtrowanie wyświetlanych/drukowanych danych  

WOG 1.8 
Tworzenie zaawansowanych filtrów 
wyświetlanych/drukowanych danych 

 

WOG 1.9 
Zapamiętywanie zaawansowanych filtrów 
wyświetlanych/drukowanych danych 

Ustawienia filtrów dla użytkownika zapisywane będą 
w bazie danych dzięki czemu ustawienia filtrów 
będą, niezależne od miejsca logowania się 
użytkownika. 

WOG 1.10 
Logiczne, przejrzyste i zwięzłe komunikaty o błędach 
na poziomie użytkownika 

 

WOG 1.11 Polskojęzyczny interfejs użytkownika i administratora  

WOG 1.12 
Dostęp do pomocy kontekstowej dla użytkownika na 
wszystkich ekranach 

 

 

 

Scenariusz użytkownika 
 

WOG 1.1 – Graficzny interfejs użytkownika 

W0G 1.2 – Interfejs web dostępny poprzez wskazane przeglądarki 

W0G 1.10 – Logiczne, przejrzyste i zwięzłe komunikaty o błędach na poziomie 

użytkownika 

W0G 1.11 – Polskojęzyczny interfejs użytkownika i administratora 

 

Opis: 

Graficzny interfejs systemu dostępny będzie poprzez przeglądarkę internetową. System obsługiwany 
będzie poprzez przeglądarki internetowe: 

• IE 8.x/9.x, 

• FireFox 3.xx/4.xx, 

• Chrome 
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W wyniku analizy nie stwierdzono występowania wersji 6 i 7 przeglądarki IE. 

Wykonawca proponuje rozszerzenie listy przeglądarek obsługujących system SIKPOŚK o popularną 
przeglądarkę Chrome (w zamian za przeglądarkę Opera 10xx).  

 

Komunikaty z błędami sformułowane będą w sposób logiczny, przejrzysty i zwięzły. 

System posiadać będzie polskojęzyczny interfejs użytkownika i administratora. 

 

W0G 1.3 – Poszczególne moduły systemu będą posiadać przejrzyste i logiczne 

menu, jednolite rozwiązania graficzne 

 

Opis: 

Wszystkie moduły systemu posiadać będą jednolitą budowę oraz szatę graficzną. W zależności od 
opcji systemu ekran może przybierać różną postać ale różnice polegać będą jedynie na ewentualnym 
braku niektórych okien. Wzór ekranu został przedstawiony na makiecie EIU_WZOR. Typowy ekran 
systemu składać się będzie z następujących elementów: 

• Menu Poziome – umieszczone w postaci poziomej belki na górze ekranu. Zawiera główne 
opcje systemu. W obszarze menu poziomego umieszczane są inne istotne elementy systemu 
właściwe dla całego systemu np.: login zalogowanego użytkownika, 

• Menu Pionowe – umieszczone w postaci pionowego okna z lewej strony ekranu. Menu to jest 
opcjonalne pojawiające się w zależności od opcji systemu. 

• Okno ekranowe – forma ekranowa w której prezentowana jest zawartość systemu. Okno może 
mieć formę listy pozycji lub też formy ekranowej zawierającej wiele pól. Okno ekranowe 
oprócz prezentacji pól z danymi posiada przyciski akcji. Przyciski akcje dostępne mogą być w 
postaci ikon, przycisków, aktywnych linków, lub też w postaci opcji. Opcje dla okna 
ekranowego umiejscowione są w postaci menu na górnej belce okna lub też w postaci menu 
przy każdej pozycji oddzielnie. 

• Okna wyskakujące – niektóre okna ekranu pojawiać się będą w postaci okienek 
wyskakujących. Mogą to być np.: raporty, okienka podpowiedzi, okienka błędów.  

 

Ekrany związane: 

 EIU_WZOR  

 

W0G 1.4 – Podgląd do listy dokumentów związanych 
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Opis: 

Użytkownik przegląda załączniki przypięte do przeglądanego dokumentu. Użytkownik może dodać lub 
usunąć załącznik w zależności od posiadanych uprawnień. 

 

Scenariusz podstawowy: 

1. Użytkownik klika na opcję „Załączniki”, 

2. System wyświetla okno z listą załączników (EIU_ZAL), 

3. Użytkownik klika wybrany załącznik i wybiera opcję „Otwórz”. 

4. System otwiera załącznik we właściwym programie dla danego typu załącznika.  

 

Scenariusze alternatywne: 

3A – Użytkownik chce dodać załącznik. 

a) Użytkownik klika opcję „Dodaj”. 

b) System wyświetla okno dodawania załączników. 

c) Użytkownik wskazuje plik korzystając z explorera plików. 

d) Użytkownik uzupełnia pozostałe atrybuty takie jak kategoria załącznika, 
nazwa pliku. 

 

3A – Użytkownik chce usnąć załącznik. 

a) Użytkownik klika opcję „Usuń”. 

b) System prosi o potwierdzenie usunięcia, 

c) System po potwierdzeniu przez użytkownika i zweryfikowaniu uprawnień 
usuwa załącznik. 

4A – W systemie operacyjnym użytkownika z otwieranym plikiem nie jest skojarzony 
żaden program. 

d)  System wyświetla okno explorera właściwe dla danego systemu z prośbą o 
wybór programu. 

 



                                                                                
 

 

KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa_Załącznik 6 v1.02 - Ergonomia interfejsu uzytkownika - User Story 

 

5 | S t r o n a  

Ekrany związane: 

 EIU_ZAL  

 

 

WOG 1.5 – Wyznaczanie kursorem szerokości kolumn w wyświetlanych tabelach 

 

Opis: 

 Użytkownik dokonuje zmiany szerokości kolumn na formach ekranowych prezentujących dane.  

  

Scenariusz podstawowy: 

1. Użytkownik najeżdża kursorem na prawą krawędź nagłówka, 

2. System zmienia kursor na ikonę zmiany szerokości kolumn, 

3. Użytkownik klika lewy przycisk myszy i przesuwa kursor w prawo lub w lewo aby 
zmniejszyć lub zwiększyć szerokość kolumny a następnie puszcza lewy przycisk 
myszy, 

4. System zmniejsza lub zwiększa szerokość kolumny. 

 

Scenariusze alternatywne: 

3A – Użytkownik zmienia szerokość kolumny do rozmiaru mniejszej niż wpisany w 
nagłówku tekst.  

e)  System zmienia szerokość kolumny. W nagłówku widoczny jest jedynie 
początek nazwy nagłówka. 

 

WOG 1.6 – Ukrywanie/odsłanianie kolumn w wyświetlanych tabelach 

 

Opis: 

 Użytkownik ukrywa lub odsłania kolumny w wyświetlanej tabeli.  

Powyżej okna tabeli znajdować się będzie okno filtrów. W ramach filtrów jedno z okien prezentować 
będzie listę wszystkich kolumn tabeli. Użytkownik na liście zaznaczy kolumny, które nie mają być 
wyświetlane. Aby ponownie wyświetlić kolumnę na ekranie należy odznaczyć kolumnę na liście i 



                                                                                
 

 

KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa_Załącznik 6 v1.02 - Ergonomia interfejsu uzytkownika - User Story 

 

6 | S t r o n a  

kliknąć przycisk pokaż. 

  

Scenariusz podstawowy: 

1. Użytkownik klika na liście kolumn do ukrycia na wybrane kolumny i klika przycisk 
„Pokaż”. 

2. System wyświetla tabelę bez wskazanej kolumny. 

 

Scenariusze alternatywne: 

1A – Użytkownik przywraca kolumnę na ekran.  

a)  Użytkownik odznacza we filtrze kolumn wybraną kolumnę i klika „Pokaż”. 

b) System wyświetla tabela. W tabeli widnieje wybrana kolumna. 

 

Ekrany związane: 

 EIU_FILTR  

 

WOG 1.7 – Filtrowanie wyświetlanych/drukowanych danych 

 

Opis: 

 Użytkownik filtruje dane w tabeli.  

W każdej kolumnie tabeli będzie znajdować się ikona filtra. Po jej kliknięciu w nagłówku kolumny 
pojawi się pole listy rozwijalnej. Na liście znajdować się będą wszystkie pozycje aktualnie występujące 
w tabeli. Po wybraniu pozycji z listy system automatycznie ogranicza liczbę pozycji w tabeli tylko do 
tych, które spełniają wybrany warunek. Wykonywany jest warunek równości. Oznacza to, że na liście 
pokazywane są tylko te pozycje których wartość w kolumnie równa się wybranej pozycji. Warunek 
działa identycznie na wszystkich typach danych. Warunek może być dodany na kolejną kolumnę. Lista 
ograniczana jest do wierszy, które spełniają jedocześnie obydwa wybrane warunki. Zdjęcie warunku 
dokonywane jest poprzez kliknięcie ikony „Zdejmij warunek” w nagłówku kolumny. Zdejmowany jest 
jedynie wskazany warunek. Pozostałe warunki nadal są nadane. 

  

Scenariusz podstawowy: 

1. Użytkownik klika w nagłówku kolumny ikonę filtra. 
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2. System wyświetla w nagłówku pole typu lista rozwijalna. Na liście występują wszystkie 
pozycje występujące w tabeli. 

3. Użytkownik wybiera wartość. 

4. System ogranicza listę do wierszy spełniających warunki. 

 

Scenariusze alternatywne: 

1A – Użytkownik dodaje kolejny warunek.  

a) Użytkownik klika ikonę filtru dla innej kolumny. 

b) System wyświetla w nagłówku pole typu lista rozwijalna. 

c) Użytkownik wybiera z listy wartość. 

d) System ogranicza listę do wierszy spełniających obydwa wybrane warunki 
łącznie. 

1B – Użytkownik usuwa warunek.  

a) Użytkownik klika ikonę usunięcia warunku. 

b) System wyświetla wszystkie wiersze z tabeli (jeśli nie ma innych warunków) 

 

Ekrany związane: 

 EIU_FILTR  

 

WOG 1.8 – Tworzenie zaawansowanych filtrów wyświetlanych/drukowanych 

danych 

 

Opis: 

 Przed wyświetleniem każdej formy ekranowej zawierającej dane użytkownik będzie mógł 
określić zaawansowane warunki wyświetlanych danych. Ekran filtrów będzie miał postać listy na której 
dodawane będą kolejne warunki. Dodanie filtru polegać będzie na kliknięciu przycisku „Dodaj”. Na 
liście pojawi się wiersz z aktywnymi polami. Użytkowni będzie musiał określić: 

• Operator logiczny – pole dostępne przy drugim i każdym kolejnym wierszu. Zawiera operator 
łączenia kolejnych filtrów. Dostępne wartości: I, LUB. 

• Nazwa pola – nazwa pola na którym nadawany jest warunek. 
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• Operator – operator matematyczny. Dostępne wartości: równy, różny, mniejszy, mniejszy 
równy, większy, większy równy, pomiędzy, podobny jak (odpowiednik like). 

• Wartość – wartość pola. Dla każdego pola sprawdzany jest format pola i na tej podstawie 
prowadzona walidacja (np. jeśli pole jest liczbowe to w warunku nie można wprowadzić liter). 

• Operator 2 – w przypadku gdy operator 1 jest „pomiędzy” operator 2 przyjmuje wartość „I”. 

• Wartość 2 – wartość druga w przypadku operatora „Pomiędzy” 

 

  

Scenariusz podstawowy: 

1. Użytkownik na formie filtrów klika na przycisk „Dodaj”. 

2. System dopisuje wiersz do listy filtrów. Wiersza zawiera aktywne pola. 

3. Użytkownik wprowadza odpowiednie wartości i klika „Pokaż”. 

4. System ogranicza dane na formie do wierszy spełniających warunki. 

 

Scenariusze alternatywne: 

1A – Użytkownik usuwa dodany warunek.  

a) Użytkownik klika ikonę usuń obok każdego z filtrów. 

 

Ekrany związane: 

 EIU_FILTR  

 

WOG 1.9 – Zapamiętywanie zaawansowanych filtrów 

wyświetlanych/drukowanych danych 

 

Opis: 

 Każdą listę zdefiniowanych filtrów będzie można zapisać. Zapis dokonywany będzie w bazie 
danych. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik będzie miał zachowane filtry niezależnie od stanowiska 
pracy. 
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Scenariusz podstawowy: 

1. Użytkownik na formie filtrów klika na przycisk „Zapisz filtry”. 

2. System zapisuje definicję filtrów w bazie. 

 

Ekrany związane: 

 EIU_FILTR  

 

WOG 1.12 – Dostęp do pomocy kontekstowej dla użytkownika na wszystkich 

ekranach 

 

Opis: 

 Przy każdym polu i przy każdym przycisku akcji umieszczona będzie ikona znaku zapytania. Po 
kliknięciu na ikonę pojawi się okienko z opisem pola lub akcji. Opisy pól wprowadzone będą w 
systemie jako atrybuty przy definicji pól formularzy. Podpowiedzi do przycisków akcji wprowadzone 
będą w słownikach. 

  

Scenariusz podstawowy: 

1. Użytkownik na formie z danymi klika ikonę znaku zapytania przy wybranym polu. 

2. System wyświetla okno z opisem pomocy. 

 

 

Ekrany obrazujące funkcjonalność 
 

W punkcie tym zamieszczone są makiety ekranów. Oznacza to, że nie są to zrzuty ekranu z systemu, 

lecz jedynie projekty zawierające najważniejsze elementy. 

W przypadku makiet ekranów opisane zostały także sposoby wywołania akcji. W systemie 

docelowym sposoby te mogą ulec zmianie. Przykładowo w opisie może być zawarte, że otwarcie 

okna ze szczegółami wymagania zaznaczenia pozycji na liście a następnie kliknięcie przycisku 

„Otwórz”. W systemie docelowym może zostać funkcjonalność taka zrealizowana poprzez kliknięcie 

na wiersz będący aktywnym linkiem. 
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EIU_WZOR – Wzór standardowego ekranu systemu  

 

 

Rysunek 1 Makieta okna EIU_WZOR  
 

 

EIU_ZAL – Ekran zawierający załączniki. Lista załączników zawiera kolumny: 

• Nazwa załącznika – nazwa nadana przez użytkownika podczas dodawania lub automatycznie 
przez system np. w przypadku sprawozdań nazwa załącznika zbudowana jest na podstawie 
kategorii dokumentu oraz nr aglomeracji, 

• Nazwa oryginalna załącznika – nazwa oryginalna załącznika, 

• Kategoria załącznika – kategoria wskazywana ze słownika w trakcie dodawania załącznika, 

• Format załącznika – format pliku załącznika. 

 

Tabela 2 Przyciski akcji na formie EIU_ZAL 

Nazwa akcji Sposób uruchamiania Działanie 
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akcji 
Otwarcie załącznika Kliknięcie na aktywny 

link nazwy załącznika. 
Otwarcie załącznika w programie dedykowanym dla formatu 
pliku.  

Dodanie załącznika Kliknięcie na przycisk 
„Dodaj” 

Otwarcie ekranu dodawania załącznika. Po wskazaniu pliku i 
wypełnieniu atrybutów i kliknięciu dodaj załącznik dodany 
jest do listy. 

Usunięcie załącznika Kliknięcie na ikonę 
„Usuń załącznik”. 

Usunięcie załącznika po potwierdzeniu przez użytkownika 
oraz i po weryfikacji przez system uprawnień użytkownika. 

Powrót do 
poprzedniego ekranu 

Klikni ęcie na przycisk 
„Powrót” 

Powrót do ekranu z którego użytkownik przeniósł się do 
załączników. 

 

 

Rysunek 2 Makieta okna EIU_ZAL  
 

 

EIU_FILTR – Ekran obrazujący zastosowanie filtrów 

 

Tabela 3 Przyciski akcji na formie EIU_FILTR 

Nazwa akcji Sposób uruchamiania 
akcji 

Działanie 

Wyświetlenie danych 
ograniczonych przez 
filtry zaawansowane 

Klikni ęcie na przycisk 
„Pokaż” 

Ograniczenie wartości na formularzy zgodnie z warunkami 
nadanymi w filtrach zaawansowanych.  

Dodanie filtru 
zaawansowanego 

Klikni ęcie na przycisk 
„Dodaj filtr” 

Dodanie nowego wiersza filtru do listy filtrów. 

Usunięcie filtru Kliknięcie na ikonę Usunięcie wiersza z listy filtrów. 
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zaawansowanego „Usuń filtr”. 

Ograniczenie danych 
przez użycia filtra 
prostego 

Klikni ęcie na ikonę filtru 
w nagłówku kolumny 

Wyświetlenie listy wszystkich wartości występujących w 
kolumnie i po wybraniu jednej z nich ograniczenie tabeli 
tylko do tych wartości. 

Usunięcie filtru 
prostego 

Klikni ęcie na ikonę 
usunięcia filtru 

Usunięcie warunku ograniczającego dane w tabeli. 

Zapisanie 
zdefiniowanych 
filtrów 

Klikni ęcie na przycisk 
„Zapisz filtry” 

Zapisanie w bazie danych zdefiniowanych filtrów. Zapisowi 
podlegają jedynie filtry zaawansowane. 

 

 

Rysunek 3 Makieta okna EIU_FILTR  
 

Testy jakościowe 
 

T-WO1-1 - Test ergonomii interfejsu użytkownika 

Dane podstawowe testu 

Tabela 4 - Dane podstawowe testu T-WO-1-1 

Pozycja Opis 
Identyfikator testu T-WO-1-1 
Opis testu Scenariusz testowy polega na uruchomieniu systemu poprzez przeglądarkę 

internetową i sprawdzeniu wymagań ogólnych w zakresie ergonomii interfejsu. 
Iteracje scenariusza Powtórzenie testu dla przeglądarki: 

• IE 8.x, 
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• IE 9.x, 
• FireFox 3.xx, 
• FireFox 4.xx, 
• Chrome 

Tester Użytkownik z uprawnieniami: 
• Do przeglądu systemu 

Autor scenariusza testowego Wykonawca 
Warunki początkowe • Użytkownik posiada wymagane uprawnienia 
Weryfikowane wymagania • WOG 1.1 Graficzny interfejs użytkownika (GUI) systemu będzie dostępny 

za pośrednictwem przeglądarki internetowej. W uzasadnionych 
przypadkach mogą zostać zastosowane obiekty osadzone w stronach 
HTML 

• WOG 1.2 Interface web musi być poprawnie interpretowany i wyświetlany 
przez przeglądarki IE 6.x / 7.x /8.x, FireFox3.xx, 4.xx, i Opera 10.xx, 

• WOG 1.3 Poszczególne moduły systemu będą posiadać przejrzyste i 
logiczne menu, jednolite rozwiązania graficzne 

• WOG 1.10 - Logiczne, przejrzyste i zwięzłe komunikaty o błędach na 
poziomie użytkownika 

• WOG 1.11 - Polskojęzyczny interfejs użytkownika i administratora 
Kryteria akceptacji Spełnione są wszystkie kryteria wypełnione w kolumnie „Spodziewany wynik testu” 

 

Scenariusz testowy 

Tabela 5- Scenariusz testu  T-WO-1-1 

Lp Opis kroku testowego i warunki początkowe Spodziewany wynik testu Uwagi 
1 Należy uruchomić przeglądarkę internetową IE 6.x 

i wpisać adres systemu SIKPOŚK aby wyświetlić 
stronę startową systemu 

Na ekranie w przeglądarce 
internetowej pojawi się strona 
startowa systemu SIKPOŚK 

 

2 Należy wprowadzić login i hasło i następnie 
kliknąć „OK.” aby zalogować się do systemu 

Na ekranie pojawią się opcje 
zgodne z posiadanymi 
uprawnieniami 

 

3. Należy wybrać dowolną opcję systemu i wykonać 
dowolną operację 

System prawidłowo wyświetla 
ekrany. Wszystkie komunikaty na 
ekranie podawane są w języku 
polskim. 

 

4 W dowolnym polu typu liczba służącym do 
wprowadzania danych należy wpisać dowolny tekst 
i przejść do następnego pola. 

System wyświetli informacje o 
błędzie w sposób logiczny, 
przejrzysty i zwięzły. 

 

 

 

T-WO1-2 - Test dodatkowych funkcji związanych z ergonomią interfejsu 

Dane podstawowe testu 

Tabela 6 - Dane podstawowe testu T-WO-1-2 

Pozycja Opis 
Identyfikator testu T-WO-1-2 
Opis testu Scenariusz testowy polega na sprawdzeniu pozostałych wymagań związanych z 

ergonomią interfejsu. 
Iteracje scenariusza Brak iteracji 
Tester Użytkownik z uprawnieniami: 

• Użytkownik z uprawnieniami do załączania i edycji dokumentów 
Autor scenariusza testowego Wykonawca 
Warunki początkowe • Użytkownik posiada wymagane uprawnienia 
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Weryfikowane wymagania • WOG 1.4 - Podgląd do listy dokumentów związanych 
• WOG 1.5 - Wyznaczanie kursorem szerokości kolumn w wyświetlanych 

tabelach 
• WOG 1.6 - Ukrywanie/odsłanianie kolumn w wyświetlanych tabelach 
• WOG 1.7 - Filtrowanie wyświetlanych/drukowanych danych 
• WOG 1.8 - Tworzenie zaawansowanych filtrów 

wyświetlanych/drukowanych danych 
• WOG 1.9 - Zapamiętywanie zaawansowanych filtrów 

wyświetlanych/drukowanych danych 
• WOG 1.12 - Dostęp do pomocy kontekstowej dla użytkownika na 

wszystkich ekranach 
Kryteria akceptacji Spełnione są wszystkie kryteria wypełnione w kolumnie „Spodziewany wynik testu” 

 

Scenariusz testowy 

Tabela 7- Scenariusz testu  T-WO-1-1 

Lp Opis kroku testowego i warunki początkowe Spodziewany wynik testu Uwagi 
1 Należy uruchomić przeglądarkę internetową i 

wpisać adres systemu SIKPOŚK aby wyświetlić 
stronę startową systemu 

Na ekranie w przeglądarce 
internetowej pojawi się strona 
startowa systemu SIKPOŚK 

 

2 Należy wprowadzić login i hasło i następnie 
kliknąć „OK.” aby zalogować się do systemu 

Na ekranie pojawią się opcje 
zgodne z posiadanymi 
uprawnieniami 

 

3. Należy przejść do repozytorium dokumentów i 
wybrać dokument sprawozdania lub aktualizacji 

System wyświetli szczegóły 
dokumentu. 

 

4 Należy kliknąć opcję „Załączniki” System wyświetli listę 
załączników. 

 

5 Należy kliknąć przycisk „Dodaj”. System wyświetli okno definicji 
załącznika 

 

6 Należy wypełnić atrybuty określające załącznik i 
kliknąć „Dodaj” 

System powróci do listy 
załączników na której znajdować 
się będzie dodany załącznik. 

 

7 Należy kliknąć na nazwę załącznika.  System wyświetli załącznik w 
programie właściwym dla 
formatu załącznika. 

 

8 Należy zamknąć załącznik System powróci do listy 
załączników. 

 

9 Należy kliknąć przycisk „Usuń załącznik” i 
zaakceptować prośbę potwierdzenia. 

System usunie załącznik i pokaże 
listę bez załącznika. 

 

10 Należy wyjść z listy załączników i wyświetlić dane 
dokumentu sprawozdania lub aktualizacji na 
ekranie. 

System wyświetli sprawozdanie 
lub aktualizacje w postaci tabeli 
na ekranie. 

 

11 Należy najechać kursorem na krawędź kolumny. 
Kliknąć lewym przyciskiem myszy i trzymając 
przycisk myszy przesunąć w prawo lub w lewo aby 
rozszerzyć lub zwęzić kolumnę. 

Kolumna została poszerzona lub 
zwężona. 

 

12 Następnie należy ograniczyć dane w tabeli   
12a W polu filtrów należy kliknąć przycisk „Dodaj 

filtr” 
System do listy filtrów doda 
aktywny wiersz 

 

12b Należy wprowadzić odpowiednie dane definiujące 
filtr 

  

12c W polu ograniczenia listy kolumn należy wybrać 
jedną lub więcej kolumn a następnie kliknąć 
przycisk „Pokaż” 

System wyświetlił dane 
ograniczone zgodnie z 
założonymi filtrami. W tabeli 
brak jest kolumny zdefiniowanej 
do ukrycia. 

 

12d Należy kliknąć ikonę filtru w wybranej kolumnie 
aby ograniczyć dodatkowo listę i z pola kombi 
wybrać wartość. 

System ograniczy dane w tabeli 
tylko do danych wybranych w 
warunku 
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12e Należy kliknąć przycisk „Zapisz filtry” aby zapisać 
definicję filtrów 

  

13 Należy zalogować się do systemu na innej stacji 
roboczej i przejść do tej samej opcji systemu jak w 
punkcie 12 aby zweryfikować czy filtry zostały 
zapisane. 

W oknie filtrów widnieją filtry 
zdefiniowane w punkcie 12. 

 

14 Przy dowolnym polu przycisku akcji należy kliknąć 
ikonę znaku zapytania 

System wyświetli podpowiedź do 
przycisku. 

 

 



                                                                                
 

 

KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa_Załącznik 7 v1.01 - Moduł Zarządzania Dokumentami i 
Repozytorium Plików - User Story 

1 | S t r o n a  

USER STORY 

Numer umowy  Data sporządzenia US 26-02-2012 
Projekt SIKPOŚK Sporządził Dariusz Ziółkowski 
Ilość stron  Wersja 1.01 
Tytuł (nazwa) US US2 – Ergonomia interfejsu użytkownika 
 
 

Historia dokumentu 

Wersja Data wersji Opis Status zapisu Dotyczy Autorzy  

1.00 26-02-2012 Pierwsza wersja dokumentu  Nowy  Dariusz Ziółkowski 

1.01 13-04-2012 Korekta  Weryfikacja  Dariusz Ziółkowski 

Statusy zapisów: Nowy, Zamiana, Weryfikacja 
 

Załącznik 7 – Moduł zarządzania dokumentami i 
repozytorium plików v_1.01 
 

Dla części zgłoszonych wymagań a będącymi wymaganiami niefunkcjonalnymi w dokumencie zawarte 
zostało potwierdzenie funkcjonalności oraz uwzględnione sprawdzenie tego wymagania w Testach 
jakościowych.  

Dla wymagań funkcjonalnych szczegółowe user story opisane jest w scenariuszu dla każdego z 
wymagań.  

 

Opis 
 

Uszczegółowienie wymagań 

Tabela 1 Lista wymagań 

Nr 
wymagania 

Opis wymagania Uszczegółowienie wymagań 

MDR 6.1 

Możliwość  rejestracji dokumentów w postaci spisów i 

rejestrów oraz utrzymywanie repozytoriów plików 

źródłowych 

 

MDR 6.2 

Ewidencja dokumentów umożliwiająca rejestrację nowych 

dokumentów, zapisanie plików źródłowych w repozytorium, 

przeglądanie dokumentów znajdujących się w ewidencji, 

rejestrowanie modyfikowanie zmian we wprowadzonych 

dokumentach  
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MDR 6.3 

Ewidencja powinna być jednolita i niezależna od 

poszczególnych własności dokumentu i jego dalszego 

przeznaczenia, m.in. od typu dokumentu, źródła jego 

pochodzenia lub formatu pliku źródłowego 

 

MDR 6.4 
Ewidencja powinna uwzględniać podział dokumentów na 

kategorie 

Do każdego dokumentu dodany będzie atrybut „Kategoria 
dokumentu”. Kategoria dokumentu będzie występowała 
na liście dokumentów jako atrybut. Kategoria dokumentu 
będzie daną słownikową. Jako kategoria dokumentu 
rozumiany jest także rodzaj i typ dokumentu (są to pojęcia 
tożsame). 

MDR 6.5 
Aplikacja powinna zapewniać możliwość elastycznego 

definiowania wielopoziomowej hierarchii dokumentów 

Repozytorium dokumentów będzie zapewniało 
wielopoziomową strukturę katalogów. 

MDR 6.6 

Ewidencja dokumentów powinna umożliwiać wprowadzenie 

metryczki dokumentu zawierającej co najmniej poniższe 

dane: 1/ rodzaj dokumentu (wybór z listy dostępnych na 

liście słownikowej) 2/ data rejestracji w systemie (ustawiana 

automatycznie podczas wprowadzania metryczki dokumentu, 

bez możliwości edycji) 3/ adresaci dokumentu - użytkownicy 

systemu, dla których treść dokumentu ma być widoczne 4/ 

powiązania dokumentu z innymi dokumentami 5/ 

uwidocznienie dokumentu w elemencie procesu 

 

MDR 6.7 

Aplikacja powinna umożliwiać zdefiniowanie dla każdej 

kategorii dokumentu innych danych wymaganych w metryce 

dokumentu 

 

MDR 6.8 

Aplikacja powinna umożliwiać powiadomienie adresatów 

dokumentu o nowym dokumencie lub modyfikacji w 

dokumentach istniejących za pośrednictwem poczty 

elektronicznej oraz komunikatów widocznych po 

zalogowaniu poprzez interfejs webowy 

Powstanie nowego zadania obiegu dokumentu (przesłanie 

do użytkownika) powodować będzie wysłanie informacji 

do użytkownika do którego przekazane jest zadanie w 

postaci maila oraz komunikatu widocznego po zalogowaniu 

się do systemu. Po dokonaniu zmian w dokumencie 

użytkownik będzie mógł wysłać ręcznie wiadomość do 

pozostałych uczestników procesu, że dokonane zostały 

zmiany. 

MDR 6.9 

Repozytorium będzie komunikować się ze zdefiniowanymi 

procesami Workflow, wszystkie dokumenty znajdujące się w 

repozytorium będą dostępne dla procesów wymagających 

dostępu do skanu dowolnego dokumentu 

Jako „komunikacja” rozumiana jest funkcjonalność 

umożliwiająca dodawanie załączników. Jako „skan” 

rozumiany jest plik załącznika w dowolnym formacie (np. 

xls, pdf, doc). Załączniki będą otwierane we właściwym dla 

formatu załącznika programie. 

MDR 6.10 

Aplikacja powinna umożliwiać zalogowanemu użytkownikowi 

wykonującemu czynności w procesie bezpośredni podgląd do 

powiązanego dokumentu, bez konieczności opuszczania 

ekranu w którym aktualnie pracuje i przechodzenia przez 

menu lub wyszukiwania dokumentu w repozytorium 

 

MDR 6.11 

Aplikacja powinna umożliwiać dołączanie komentarzy i uwag 

użytkowników do dokumentów przechowywanych w 

repozytorium  

 

MDR 6.12 
Aplikacja powinna umożliwiać dołączanie plików do ewidencji 

i repozytorium podczas wykonywania czynności w procesie 

 

MDR 6.13 
Aplikacja powinna umożliwiać nadawanie różnych poziomów 

uprawnień takich jak: tworzenie dokumentu, modyfikacja, 

publikacja, drukowanie, usuwanie, zarządzanie cyklem życia 
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dokumentu 

MDR 6.14 

Aplikacja powinna zapewniać wersjonowanie dokumentów, 

śledzenie historii dostępu i zmian, eksport dokumentów, 

archiwizację dokumentów, import dokumentów w różnych 

formatach 

 

MDR 6.15 
Konfigurowalny proces przetwarzania dokumentu podczas 

importu do repozytorium 

Jako konfiguracja procesu przetwarzana rozumiana jest 
możliwość nadania plikowi podczas importu atrybutów 
takich jak kategoria dokumentu. Nazwa załącznika 
nadawana będzie automatycznie na podstawie wzoru: 
nazwa sprawozdania, ID aglomeracji). Stara nazwa będzie 
zachowana. 

MDR 6.16 
Możliwość udostępniania dokumentów z poziomu interfejsu 

webowego 

 

MDR 6.17 Możliwość wglądu w dane z systemu EKOINFONET  

MDR 6.18 Zarządzanie szablonami dokumentów Jako szablon dokumentu rozumiany jest nowy formularz 
dla np.: sprawozdania z wykonania KPOŚK za 2012 rok. 

MDR 6.19 

Generowanie dokumentów wyjściowych na podstawie 

szablonów oraz metadanych z uwzględnieniem terminu 

obowiązywania szablonu 

Jako termin obowiązywania szablonu rozumiany jest rok 
danego sprawozdania.  Szablon generowany będzie jako 
pusty arkusz dla wszystkich jednostek wypełniających. W 
szablonie nie będzie kolumn, które nie są wypełniane przez 
aglomeracje. 

MDR 6.20 Zarządzanie cyklem życia dokumentów Wymaganie jest tożsame z wymaganiem funkcjonalności 
do definicji procesów workflow. 

MDR 6.21 

Aplikacja powinna zapewniać odpowiedni poziom 

zabezpieczeń i bezpieczeństwo dokumentów i danych m.in. 

możliwość szyfrowania dokumentów 

 

MDR 6.22 
Aplikacja powinna zapewniać drukowanie dokumentów z 

poziomu repozytorium 

Drukowanie dostępne będzie poprzez funkcjonalność 
programu w którym otwarty został załącznik (czyli aby 
wydrukować załącznik trzeba będzie go otworzyć). 

MDR 6.23 

Aplikacja powinna zapewniać możliwość definiowania 

procesów powiązanych z dokumentami, np. powiązanie 

danych w repozytorium z szablonem, wygenerowanie 

dokumentu, dołączenie podpisu cyfrowego użytkownika i 

przesłane na adres e-mail wskazany przez użytkownika lub 

zawarty w repozytorium danych 

Jako powiązanie procesu z dokumentem w repozytorium 

rozumie się możliwość uruchomienia procesu workflow dla 

obiegu dokumentu znajdującego się w repozytorium. Jako 

podpis cyfrowy rozumie się funkcjonalność związaną z 

zarejestrowaniem loginu użytkownika generującego 

zadanie. 

MDR 6.24 

Archiwum może być realizowane, jako odrębny moduł 

powiązany ściśle z repozytorium dokumentów albo zastaw 

funkcjonalności w ramach repozytorium dokumentów 

Archiwum rozumiane jest jako miejsce w którym 
archiwizowane  będą dane bieżące po decyzji o ich 
archiwizacji (archiwum to nie miejsce przechowywania 
danych historycznych migrowanych podczas uruchomienia 
systemu). 

MDR 6.25 
Archiwizacja dotyczyć powinna zarówno dokumentów jak też 

metadanych i danych procesowych 

Do archiwum przegrywane będą dokumenty i metadane 
bez definicji procesów. 

MDR 6.26 Możliwość archiwizacji dokumentów z poziomu repozytorium  

MDR 6.27 

Możliwość konfigurowania kryteriów i scenariuszy 

archiwizacji obejmujących zmianę kategorii, lokalizacji oraz 

uprawnień do dokumentów 

 

MDR 6.28 
Możliwość konfigurowania kryteriów określających warunki 

usuwania dokumentów i danych z archiwum 

 

MDR 6.29 Dostęp do danych archiwalnych za pośrednictwem 

repozytorium dokumentów jak również z poziomu 
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dedykowanego interfejsu użytkownika. Podstawowym 

kanałem dostępu będzie kanał poprzez repozytorium 

dokumentów 

MDR 6.30 
Archiwum będzie zapewniało niemodyfikowalność dla 

określonych typów dokumentów 

 

MDR 6.31 Możliwość zapisu i śledzenia historii dostępu 

Jako historia dostępu rozumiana jest historia logowania się 
użytkowników do systemu. Zmiany dokonywane w 
dokumentach (typu sprawozdania, aktualizacje) 
rejestrowane będą w ramach funkcjonalności 
rejestrowania modyfikacji w dokumentach (rejestrowana 
będzie nowa wersja dokumentu wraz ze zmianami oraz 
użytkownikiem dokonującym zmiany). 

MDR 6.32 
Możliwość kategoryzacji i grupowania dokumentów 

niezależnie od kategoryzacji na poziomie repozytorium 

Jako kategoryzacja rozumiana jest funkcjonalność związana 
z atrybutem „kategoria” dla dokumentów. 

MDR 6.33 

Archiwizacja danych i dokumentów na nośnikach 

jednokrotnego zapisu uniemożliwiających kasowanie danych 

(zapewnienie trwałego przechowywania) 

Wymaganie zostanie zrealizowane poprzez opisanie 
procedury tworzenia backupów danych. 

 

W systemie istnieć będzie funkcjonalność repozytorium plików. Zadaniem repozytorium plików będzie 
przechowywanie plików w uporządkowanej w strukturze katalogowej.  

Repozytorium dostępne będzie jako jedna z funkcji systemu. Tzn. uprawnieni użytkownicy będą mieli 
dostęp do plików poprzez przeglądarkę internetową. 

W repozytorium możliwe będzie zamieszczanie dokumentów oraz plików. Pliki dołączane są jako 
załączniki do dokumentu. 

Jako dokumenty należy rozumieć nagłówek w połączeniu z plikami będącymi załącznikami. Będą 
występowały następujące przypadki dokumentów: 

• Dokumenty z danymi dotyczącymi realizacji KPOŚK lub też innymi danymi – są to dokumenty 
związane z rejestrowaniem danych dotyczących KPOŚK np.; sprawozdanie lub aktualizacje. W 
repozytorium możliwe będzie przechowywanie innych tego typu dokumentów, których na czas 
prowadzenia analizy nie zidentyfikowano a możliwe będą do wprowadzania do systemu, np. 
ankiety itp. W repozytorium dokumenty prezentowane będą jedynie jako nazwy (wraz ze 
wszystkimi atrybutami właściwymi dla elementu repozytorium). Z poziomu repozytorium 
możliwe będzie przejście do danych szczegółowych metryczki dokumentu jak też i samych 
danych poprzez wybranie odpowiedniej opcji przy dokumencie.  

• Dokumenty – rozumiane jako pisma, umieszczane są w repozytorium jako pliki w formacie w 
takim jakim zostały utworzone. Pliki są załącznikami do nagłówka. Przykładowo, jeśli 
dokument zamieszczony jest jako scan to w repozytorium widnieje jako załącznik pdf, bmp, 
jpg itp. Jeśli dokument zamieszczony jest w wersji oryginalnej to w repozytorium widnieje jako 
plik doc, xls itp. Załączniki podczepione są pod nagłówek dokumentu. 

• Inne dokumenty – W repozytorium istnieje możliwość zamieszczania plików w każdym 
możliwym formacie. Przed dodaniem pliku do repozytorium należy nadać mu nazwę. 

 



                                                                                
 

 

KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa_Załącznik 7 v1.01 - Moduł Zarządzania Dokumentami i 
Repozytorium Plików - User Story 

5 | S t r o n a  

Repozytorium zintegrowane będzie z pozostałymi modułami systemu. Tzn. możliwe będzie przejście 
do danych ze sprawozdania bezpośrednio z dokumentu sprawozdania znajdującego się w 
repozytorium.  

Po dołączeniu plików do repozytorium system przechowywać będzie pliki na serwerze. 

 

Repozytorium posiadać będzie funkcjonalność umożliwiającą budowę struktury repozytorium poprzez 
dodawanie, usuwanie, edytowanie katalogu. 

Repozytorium posiadać będzie funkcjonalność związaną z publikowaniem dokumentów i plików 
poprzez dodawanie, usuwanie, kopiowanie, edytowanie nagłówków plików, pobieranie plików z 
repozytorium. 

Repozytorium posiadać będzie funkcjonalność związaną z zarządzaniem repozytorium takimi jak 
edycja uprawnień, archiwizacja.  

 

Repozytorium przedstawione będzie w formie listy elementów. Dla każdego z elementów dostępne 
będą atrybuty. 

Dla katalogów: 

• Nazwa katalogu, 

• Data utworzenia, 

• Data modyfikacji, 

• Właściciel – użytkownik, który utworzył katalog, 

• Uprawnieni użytkownicy – informacja dostępna w odrębnym oknie. 

Dla dokumentów:  

• Nazwa dokumentu – nazwa pod którą dodany został dokument do repozytorium, 

• Kategoria dokumentu – atrybut na podstawie danych słownikowych, 

• Data utworzenia, 

• Data modyfikacji, 

• Właściciel, 

• Uprawnieni użytkownicy. 

 



                                                                                
 

 

KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa_Załącznik 7 v1.01 - Moduł Zarządzania Dokumentami i 
Repozytorium Plików - User Story 

6 | S t r o n a  

Scenariusz użytkownika 
 

MDR 6.1 – Możliwość  rejestracji dokumentów w postaci spisów i rejestrów oraz 

utrzymywanie repozytoriów plików źródłowych  

 

Opis: 

Dokumenty rejestrowane będą w systemie w głównym repozytorium dokumentów.  

Podczas dodawania nowego dokumentu do repozytorium użytkownik definiuje następujące atrybuty: 

• Nazwa dokumentu – nazwa pod którą dodany będzie dokument do repozytorium, 

• Kategoria dokumentu – atrybut oznaczający rodzaj dokumentu. Atrybut podawany na 
podstawie listy rozwijalnej. Kategoria definiowana jest w opcji „Kategoria dokumentów”, np. 
sprawozdanie, aktualizacja, 

• Atrybuty właściwe dla kategorii dokumentu – w zależności od kategorii dokumentów możliwe 
będzie definiowanie odrębnych atrybutów właściwych dla danej kategorii. Funkcjonalność 
opisana została w wymaganiu 6.7. 

Atrybuty takie jak data utworzenia, Imię i nazwisko właściciela dokumentu, nadawane są 
automatycznie. 

Nadawanie atrybutów związanych z uprawnieniami użytkowników do dokumentu opisane zostały 
w rozdziale dotyczącym uprawnień. 

 

Scenariusz podstawowy: 

1. Użytkownik klika na przycisk „Dodaj katalog”. 

2. System wyświetla okno z listą atrybutów dla katalogu. 

3. Użytkownik wprowadza dane do formatki i klika „Dodaj”. 

4. System tworzy nowy katalog. 

5. Użytkownik klika na katalog. 

6. System otwiera zawartość katalogu. 

7. Użytkownik klika  na przycisk „Dodaj dokument”. 

8. System wyświetla okno z listą atrybutów dla nowego dokumentu. 

9. Użytkownik wypełnia pola i klika „Dodaj”. 
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10. System tworzy nowy dokument. 

11. Użytkownik klika opcję „Załączniki” aby dodać nowy załącznik. 

12. System wyświetla okno dodawania załącznika. 

13. Użytkownik wskazuje plik i wprowadza pozostałe dane. 

14. System zapisuje plik na dysku repozytorium i pokazuje plik na liście w katalogu. 

 

Scenariusze alternatywne: 

Scenariusze alternatywne opisane zostały w sposobach rozwiązania pozostałych 
wymagań. 

 

Ekrany związane: 

 MZDIRP_REP  

 

MDR 6.2 – Ewidencja dokumentów umożliwiająca rejestrację nowych 

dokumentów, zapisanie plików źródłowych w repozytorium, przeglądanie 

dokumentów znajdujących się w ewidencji, rejestrowanie modyfikowanie zmian 

we wprowadzonych dokumentach   

 

Opis: 

Dodawanie nowych dokumentów opisane zostało w wymaganiu 6.1. 

Funkcjonalność dodawania nowych załączników do dokumentu opisana została w wymaganiu 1.4. 

Przeglądanie dokumentów odbywa się poprzez kliknięcie na dokument. Dokument otwarty zostanie w 
programie właściwym dla formatu dokumentu. W przypadku sprawozdań i aktualizacji otwarta 
zostanie forma ekranowa prezentująca dane ze sprawozdania na ekranie. W przypadku innych 
dokumentów otwarta zostanie lista załączników po kliknięciu na załącznik otworzy się on w programie 
właściwym dla jego formatu. 

Edycja nagłówka dokumentu powodować będzie zapisywanie się historii zmian. Aby przejrzeć historię 
zmian dokumentu należy kliknąć na opcję „historia zmian”.  

 

Scenariusz podstawowy: 

1. Użytkownik klika na nazwę dokumentu typu „Sprawozdanie”. 
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2. System wyświetla okno z danymi dla sprawozdania. 

 

Scenariusze alternatywne: 

1A – Użytkownik zmienia atrybuty dokumentu. 

a) Użytkownik klika opcję „Zmień”. 

b) System otwiera okno do edycji atrybutów. 

c) Użytkownik zmienia atrybuty i klika „Zapisz”. 

d) System zapisuje zmiany do historii. 

1A – Użytkownik sprawdza historię zmian nagłówka dokumentu. 

a) Użytkownik klika opcję „Historia zmian”. 

b) System otwiera okno z historią zmiany. 

 

Ekrany związane: 

 MZDIRP_REP  

 

MDR 6.3 – Ewidencja powinna być jednolita i niezależna od poszczególnych 

własności dokumentu i jego dalszego przeznaczenia, m.in. od typu dokumentu, 

źródła jego pochodzenia lub formatu pliku źródłowego   

 

Opis: 

Wszystkie dokumenty w systemie ewidencjonowane są w sposób jednolity i niezależny od 
poszczególnych własności dokumentu i jego przeznaczenia. 

Każdy dokument ma wspólne te same atrybuty opisujące jego właściwości. Dodatkowe atrybuty 
opisujące dokument w zależności od typu prezentowane są po edycji szczegółów dokumentu.  

 

Ekrany związane: 

 MZDIRP_REP  

 

MDR 6.4 – Ewidencja powinna uwzględniać podział dokumentów na kategorie  
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Opis: 

Jednym z atrybutów opisujących dokument jest kategoria dokumentu. Atrybut ten jest tożsamy z 
rodzajem dokumentu. Atrybut wyznaczany jest na podstawie listy kategorii dokumentów 
zdefiniowanych w opcji „Kategoria dokumentu”.  

Scenariusz użycia dla wymagania przedstawiony jest w punkcie 6.1. 

  

 

Ekrany związane: 

 MZDIRP_REP  

 

MDR 6.5 – Aplikacja powinna zapewniać możliwość elastycznego definiowania 

wielopoziomowej hierarchii dokumentów  

 

Opis: 

W ramach struktury katalogowej możliwe jest tworzenie wielopoziomowych podkatalogów.  

Scenariusz użycia dla tworzenia katalogu przedstawiony jest w punkcie 6.1. 

  

Ekrany związane: 

 MZDIRP_REP  

 

MDR 6.6 – Ewidencja dokumentów powinna umożliwiać wprowadzenie metryczki 

dokumentu zawierającej co najmniej poniższe dane: 1/ rodzaj dokumentu 

(wybór z listy dostępnych na liście słownikowej) 2/ data rejestracji w systemie 

(ustawiana automatycznie podczas wprowadzania metryczki dokumentu, bez 

możliwości edycji) 3/ adresaci dokumentu - użytkownicy systemu, dla których 

treść dokumentu ma być widoczne 4/ powiązania dokumentu z innymi 

dokumentami 5/ uwidocznienie dokumentu w elemencie procesu  

 

Opis: 
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Funkcjonalność związana z dodawaniem nowego dokumentu i wypełnieniem metryczki (listy 
atrybutów) opisane zostało w wymaganiu 6.1. 

Wymagana lista atrybutów dla metryczki: 

• Rodzaj dokumentu – opisane zostało w wymaganiu 6.1, 

• Data rejestracji – opisane zostało w wymaganiu 6.1, 

• Adresaci dokumentu – edycja uprawnionych użytkowników możliwa jest poprzez opcję 
uprawnienia. Szerzej funkcjonalność opisana jest w rozdziale dotyczącym uprawnień, 

• Powiązanie dokumentu z innymi dokumentami – możliwość dodawania załączników do 
dokumentu opisana została w wymaganiu 1.4, 

• Uwidocznienie dokumentu w elemencie procesu – przy każdym dokumencie znajdować się 
będzie opcja wyświetlająca listę procesów do których dokument został dodany. Na liście 
procesów zawarte są atrybuty: 

o Numer procesu, 

o Nazwa procesu, 

o Właściciel procesu, 

o Status procesu. 

  W zależności od typu, dokument może brać udział w wielu procesach (np. w przypadku 
dokument w formacie pdf. Może być dodany jako załącznik do wielu procesów). 

 

Scenariusz podstawowy: 

1. Użytkownik klika na opcję „Procesy dokumentu” aby sprawdzić aktualną listę 
procesów w których dokument bierze udział. 

2. System wyświetla okno z listą procesów w których dokument bierze udział. 

 

Ekrany związane: 

 MZDIRP_REP  

 

MDR 6.7 – Aplikacja powinna umożliwiać zdefiniowanie dla każdej kategorii 

dokumentu innych danych wymaganych w metryce dokumentu   
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Opis: 

W zależności od rodzaju dokumentu (kategorii) system umożliwiać będzie definiowanie dodatkowych 
atrybutów dla każdego rodzaju dokumentu. Podczas dodawania nowego dokumentu do repozytorium 
po wyborze rodzaju dokumentu system uaktywni dodatkowe atrybuty właściwe dla wybranego rodzaju 
dokumentu. 

Dodatkowe atrybuty dla każdej z kategorii dokumentów dodawane będą w opcji definicji dokumentów. 

Definicja atrybutów będzie dwustopniowa. W pierwszej kolejności będzie definiowana kategoria 
dokumentu. Będzie ona opisana poprzez atrybuty: 

• Nazwa kategorii, 

• Opis kategorii. 

W drugiej kolejności dla wybranej kategorii mogą zostać zdefiniowane dodatkowe atrybuty. Każdy z 
atrybutów będzie opisany następującymi polami: 

• Nazwa atrybutu, 

• Typ pola (dostępne wartości to liczba, data, tekst), 

• Format pola (dla pola typu liczba w polu należy wpisać długość liczby i ilość miejsc po 
przecinku, dla daty należy wpisać wymagany format daty np. YYYY-MM-DD, dla tekstu należy 
wpisać długość pola tekstowego). 

 

Scenariusz podstawowy: 

1. Użytkownik wybiera opcję „Definicja struktury dokumentów” a następnie „Kategoria 
dokumentu” aby zdefiniować kategorię dokumentu. 

2. System wyświetla okno definicji kategorii dokumentu. 

3. Użytkownik klika opcję „Dodaj kategorię”. 

4. System wyświetla okno dodawania nowej kategorii.  

5. Użytkownik wprowadza dane dla atrybutów opisujących kategorię i klika „Dodaj”. 

6. System dodaje nową kategorię. 

7. Użytkownik klika na opcję „Atrybuty dla kategorii”. 

8. System wyświetla okno listy atrybutów. 

9. Użytkownik klika opcję „Dodaj atrybut”. 

10. System wyświetla okno definicji atrybutu.  

11. Użytkownik wprowadza dane do pól opisujących atrybut i klika „Dodaj”. 
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12. System dopisuje atrybut do listy atrybutów kategorii. 

13. Użytkownik przechodzi do opcji „Dodaj nowy dokument”. 

14. System wyświetla okno definicji metryczki dokumentu. 

15. Użytkownik wypełnia pole kategoria dokumentu. 

16. System wyświetla dodatkowe aktywne pole atrybutu. 

 

Ekrany związane: 

 MZDIRP_KATEG, MZDIRP_ATRYB 

 

MDR 6.8 – Aplikacja powinna umożliwiać powiadomienie adresatów dokumentu o 

nowym dokumencie lub modyfikacji w dokumentach istniejących za 

pośrednictwem poczty elektronicznej oraz komunikatów widocznych po 

zalogowaniu poprzez interfejs webowy  

 

Opis: 

Po zdefiniowaniu procesu workflow dla dokumentu i wykonania zadania w ramach procesu 
polegającego na przekazaniu użytkownikowi zadania powiązanego z dokumentem, użytkownik 
otrzyma powiadomienie mailem o tym zadaniu. Ponad to po zalogowaniu się do systemu użytkownik 
na ekranie zobaczy komunikat ekranowy informujący o tym, że przekazane zostało do niego zadanie w 
procesie workflow.  

 

MDR 6.9 – Repozytorium będzie komunikować się ze zdefiniowanymi procesami 

Workflow, wszystkie dokumenty znajdujące się w repozytorium będą dostępne 

dla procesów wymagających dostępu do skanu dowolnego dokumentu  

 

Opis: 

Przy definiowaniu procesu workflow możliwe będzie podpięcie każdego dokumentu z repozytorium do 
procesu. Po podpięciu dokumentu użytkownik, który bierze udział w procesie będzie miał jednocześnie 
dostęp do wszystkich załączników powiązanych z dokumentem.  

  

MDR 6.10 – Aplikacja powinna umożliwiać zalogowanemu użytkownikowi 

wykonującemu czynności w procesie bezpośredni podgląd do powiązanego 
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dokumentu, bez konieczności opuszczania ekranu w którym aktualnie pracuje i 

przechodzenia przez menu lub wyszukiwania dokumentu w repozytorium  

 

Opis: 

Przejście do dokumentów związanych (załączników) odbywać się będzie poprzez kliknięcie opcji 
załączniki dostępnej na liście opcji dla dokumentu. Na formie ekranowej załączników będzie przycisk 
„Powrót”, którego kliknięcie powodować będzie powrót do ekranu dokumentu. 

Akcja „Załączniki” przedstawiona została na formie MZDIRP_REP. 

Funkcjonalności związane z załącznikami przedstawione zostały w wymaganiu 1.4. 

  

MDR 6.11 – Aplikacja powinna umożliwiać dołączanie komentarzy i uwag 

użytkowników do dokumentów przechowywanych w repozytorium  

 

Opis: 

Jedną z opcji dla każdego dokumentu i folderu w repozytorium będzie możliwość dodawania 
komentarzy. Komentarze będą mogły być dodawane przez każdego użytkownika posiadającego 
uprawnienie do dokumentu (folderu). Po uruchomieniu akcji „Komentarz” pojawi się okno zawierające 
listę komentarzy oraz okno do wprowadzenia nowego komentarza. Każdy użytkownik będzie mógł 
edytować lub usunąć swoje komentarze. 

 

 

Scenariusz podstawowy: 

1. Użytkownik klika opcję „Komentarz”. 

2. System wyświetla okno komentarzy. 

3. Użytkownik wprowadza komentarz i klika „Zapisz”. 

4. System wyświetla komentarz na liście komentarzy.  

 

Scenariusze alternatywne: 

3A – Użytkownik chce usunąć komentarz. 

a) Użytkownik klika opcję „Usuń” przy komentarzu. 
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b) System usuwa komentarz. 

3B – Użytkownik chce edytować komentarz. 

a) Użytkownik klika opcję „Edytuj” przy komentarzu. 

b) System otwiera okno edycji komentarza. 

c) Użytkownik wprowadza poprawki i klika „Zapisz”. 

d) System zapisuje zmiany. 

 

Ekrany związane: 

 MZDIRP_KOMENT 

 

MDR 6.12 – Aplikacja powinna umożliwiać dołączanie plików do ewidencji i 

repozytorium podczas wykonywania czynności w procesie  

 

Opis: 

Podczas wykonywania zadania w ramach procesu workflow użytkownik będzie mógł dodać do zadania 
załączniki. Akcja będzie wywoływana w ten sam sposób jak w przypadku dokumentów, poprzez 
uruchomienie opcji załączniki.  

Funkcjonalność w zakresie załączników opisana została w wymaganiu 1.4. 

 

MDR 6.13 – Aplikacja powinna umożliwiać nadawanie różnych poziomów 

uprawnień takich jak: tworzenie dokumentu, modyfikacja, publikacja, 

drukowanie, usuwanie, zarządzanie cyklem życia dokumentu  

 

Opis: 

Aplikacja będzie umożliwiała nadawanie różnych poziomów uprawnień na funkcjonalności związane z 
zarządzaniem dokumentami takie jak: tworzenie dokumentu, modyfikacja, publikacja, drukowanie, 
usuwanie, zarządzanie cyklem życia dokumentu.  

Sposób funkcjonowania uprawnień w systemie przedstawiony został w rozdziale dotyczącym 
uprawnień. 
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MDR 6.14 – Aplikacja powinna zapewniać wersjonowanie dokumentów, śledzenie 

historii dostępu i zmian, eksport dokumentów, archiwizację dokumentów, import 

dokumentów w różnych formatach  

 

Opis: 

Wprowadzenie zmiany w dokumencie znajdującym się w repozytorium powoduje powstanie nowej 
wersji dokumentu. Dotyczy to zmiany dokonywanej w metryczce jak też i dodania nowej wersji pliku 
załącznika w wyniku importu.  

Nadanie nowej wersji dokumentowi polega na podniesieniu jego numeru. Numer wersji jest liczbą 
dziesiętną. System umożliwia podnoszenie numeru wersji o wartość dziesiętną (np.; dla małych zmian) 
jak też o jeden numer. 

Nie będzie możliwości wprowadzenia zmian w dokumencie bez nadania nowej wersji. 

W nowej wersji zapisywane są dane nagłówka dokumentu (metryczki) jak też i danych w dokumencie 
(dotyczy to dokumentów typu: sprawozdanie, aktualizacja). W przypadku zmian w dokumencie typu 
doc, xls, system zapisuje nową wersję załącznika. 

System będzie umożliwiał przywrócenie poprzednich wersji dokumentu. System będzie umożliwiał 
podgląd poprzednich wersji dokumentu (dotyczy to nagłówków jak też i danych). 

Tworząc nową wersję system będzie zapisywał następujące informacje: 

• Login użytkownika dokonującego zmianę, 

• Datę zmiany, 

• Komentarz – jeśli został wprowadzony przez użytkownika. 

 

Funkcjonalność exportu dokumentów do pliku opisana została w wymaganiu 3.32. 

Funkcjonalność archiwizacji danych opisana została w wymaganiu 6.24. 

Funkcjonalność zarządzania cyklem życia dokumentu (definiowanie procesu workflow przepływu 
dokumentu) przedstawiona została w rozdziale dotyczącym procesów WorkFlow. 

 

System umożliwia import załączników w dowolnym formacie.  

 

MDR 6.15 – Konfigurowalny proces przetwarzania dokumentu podczas importu 
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do repozytorium  

 

Opis: 

Wprowadzając nowy dokument do systemu użytkownik będzie musiał podać m.in. atrybut „Kategoria 
dokumentu”. Jeśli wprowadzany dokument będzie typu sprawozdanie lub aktualizacja to podczas 
importu załączników nazwa  pod którą będą one widoczne w systemie nadana zostanie 
automatycznie. Nazwa składać się będzie z trzech członów:  

• Pierwszy człon będzie numerem id aglomeracji, 

• Drugi człon będzie zawierał kategorię dokumentu (Sprawozdanie, Aktualizacja), 

• Trzeci człon zawierać będzie rok dokumentu.  

 

MDR 6.16 – Możliwość udostępniania dokumentów z poziomu interfejsu 

webowego  

 

Opis: 

 

Na liście opcji dokumentu znajdować się będzie opcja ”Uprawnienia” umożliwiająca nadanie uprawnień 
do dokumentu. 

 

Sposób funkcjonowania uprawnień w systemie przedstawiony został w rozdziale dotyczącym 
uprawnień. 

 

Ekrany związane: 

 MZDIRP_REP  

 

 

MDR 6.17 – Możliwość wglądu w dane z systemu EKOINFONET  

 

Opis: 
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Z systemu EKONINFONET pobierany będzie zakres informacji dotyczący oczyszczalni ścieków 
komunalnych. 

Z systemu EKOINFONET pobierane będą następujące informacje: 

• Nazwa zakładu, 

• Miasto, 

• Ulica, 

• Numer ulicy, 

• Kod pocztowy, 

• Poczta, 

• Województwo, 

• Powiat, 

• Gmina, 

• Dł. Geogr., 

• Szer. Geogr., 

• Dorzecze, 

• Numer ID, 

• Regon, 

• Kod gł. rodzaju działalności, 

• Rodzaj uwolnienia, 

• Nr zanieczyszczenia, 

• Nazwa zanieczyszczenia, 

• Kod metody pozyskiwania informacji, 

• Kod zastosowanej metody pomiaru bądź obliczenia, 

• Łączna ilość [kg/rok]. 

 

Dane pobierane będą poprzez webserwis. 

Parametry webserwisu określone zostaną w kolejnym etapie. 
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Dane w systemie SIKPOŚK z systemu EKOINFONET prezentowane będą w postaci źródła danych. 
Użytkownik będzie miał do nich dostęp poprzez raport. 

W systemie SIKPOŚK zdefiniowane będzie źródło danych „Oczyszczalnie ścieków wg EKONINFONET” 
oraz raport „Oczyszczalnie ścieków wg EKONINFONET”. Raport zawierać będzie wszystkie kolumny 
otrzymywane z systemu EKOINFONET. 

 

W systemie przygotowany zostanie raport służący do porównania danych dotyczących oczyszczalni 
ścieków z systemu EKONINFONET oraz danych oczyszczalni ścieków ze sprawozdań w systemie 
SIKPOŚK. 

Dane w systemie EKONINFONET prezentowane są w innej formie niż dane w systemie SIKPOŚK. 
Różnica polega na tym, że dane w EKONINFONET dotyczące oczyszczalni prezentowane są w kilku 
wierszach. Każdy wiersz dotyczy innego sposobu pozyskania informacji o ilości ścieków 
odprowadzonych do odbiornika. W systemie SIKPOŚK podawany jest tylko jeden wiersz. Przy 
porównaniu dane z EKONINFONET dotyczące sposobu pozyskiwania informacji zostaną pominięte a 
ilość ścieków zsumowana. 

Do połączenia obydwu grup danych użyty będzie obiekt „Nazwa oczyszczalni”. Połączenie to nie będzie 
bardzo pewnym sposobem łączeniu dwóch zapytań (ze względu na możliwości błędów w nazwach) ale 
nie ma innego pola wiążącego obydwa zapytania. Zastosowane zostanie takie połączenie, które 
pokaże wszystkie pozycje z obydwu grup danych. 

 

Przygotowany zostanie predefiniowany raport „Porównanie danych dotyczących oczyszczalni ścieków 
w systemie EKONINFONET i SIKPOŚK”. 

 

Parametry raportu: 

• Rok sprawozdania, 

 

Kolumny raportu: 

• Nazwa oczyszczalni SIKPOŚK 

• Nazwa zakładu EKOINFONET, 

• Adres oczyszczalni SIKPOŚK, 

• Miasto EKOINFONET, 

• Ulica EKOINFONET, 

• Numer ulicy EKOINFONET, 
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• Kod pocztowy EKOINFONET, 

• Poczta EKOINFONET, 

• Województwo SIKPOŚK, 

• Województwo EKOINFONET, 

• Powiat SIKPOŚK, 

• Powiat EKOINFONET, 

• Gmina EKOINFONET, 

• Dł. Geogr. EKOINFONET, 

• Szer. Geogr. EKOINFONET, 

• Dorzecze SIKPOŚK, 

• Dorzecze EKOINFONET, 

• ID oczyszczalni SIKPOŚK, 

• Numer ID EKOINFONET, 

• Regon EKOINFONET, 

• Kod gł. rodzaju działalności EKOINFONET, 

• Rodzaj uwolnienia EKOINFONET, 

• Ilość ścieków oczyszczonych odprowadzonych do odbiornika SIKPOŚK, 

• Łączna ilość [kg/rok] EKOINFONET. 

 

 

MDR 6.18 – Zarządzanie szablonami dokumentów  

 

Opis: 

Funkcjonalność zarządzania szablonami dokumentów opisana została w rozdziale dotyczącym modelu 
danych. 

 

MDR 6.19 – Generowanie dokumentów wyjściowych na podstawie szablonów 

oraz metadanych z uwzględnieniem terminu obowiązywania szablonu  
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Opis: 

 

Funkcjonalność generowania dokumentów wyjściowych opisana została w rozdziale dotyczącym 
modelu danych. 

 

MDR 6.20 – Zarządzanie cyklem życia dokumentów  

 

Opis: 

Zarządzanie cyklem życia dokumentu odbywa się przy wykorzystaniu standardowych mechanizmów 
workflow w systemie. Funkcjonalność workflow opisana została w rozdziale dotyczącym Modułu 
Zarządzania Procesami. 

 

MDR 6.21 – Aplikacja powinna zapewniać odpowiedni poziom zabezpieczeń i 

bezpieczeństwo dokumentów i danych m.in. możliwość szyfrowania dokumentów  

 

Opis: 

Dostęp do dokumentów i danych możliwy będzie jedynie dla uprawnionych użytkowników. 

Sposób funkcjonowania uprawnień w systemie przedstawiony został w rozdziale dotyczącym 
uprawnień. 

Wymaganie szyfrowania danych zostanie zrealizowane poprzez zastosowanie protokołu HTTPS. 

 

MDR 6.22 – Aplikacja powinna zapewniać drukowanie dokumentów z poziomu 

repozytorium  

 

Opis: 

W systemie możliwe będzie drukowanie dokumentów z poziomu repozytorium.  

Aby wydrukować dokument użytkownik otwiera dokument poprzez repozytorium. Dokument otwiera 
się w formacie właściwym dla formatu dokumentu. Użytkownik wybiera opcję „Drukuj” w programie, 
w którym otwarty został dokument.  
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Scenariusz podstawowy: 

1. Użytkownik klika dokument aby go otworzyć. 

2. System otwiera dokument w programie właściwym dla formatu dokumentu. 

3. Użytkownik wybiera opcję „Drukuj” w programie, w którym otwarty został plik. 

 

MDR 6.23 – Aplikacja powinna zapewniać możliwość definiowania procesów 

powiązanych z dokumentami, np. powiązanie danych w repozytorium z 

szablonem, wygenerowanie dokumentu, dołączenie podpisu cyfrowego 

użytkownika i przesłane na adres e-mail wskazany przez użytkownika lub 

zawarty w repozytorium danych  

 

Opis: 

Do każdego procesu workflow w systemie będzie można załączyć dokument. Dołączenie dokumentu 
do procesu workflow możliwe będzie zarówno po stronie dokumentu jak też i po stronie procesu. Tzn. 
przeglądając repozytorium dokumentów użytkownik będzie mógł wybrać opcję „Rozpocznij proces”. 
Proces workflow, który powstanie będzie jako załącznik posiadał wybrany dokument. Przykładowo w 
drugim przypadku użytkownik będąc w opcji „Procesy WorkFlow” rozpoczyna nowy proces. Edytując 
proces użytkownik może dodać dokumenty jako załączniki (użytkownik może dodać wiele 
dokumentów). 

W ramach procesu workflow zadanie przekazywane będzie dla użytkownika lub grupy użytkowników. 
Użytkownicy do których przesłane jest zadanie workflow otrzymają informację pocztą elektroniczną. 

Do procesu workflow dodany zostanie login użytkownika, który zainicjował proces. 

Akcja inicjowania procesu workflow z poziomu repozytorium dokumentów została przedstawiona w 
tabeli z akcjami dla formy MZDIRP_REP. 

Sposób funkcjonowania procesów workflow przedstawiony został w rozdziale dotyczącym wymagań 
dla Modułu Zarządzania Procesami. 

 

MDR 6.24 – Archiwum może być realizowane, jako odrębny moduł powiązany 

ściśle z repozytorium dokumentów albo zastaw funkcjonalności w ramach 

repozytorium  

 

Opis: 
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W systemie funkcjonować będzie archiwum dokumentów. Archiwum stanowić będzie miejsce do 
którego przenoszone będą dokumenty uznane przez użytkowników jako archiwalne. Celem powstania 
archiwum jest zmniejszenie liczby dokumentów w katalogach bieżących w których będą pracowali 
użytkownicy. 

Archiwum stanowić będzie odrębny folder o nazwie ARCHIWUM na liście folderów głównych 
repozytorium. 

Dokumenty przeniesione do archiwum nie będą miały możliwości edycji. 

Przesunięcie do archiwum jest jednostronne, tzn. po przesunięciu do archiwum nie ma możliwości 
przywrócenia dokumentów do katalogów bieżących. 

Archiwizacja prowadzona będzie mogła być ręcznie lub automatycznie. 

Ręczna archiwizacja polegać będzie na wybraniu opcji „Archiwizuj” na liście opcji dokumentu i 
następnie na wskazaniu katalogu docelowego w Archiwum. 

Archiwizacja automatyczna polegać będzie na okresowym sprawdzaniu przez proces archiwizacji czy w 
repozytorium nie istnieją dokumenty, które należy zarchiwizować. Po odszukaniu takiego dokumentu 
proces przeniesie plik do archiwum.  

Definicja zasad przenoszenia automatycznego dokumentów do archiwum będzie konfigurowalna. 

Konfiguracja dokonywana będzie w opcji systemowej „Archiwizacja danych”. Konfiguracja polegać 
będzie na podaniu typu dokumentu, który będzie archiwizowany, liczby dni od czasu wprowadzenia 
dokumentu do systemu po którym dokument przeniesiony zostanie do archiwum, oraz katalogu do 
którego przenoszone będą dokumenty. 

W bazie danych przechowywana będzie historia przenoszenia dokumentów do archiwum 

W opcji dostępny będzie raport historii przenoszenia dokumentów do archiwum. Raport zawierać 
będzie dane: 

• Nazwa dokumentu, 

• Kategoria dokumentu, 

• Folder źródłowy, 

• Folder docelowy, 

• Data archiwizacji. 

Archiwizacji podlegać będą dokumenty wraz ze wszystkimi załącznikami. 

 

Scenariusz podstawowy przeniesienia dokumentu do archiwum: 

1. Użytkownik klika opcję „Archiwizuj” na liście opcji dla dokumentu. 
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2. System wyświetla formę ekranową przenoszenia dokumentu do archiwum. 

3. Użytkownik wprowadza katalog docelowy i klika „Archiwizuj”. 

4. System wyświetla komunikat z prośbą o potwierdzenie.  

5. Użytkownik potwierdza. 

6. System przenosi dokument do archiwum. 

 

Scenariusz podstawowy zdefiniowania warunku archiwizacji automatycznej 

1. Użytkownik klika opcję „Archiwizacja danych”. 

2. System otwiera okno opcji „Archiwizacja danych”. 

3. Użytkownik klika opcję „Dodaj proces archiwizacji”. 

4. System otwiera formę ekranową definicji procesu archiwizacji. 

5. Użytkownik wprowadza dane dotyczące archiwizacji (kategorię dokumentu, liczbę dni 
po przekroczeniu której dokumenty zostaną zarchiwizowane, katalog docelowy) i klika 
„Dodaj”. 

6. System zapisuje warunki archiwizacji. 

 

Scenariusz podstawowy działania procesu archiwizacji 

1. System uruchamia cyklicznie proces sprawdzając czy nie istnieje w repozytorium 
dokument spełniający warunki procesu archiwizacji. 

2. System znajduje dokument spełniający warunki archiwizacji. 

3. System przenosi dokument z repozytorium do archiwum. 

4. System zapisuje historię archiwizacji. 

 

 

Ekrany związane: 

 MZDIRP_ARCHIW 

 

MDR 6.25 – Archiwizacja dotyczyć powinna zarówno dokumentów jak też 

metadanych i danych procesowych  
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Opis: 

Sposób archiwizacji dokumentów przedstawiony został w wymaganiu 6.24. 

Sposób archiwizacji metadanych polegać będzie na zmianie statusu definicji dokumentu na archiwalny. 
Zmiana statusu odbywać się będzie ręcznie. 

Jako metadane rozumiane są informacje o danych zgromadzone w definicji dokumentu. W ich skład 
wchodzą nazwy danych, formaty pól oraz podpowiedzi do danych. 

 

MDR 6.26 – Możliwość archiwizacji dokumentów z poziomu repozytorium  

 

Opis: 

W systemie będzie istniała funkcjonalność archiwizacji dokumentów z poziomu repozytorium. 

Szczegółowy sposób archiwizacji dokumentów z poziomu repozytorium przedstawiony został w 
wymaganiu 6.24. 

 

MDR 6.27 – Możliwość konfigurowania kryteriów i scenariuszy archiwizacji 

obejmujących zmianę kategorii, lokalizacji oraz uprawnień do dokumentów  

 

Opis: 

Szczegółowy sposób definicji procesu archiwizacji dokumentów przedstawiony został w wymaganiu 
6.24. 

 

MDR 6.28 – Możliwość konfigurowania kryteriów określających warunki 

usuwania dokumentów i danych z archiwum  

 

Opis: 

W systemie istnieć będzie funkcjonalność automatycznych procesów usuwających dane z archiwum. 
Procesy będą definiowane na analogicznych zasadach jak w przypadku definicji archiwizacji. Różnica 
polegać będzie na tym, że w przypadku archiwizacji, dane przenoszone są z repozytorium do 
archiwum. W przypadku procesu usuwania danych z archiwum dane są bezpowrotnie kasowane z 
archiwum. 
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W systemie dostępna będzie opcja „Procesy usuwania danych z archiwum”. W opcji znajdować się 
będzie lista procesów czyszczenia archiwum. Proces czyszczenia archiwum składać się będzie z 
atrybutów: 

• Typ dokumentu – proces realizowany będzie dla wszystkich dokumentów tego typu, 

• Liczba dni od przeniesienia do archiwum po której nastąpi usunięcie dokumentu. 

Proces usuwania dokumentów z archiwum funkcjonować będzie cyklicznie w tle. Proces sprawdzać 
będzie czy nie ma dokumentów spełniających warunki do usunięcia. 

Po usunięciu dokumentów informacja o usunięciu danych zapisywana będzie w historii. Historia 
usunięcia dokumentów z archiwum dostępna będzie w raporcie „Historia usunięcia dokumentów”. 
Raport zawierać będzie kolumny: 

• Nazwa usuniętego dokumentu, 

• Kategoria dokumentu, 

• Ścieżka do katalogu w archiwum w którym był dokument, 

• Data usunięcia. 

Przy wyświetlaniu raportu możliwe będzie stosowanie filtrów zgodnie z zasadami ogólnymi 
funkcjonalności filtrów. 

 

W archiwum będzie istniała funkcjonalność ręcznego usunięcia dokumentów.  

Przy każdym dokumencie w archiwum znajdować się będzie opcja „Usuń”.  

 

 

MDR 6.29 – Dostęp do danych archiwalnych za pośrednictwem repozytorium 

dokumentów jak również z poziomu dedykowanego interfejsu użytkownika. 

Podstawowym kanałem dostępu będzie kanał poprzez repozytorium dokumentów  

 

Opis: 

Dostęp do dokumentów w systemie istniał będzie poprzez repozytorium dokumentów lub z poziomu 
procesu workflow. W przypadku procesu workflow dostęp będzie jedynie do dokumentu dołączonego 
do procesu. 

 

MDR 6.30 – Archiwum będzie zapewniało niemodyfikowalność dla określonych 
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typów dokumentów  

 

Opis: 

W archiwum nie będzie możliwe zmienianie dokumentów ani też dodawanie nowej wersji plików 
załączników.  

 

MDR 6.31 – Możliwość zapisu i śledzenia historii dostępu  

 

Opis: 

W systemie rejestrowana będzie historia logowań użytkowników. Funkcjonalność opisana została w 
rozdziale dotyczącym Bezpieczeństwa. 

W systemie rejestrowana będzie historia zmian dokonywanych w dokumentach. Funkcjonalność 
opisana została w wymaganiu 6.14. 

 

MDR 6.32 – Możliwość kategoryzacji i grupowania dokumentów niezależnie od 

kategoryzacji na poziomie repozytorium  

 

Opis: 

Funkcjonalność kategorii dokumentu przedstawiona została w wymaganiu 6.4. 

 

MDR 6.33 – Archiwizacja danych i dokumentów na nośnikach jednokrotnego 

zapisu uniemożliwiających kasowanie danych (zapewnienie trwałego 

przechowywania)  

 

Opis: 

Wymaganie zostanie zrealizowane poprzez opisanie procedury tworzenia backupów danych.  

Ze względu na to, że szczegółowa procedura zawierać będzie elementy techniczne zależne od budowy 
systemu, procedura utworzona zostanie w dokumentacji systemu w dziale „Procedury 
bezpieczeństwa”. 
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Ekrany obrazujące funkcjonalność 
 

W punkcie tym zamieszczone są makiety ekranów. Makiety należy rozumieć w ten sposób, że nie są 

to zrzuty ekranu z systemu, lecz jedynie projekty zawierające najważniejsze elementy. 

W przypadku makiet ekranów opisane zostały także sposoby wywołania akcji. W systemie 

docelowym sposoby te mogą ulec zmianie. Przykładowo w opisie może być zawarta informacje, że 

otwarcie okna ze szczegółami wymagania wymaga zaznaczenia pozycji na liście a następnie kliknięcie 

przycisku „Otwórz”. W systemie docelowym może zostać taka funkcjonalność zrealizowana poprzez 

kliknięcie na wiersz będący aktywnym linkiem. 

 

MZDIRP_REP – Wzór ekranu repozytorium dokumentów  

 

Tabela 2 Przyciski akcji na formie MZDIRP_REP 

Nazwa akcji Sposób uruchamiania 
akcji 

Działanie 

Dodaj folder Kliknięcie na opcję 
„Dodaj folder” 

Dodanie nowego katalogu do repozytorium w aktualnym 
katalogu. 

Usuń folder Klikni ęcie na opcję „Usuń 
folder” na liście opcji 

Usunięcie zaznaczonego katalogu. 

Zmień folder Klikni ęcie na opcję 
„Zmień folder” na liście 
opcji 

Zmiana atrybutów katalogu. Do edycji możliwa jest zmiana 
nazwy katalogu. 

Dodaj dokument Klikni ęcie na opcję 
„Dodaj dokument” 

Otwarcie okna dodania nowego dokumentu do repozytorium. 

Zmień dokument Klikni ęcie na opcję 
„Dodaj folder” na liście 
opcji 

Zmiana atrybutów dokumentu.  

Usuń dokument Klikni ęcie na opcję 
„Dodaj folder” na liście 
opcji 

Usunięcie dokumentu. 

Kopiuj dokument Klikni ęcie na opcję 
„Dodaj folder” na liście 
opcji 

Skopiowanie do pamięci podręcznej (schowka) dokumentu. 

Wklej dokument Klikni ęcie na opcję 
„Dodaj folder” na liście 
opcji 

Wklejenie z pamięci podręcznej dokumentu do katalogu. 
Powstały w ten sposób dokument ma nazwę taką jak 
dokument wzorcowy z tym, że do nazwy dodawane jest 
słowo „kopia”. 

Otwórz dokument Klikni ęcie na opcję 
„Otwórz dokument” na 
liście opcji 

Otwarcie dokumentu w programie właściwym dla 
dokumentu. W przypadku dokumentów zawierających wiele 
załączników otwierana jest lista załączników. W przypadku 
dokumentów powstałych na formatkach np.: sprawozdania, 
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aktualizacje otwierane jest okno formy ekranowej 
zawierające tabelkę sprawozdania lub aktualizacji. 

Uprawnienia 
dokumentu 

Klikni ęcie na opcję 
„Uprawnienia 
dokumentu” na liście 
opcji 

Edycja uprawnień dokumentu (Edycja uprawnień 
przedstawiona jest w rozdziale dotyczącym uprawnień). 

Załączniki Klikni ęcie na opcję 
„Załączniki” na liście 
opcji 

Otwarcie okna z załącznikami. 

Historia dokumentu Klikni ęcie na opcję 
„Historia” na liście opcji 

Otwarcie okna zawierającego historię zmian dokumentu. 
Okno zawiera kolumny: 

• Data zmiany, 
• Nazwa użytkownika dokonującego zmianę. 

Procesy dokumentu Klikni ęcie na opcję 
„Procesy dokumentu” na 
liście procesów. 

Otwarcie okna zawierającego listę procesów w których 
dokument bierze udział. Okno zawiera kolumny: 

• Numer procesu, 
• Nazwa procesu, 
• Właściciel procesu, 
• Status procesu. 

. 

Dodanie komentarza Klikni ęcie opcji 
„Komentarze” 

Otwarcie okna do wprowadzania komentarzy. 

Rozpocznij proces Klikni ęcie opcji 
„Rozpocznij proces” 

Rozpoczęcie procesu workflow, w którym dokument dodany 
jest jako załącznik. 

 

 

 

Rysunek 1 Makieta okna MZDIRP_REP  
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MZDIRP_KATEG – Forma ekranowa służąc do definicji kategorii dokumentu. Definicja kategorii 
składa się z pól: 

• Nazwa kategorii, 

• Opis kategorii. 

 

Tabela 3 Przyciski akcji na formie MZDIRP_KATEG 

Nazwa akcji Sposób uruchamiania 
akcji 

Działanie 

Dodanie nowej 
kategorii 

Klikni ęcie na przycisk 
„Dodaj” 

Wyświetlenie okna do wprowadzenia definicji nowej 
kategorii. Po wprowadzeniu wymaganych danych i kliknięciu 
„Dodaj” kategoria dopisywana jest do listy. 

Zmiana definicji 
kategorii 

Klikni ęcie na przycisk 
„Zmień” 

Wyświetlenie okna umożliwiającego zmianę w polu „Opis”. 
Pola kod nie można edytować. Po wprowadzeniu zmian i 
kliknięciu „Zapisz” zmiany wprowadzane są w systemie. 

Usunięcie kategorii Kliknięcie na przycisk 
„Usuń” 

Wyświetlenie okna ostrzeżenia z pytaniem czy usunąć 
kategorię. Po kliknięciu „Tak” kategoria usunięta zostaje z 
bazy. 
 

Wyświetlenie 
atrybutów kategoria 

Klikni ęcie na aktywny 
link nazwy kategorii 

Wyświetlenie ekranu z atrybutami kategorii. 
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Rysunek 2 Makieta okna MZDIRP_KATEG  
 

MZDIRO_ATRYB – Forma ekranowa zawierająca atrybuty dla kategorii. 

 

 

Tabela 4 Przyciski akcji na formie MZDIRP_ATRYB 

Nazwa akcji Sposób uruchamiania 
akcji 

Działanie 

Dodanie nowego 
atrybutu  

Klikni ęcie na przycisk 
„Dodaj” 

Dodanie kolejnego wiersza do wprowadzenia definicji 
nowego atrybutu. Po wprowadzeniu wymaganych danych i 
kliknięciu „Zapisz” pozycja dopisywana jest do listy. 

Zmiana definicji 
atrybutu 

Klikni ęcie na przycisk 
„Zmień” na liście opcji 

Otwarcie okna edycji atrybutu. Nie można dokonać zmiany 
w polu kod. Po wprowadzeniu zmian i kliknięciu „Zapisz” 
zmiany wprowadzane są w systemie. 

Usunięcie atrybutu Kliknięcie na opcję 
„Usuń” na liście opcji 

Wyświetlenie okna ostrzeżenia z pytaniem czy usunąć 
atrybut. Po kliknięciu „Tak” atrybut usunięty zostaje z listy. 
Nie można usunąć atrybutu, który jest aktualnie używany w 
danych transakcyjnych, także w danych historycznych. 

 

 

 

Rysunek 3 Makieta okna MZDIRP_ATRYB  
 

MZDIRP_KOMENT – Forma ekranowa służąca do wprowadzania komentarzy. 
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Tabela 5 Przyciski akcji na formie MZDIRP_KOMENT 

Nazwa akcji Sposób uruchamiania 
akcji 

Działanie 

Dodanie komentarza Kliknięcie na przycisk 
„Dodaj” 

Otwarcie okna dodawania komentarza. 

Zmiana komentarza Kliknięcie na przycisk 
„Zmień” 

Wyświetlenie okna umożliwiającego zmianę komentarza. 

Usunięcie 
komentarza 

Klikni ęcie na przycisk 
„Usuń” 

Usunięcie komentarza. Przed usunięciem system wyświetli 
pytanie z prośbą o potwierdzenie. 
 

 

  

 

Rysunek 4 Makieta okna MZDIRP_KOMENT  
 

MZDIRP_ARCHIW – Forma ekranowa służąca do wprowadzania kryteriów archiwizacji. 

 

Tabela 6 Przyciski akcji na formie MZDIRP_ARCHIW 

Nazwa akcji Sposób uruchamiania 
akcji 

Działanie 

Dodanie kryterium 
archiwizacji 

Klikni ęcie na przycisk 
„Dodaj” 

Otwarcie okna definicji nowego kryterium. Po wprowadzeniu 
atrybutów i kliknięciu przycisku „Dodaj” dopisanie nowej 
pozycji do listy. 

Zmiana kryterium Kliknięcie na przycisk Wyświetlenie okna umożliwiającego zmianę kryterium 
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archiwizacji „Zmień” archiwizacji. 

Usunięcie kryterium 
archiwizacji 

Klikni ęcie na przycisk 
„Usuń” 

Usunięcie kryterium. Przed usunięciem system wyświetli 
pytanie z prośbą o potwierdzenie. 
 

 

  

 

Rysunek 5 Makieta okna MZDIRP_ARCHIW 
 

 

Testy jakościowe 
 

T-WO-6-1 - Test definicji metryczki dokumentu 

Dane podstawowe testu 

Tabela 7 - Dane podstawowe testu T-WO-6-1 

Pozycja Opis 
Identyfikator testu T-WO-1-1 
Opis testu Scenariusz testowy polega na przetestowaniu tworzenia kategorii dokumentów oraz 

definicji atrybutów opisujących metryczkę dokumentu. 
Iteracje scenariusza Brak iteracji 
Tester Użytkownik z uprawnieniami: 

• Do edycji definicji dokumentów. 
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Autor scenariusza testowego Wykonawca 
Warunki początkowe • Użytkownik posiada wymagane uprawnienia 
Weryfikowane wymagania • MDR 6.7 – Aplikacja powinna umożliwiać zdefiniowanie dla każdej 

kategorii dokumentu innych danych wymaganych w metryce dokumentu 
• MDR 6.6 – Ewidencja dokumentów powinna umożliwiać wprowadzenie 

metryczki dokumentu zawierającej co najmniej poniższe dane: 1/ rodzaj 
dokumentu (wybór z listy dostępnych na liście słownikowej) 2/ data 
rejestracji w systemie (ustawiana automatycznie podczas wprowadzania 
metryczki dokumentu, bez możliwości edycji) 3/ adresaci dokumentu - 
użytkownicy systemu, dla których treść dokumentu ma być widoczne 4/ 
powiązania dokumentu z innymi dokumentami 5/ uwidocznienie dokumentu 
w elemencie procesu 

Kryteria akceptacji Spełnione są wszystkie kryteria wypełnione w kolumnie „Spodziewany wynik testu” 

 

Scenariusz testowy 

Tabela 8- Scenariusz testu  T-WO-6-1 

Lp Opis kroku testowego i warunki początkowe Spodziewany wynik testu Uwagi 
1 Należy uruchomić przeglądarkę internetową IE 6.x 

i wpisać adres systemu SIKPOŚK aby wyświetlić 
stronę startową systemu. 

Na ekranie w przeglądarce 
internetowej pojawi się strona 
startowa systemu SIKPOŚK. 

 

2 Należy wprowadzić login i hasło i następnie 
kliknąć „OK.” aby zalogować się do systemu. 

Na ekranie pojawią się opcje 
zgodne z posiadanymi 
uprawnieniami. 

 

3. Należy przejść do opcji „Kategorie dokumentu”. System otworzy listę kategorii 
dokumentu. 

 

4 Należy kliknąć „Dodaj” aby dodać nową kategorię 
dokumentu. 

System wyświetli okno definicji 
nowej kategorii. 

 

5 Należy wypełnić wymagane pola i kliknąć 
„Dodaj”. 

System dodał nową kategorię do 
listy. 

 

6 Należy kliknąć na nazwę kategorii aby otworzyć 
okno z atrybutami.  

System otworzy okno z listą 
atrybutów. 

 

7 Należy kliknąć „Dodaj” aby dodać nowy atrybut 
dla kategorii. 

System otworzy okno do definicji 
atrybutu. 

 

8 Należy wypełnić wymagane pola i kliknąć 
„Dodaj”. 

System doda nowy atrybut do 
listy. 

 

9 Należy powtórzyć kroki 7 i 8 dwukrotnie aby dodać 
dwa kolejne atrybutu. 

  

10 Należy kliknąć opcję „Usuń” przy wybranym 
atrybucie aby usunąć atrybut.  

System wyświetli komunikat z 
prośbą o potwierdzenie usunięcia. 
Po zatwierdzeniu przez 
użytkownika system usunie 
atrybut. 

 

11 Należy powrócić do listy kategorii i powtórzyć 
kroki 4 i 5 aby dodać nową kategorię. 

  

12 Należy kliknąć „Usuń” aby usunąć nowo dodaną 
kategorię. 

System wyświetli komunikat z 
prośbą o potwierdzenie usunięcia. 
Po zatwierdzeniu przez 
użytkownika system usunie 
kategorię. 

 

 

 

 

T-WO-6-2 - Test repozytorium plików 
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Dane podstawowe testu 

Tabela 9 - Dane podstawowe testu T-WO-6-2 

Pozycja Opis 
Identyfikator testu T-WO-6-2 
Opis testu Scenariusz testowy polega na weryfikacji wymagań dotyczących repozytorium 

dokumentów. W trakcie testu użytkownik wykona podstawowe operacje w 
repozytorium takie jak dodawanie, usuwanie dokumentu itp. 

Iteracje scenariusza Brak iteracji 
Tester Użytkownik z uprawnieniami: 

• Do edycji repozytorium dokumentów. 
Autor scenariusza testowego Wykonawca 
Warunki początkowe • Użytkownik posiada wymagane uprawnienia 

• Wykonany został test WO-6-1 
Weryfikowane wymagania • MDR 6.1 – Możliwość  rejestracji dokumentów w postaci spisów i 

rejestrów oraz utrzymywanie repozytoriów plików źródłowych  
• MDR 6.2 – Ewidencja dokumentów umożliwiająca rejestrację nowych 

dokumentów, zapisanie plików źródłowych w repozytorium, przeglądanie 
dokumentów znajdujących się w ewidencji, rejestrowanie modyfikowanie 
zmian we wprowadzonych dokumentach 

• MDR 6.3 – Ewidencja powinna być jednolita i niezależna od 
poszczególnych własności dokumentu i jego dalszego przeznaczenia, m.in. 
od typu dokumentu, źródła jego pochodzenia lub formatu pliku źródłowego 

• MDR 6.4 – Ewidencja powinna uwzględniać podział dokumentów na 
kategorie 

• MDR 6.5 – Aplikacja powinna zapewniać możliwość elastycznego 
definiowania wielopoziomowej hierarchii dokumentów 

• MDR 6.6 – Ewidencja dokumentów powinna umożliwiać wprowadzenie 
metryczki dokumentu zawierającej co najmniej poniższe dane: 1/ rodzaj 
dokumentu (wybór z listy dostępnych na liście słownikowej) 2/ data 
rejestracji w systemie (ustawiana automatycznie podczas wprowadzania 
metryczki dokumentu, bez możliwości edycji) 3/ adresaci dokumentu - 
użytkownicy systemu, dla których treść dokumentu ma być widoczne 4/ 
powiązania dokumentu z innymi dokumentami 5/ uwidocznienie dokumentu 
w elemencie procesu 

• MDR 6.10 – Aplikacja powinna umożliwiać zalogowanemu użytkownikowi 
wykonującemu czynności w procesie bezpośredni podgląd do powiązanego 
dokumentu, bez konieczności opuszczania ekranu w którym aktualnie 
pracuje i przechodzenia przez menu lub wyszukiwania dokumentu w 
repozytorium 

• MDR 6.11 – Aplikacja powinna umożliwiać dołączanie komentarzy i uwag 
użytkowników do dokumentów przechowywanych w repozytorium 

• MDR 6.14 – Aplikacja powinna zapewniać wersjonowanie dokumentów, 
śledzenie historii dostępu i zmian, eksport dokumentów, archiwizację 
dokumentów, import dokumentów w różnych formatach 

• MDR 6.15 – Konfigurowalny proces przetwarzania dokumentu podczas 
importu do repozytorium 

• MDR 6.22 – Aplikacja powinna zapewniać drukowanie dokumentów z 
poziomu repozytorium 

• MDR 6.31 – Możliwość zapisu i śledzenia historii dostępu 
• MDR 6.32 – Możliwość kategoryzacji i grupowania dokumentów 

niezależnie od kategoryzacji na poziomie repozytorium 
• WOG 3.26 – System będzie umożliwiał użytkownikom przeszukiwanie 

zbiorów danych zgromadzonych w bazie danych względem 
zaawansowanych wielokryteriowych mechanizmów wyszukiwania  

Kryteria akceptacji Spełnione są wszystkie kryteria wypełnione w kolumnie „Spodziewany wynik testu” 

 

Scenariusz testowy 
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Tabela 10- Scenariusz testu  T-WO-6-2 

Lp Opis kroku testowego i warunki początkowe Spodziewany wynik testu Uwagi 
1 Należy uruchomić przeglądarkę internetową IE 6.x 

i wpisać adres systemu SIKPOŚK aby wyświetlić 
stronę startową systemu. 

Na ekranie w przeglądarce 
internetowej pojawi się strona 
startowa systemu SIKPOŚK. 

 

2 Należy wprowadzić login i hasło i następnie 
kliknąć „OK.” aby zalogować się do systemu. 

Na ekranie pojawią się opcje 
zgodne z posiadanymi 
uprawnieniami. 

 

3. Należy wybrać opcję „Repozytorium”. System otworzy okno 
repozytorium. 

 

4 Należy kliknąć opcję „Dodaj folder” aby dodawać 
nowy folder. 

System otworzy okno definicji 
nowego folderu. 

 

5 Należy wprowadzić dane opisujące folder i kliknąć 
”Dodaj”. 

System doda nowy folder do 
repozytorium. 

 

6 Należy wejść do nowo dodanego folderu i 
ponownie kliknąć przycisk „Dodaj folder” aby 
dodać podkatalog. Po pokazaniu przez system 
formy ekranowej dodawania folderu należy 
wprowadź dane i kliknąć „Dodaj”. 

System doda podfolder.  

7 Następnie należy kliknąć przycisk „Dodaj 
dokument” aby dodać dokument do repozytorium. 

System otworzy okno definicji 
nowego dokumentu. 

 

8 Należy wprowadzić nazwę dokumentu i wybrać z 
listy kategorię dokumentu zdefiniowaną w teście 
WO-6-1. 

System wyświetli na ekranie 
dodatkowe atrybuty zdefiniowane 
w teście WO-6-1. 

 

9 Należy uzupełnić atrybuty i kliknąć dodaj. System dodał nowy dokument do 
repozytorium. 

 

10 Należy kliknąć opcję „Załączniki”. System otworzy listę 
załączników. 

 

11 Należy kliknąć „Dodaj załącznik”. System otworzy okno dodawania 
nowego załącznika. 

 

12 Należy wskazać wybrany plik i wypełnić atrybuty a 
następnie kliknąć „Dodaj”. 

System dodał nowy załącznik.  

13 Należy wrócić do dokumentu i kliknąć przycisk 
„Zmień” aby zmienić atrybuty dokumentu. 

System wyświetli okno 
właściwości dokumentu w trybie 
do edycji. 

 

14 Należy zmienić atrybuty i kliknąć „Zapisz”. System wyświetli okno z 
propozycją podniesienia wersji 
dokumentu na 1.1 lub 2.0. 

 

15 Należy wybrać jedną z propozycji, dodać 
komentarz i kliknąć „Ok.”. 

  

16 Należy kliknąć opcję „Historia”. System wyświetli okno 
zawierające historię zmiany. 

 

17 Należy powtórzyć kroki 10-12 aby dodać nowy 
załącznik w dowolnym formacie. 

System załączył do repozytorium 
plik w dowolnym formacie. 

 

18 Należy powrócić do dokumentu i kliknąć opcję 
„Komentarze”. 

System wyświetli okno 
dodawania komentarza. 

 

19 Należy wprowadzić komentarz i kliknąć „Dodaj”. System dodał komentarz do listy 
komentarzy. 

 

20 Należy powrócić do dokumentu i kliknąć opcję 
załączniki. Następnie kliknąć wybrany załącznik. 

System wyświetli załącznik we 
właściwym programie. 

 

21 Należy w otwartym programie wybrać opcję 
„Drukuj” aby wydrukować załącznik. 

  

22. Należy przejść ponownie na główną stronę 
repozytorium i w polu „Szukaj” wprowadzić ciąg 
znaków i kliknąć „Szukaj”. 

System wyświetli listę 
dokumentów spełniających 
zadany warunek (like ‘%ciąg 
znaków%’) 

Należy 
przeprowadzić 
test dla różnych 
pól nagłówka 
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T-WO-6-3 - Test uprawnień do dokumentu i procesów workflow wykonywanych 

na dokumencie 

Dane podstawowe testu 

Tabela 11 - Dane podstawowe testu T-WO-6-3 

Pozycja Opis 
Identyfikator testu T-WO-6-3 
Opis testu Scenariusz testowy polega na nadaniu uprawnień do dokumentu i rozpoczęciu 

procesu workflow na dokumencie. Test wykonywany będzie przez dwóch 
użytkowników. Użytkownik pierwszy nadaje uprawnienia dla użytkownika 2 do 
dokumentu. 

Iteracje scenariusza Brak iteracji 
Tester Użytkownik 1 z uprawnieniami: 

• Użytkownik z uprawnieniami do załączania i edycji dokumentów oraz 
nadawania uprawnień, 

• Użytkownik realizujący test T-WO-6-2. 
Użytkownik 2 z uprawnieniami: 

• Użytkownik z uprawnieniami do załączania i edycji dokumentów, 
• Użytkownik nie ma uprawnień do katalogu w którym dodany został 

dokument w teście T-WO-6-2. 
Autor scenariusza testowego Wykonawca 
Warunki początkowe • Użytkownik posiada wymagane uprawnienia 

• Wykonany został test T-WO-6-3 
Weryfikowane wymagania • MDR 6.6 – Ewidencja dokumentów powinna umożliwiać wprowadzenie 

metryczki dokumentu zawierającej co najmniej poniższe dane: 1/ rodzaj 
dokumentu (wybór z listy dostępnych na liście słownikowej) 2/ data 
rejestracji w systemie (ustawiana automatycznie podczas wprowadzania 
metryczki dokumentu, bez możliwości edycji) 3/ adresaci dokumentu - 
użytkownicy systemu, dla których treść dokumentu ma być widoczne 4/ 
powiązania dokumentu z innymi dokumentami 5/ uwidocznienie dokumentu 
w elemencie procesu  

• MDR 6.8 – Aplikacja powinna umożliwiać powiadomienie adresatów 
dokumentu o nowym dokumencie lub modyfikacji w dokumentach 
istniejących za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz komunikatów 
widocznych po zalogowaniu poprzez interfejs webowy 

• MDR 6.9 – Repozytorium będzie komunikować się ze zdefiniowanymi 
procesami Workflow, wszystkie dokumenty znajdujące się w repozytorium 
będą dostępne dla procesów wymagających dostępu do skanu dowolnego 
dokumentu 

• MDR 6.12 – Aplikacja powinna umożliwiać dołączanie plików do 
ewidencji i repozytorium podczas wykonywania czynności w procesie 

• MDR 6.16 – Możliwość udostępniania dokumentów z poziomu interfejsu 
webowego 

• MDR 6.21 – Aplikacja powinna zapewniać odpowiedni poziom 
zabezpieczeń i bezpieczeństwo dokumentów i danych m.in. możliwość 
szyfrowania dokumentów 

• MDR 6.22 – Aplikacja powinna zapewniać drukowanie dokumentów z 
poziomu repozytorium 

• MDR 6.23 – Aplikacja powinna zapewniać możliwość definiowania 
procesów powiązanych z dokumentami, np. powiązanie danych w 
repozytorium z szablonem, wygenerowanie dokumentu, dołączenie podpisu 
cyfrowego użytkownika i przesłane na adres e-mail wskazany przez 
użytkownika lub zawarty w repozytorium danych 

Kryteria akceptacji Spełnione są wszystkie kryteria wypełnione w kolumnie „Spodziewany wynik testu” 

 

Scenariusz testowy 
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Tabela 12- Scenariusz testu  T-WO-6-3 

Lp Opis kroku testowego i warunki początkowe Spodziewany wynik testu Uwagi 
1 Użytkownik 2 loguje się do systemu. System wyświetla okno systemu z 

uprawnienia dla Użytkownika 2. 
 

2 Użytkownik 2 przechodzi do repozytorium do 
katalogu w którym znajduje się dokument dodany 
w teście T-WO-6-2. 

System wyświetla listę 
dokumentów na której nie ma 
dokumentu dodanego w teście T-
WO-6-2. 

 

3. Użytkownik 2 wylogowywuje się z systemu.   
4. Użytkownik 1 loguje się do systemu. System wyświetla okno systemu z 

opcjami dla użytkownika 1. 
 

5. Użytkownik przechodzi do dokumentu 
zdefiniowanego w teście T-WO-6-2 i klika opcję 
„Uprawnienia” i dodaje do listy uprawnionych 
użytkowników Użytkownika 2. 

System dodaje Użytkownika 2 do 
listy uprawnionych 
użytkowników.  
Użytkownik 2 otrzymuje e-maila 
z informacją o dodaniu nowego 
dokumentu. 

 

6 Użytkownik 2 loguje się ponownie do systemu. System wyświetla na ekranie 
komunikat o nowym dokumencie. 

 

7 Użytkownik 2 przechodzi do katalogu w 
repozytorium w którym powinien być dokument. 

System wyświetla dokument na 
liście. 

 

8 Użytkownik 2 wylogowuje się z systemu.   
9 Użytkownik 1 klika na opcję „Uruchom proces 

workflow”. 
System wyświetla okno definicji 
procesu. 

 

10 Użytkownik wprowadza definicję procesu 
przekazania dokumentu do użytkownika 2 i klika 
„Dodaj”. 

System zdefiniował proces 
workflow. 
Użytkownik 2 otrzymuje e-maila 
z informacją o przesłaniu nowego 
procesu. 

 

 

 

T-WO-6-4 - Test archiwum 

Dane podstawowe testu 

Tabela 13 - Dane podstawowe testu T-WO-6-4 

Pozycja Opis 
Identyfikator testu T-WO-6-4 
Opis testu Scenariusz testowy polega na weryfikacji funkcjonalności archiwum. Test będzie 

musiał być wykonywany przez kilka dni ze względu na definicję procesów 
archiwizacyjnych w których podaje się liczbę dni po których dokument zostanie 
przeniesiony do archiwum i usunięty z archiwum. Zaleca się wybranie minimalnego 
okresu, czyli jednego dnia. 

Iteracje scenariusza Brak iteracji 
Tester Użytkownik z uprawnieniami: 

• Użytkownik z uprawnieniami do usuwania dokumentów i definicji 
procesów archiwizacyjnych. 

 
Autor scenariusza testowego Wykonawca 
Warunki początkowe • Użytkownik posiada wymagane uprawnienia 

• Wykonane zostały testy T-WO-6-1 i T-WO-6-2 
Weryfikowane wymagania • MDR 6.24 – Archiwum może być realizowane, jako odrębny moduł 

powiązany ściśle z repozytorium dokumentów albo zastaw funkcjonalności 
w ramach repozytorium  

• MDR 6.25 – Archiwizacja dotyczyć powinna zarówno dokumentów jak też 
metadanych i danych procesowych 
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• MDR 6.26 – Możliwość archiwizacji dokumentów z poziomu repozytorium 
• MDR 6.27 – Możliwość konfigurowania kryteriów i scenariuszy 

archiwizacji obejmujących zmianę kategorii, lokalizacji oraz uprawnień do 
dokumentów 

• MDR 6.28 – Możliwość konfigurowania kryteriów określających warunki 
usuwania dokumentów i danych z archiwum 

• MDR 6.29 – Dostęp do danych archiwalnych za pośrednictwem 
repozytorium dokumentów jak również z poziomu dedykowanego interfejsu 
użytkownika. Podstawowym kanałem dostępu będzie kanał poprzez 
repozytorium dokumentów 

• MDR 6.30 – Archiwum będzie zapewniało niemodyfikowalność dla 
określonych typów dokumentów 

Kryteria akceptacji Spełnione są wszystkie kryteria wypełnione w kolumnie „Spodziewany wynik testu” 

 

Scenariusz testowy 

Tabela 14- Scenariusz testu  T-WO-6-4 

Lp Opis kroku testowego i warunki początkowe Spodziewany wynik testu Uwagi 
1 Należy uruchomić przeglądarkę internetową i 

wpisać adres systemu SIKPOŚK aby wyświetlić 
stronę startową systemu. 

Na ekranie w przeglądarce 
internetowej pojawi się strona 
startowa systemu SIKPOŚK. 

 

2 Należy wprowadzić login i hasło i następnie 
kliknąć „OK.” aby zalogować się do systemu. 

Na ekranie pojawią się opcje 
zgodne z posiadanymi 
uprawnieniami. 

 

3. Na podstawie testu T-WO-6-2 należy wprowadzić 
dwa nowe dokumenty. Jako kategorię należy 
wybrać kategorię zdefiniowaną w teście T-WO-6-1. 

  

4. Należy przejść do pierwszego dokumentu 
zdefiniowanego w punkcie 3. 

  

5. Należy kliknąć opcję „Archiwizuj”. System wyświetli okno z 
definicją katalogu archiwizacji. 

 

6 Należy wprowadzić katalog docelowy w archiwum 
dla dokumentu i kliknąć „Archiwizuj”. Po 
pojawieniu się prośby o potwierdzenie należy 
dokonać potwierdzenia. 

System usunie dokument z 
repozytorium. 

 

7 Należy przejść do wprowadzonego w punkcie 6 
katalogu w archiwum. 

W archiwum znajduje się 
dokument. 

 

8 Należy przejść do opcji „Archiwizacja danych” aby 
zdefiniować proces archiwizacji automatycznej. 

System wyświetli listę 
zdefiniowanych procesów 
archiwizacji. 

 

9 Należy kliknąć „Dodaj”. System wyświetli okno definicji 
nowego procesu. 

 

10 Należy wprowadzić w oknie kategorię dokumentu 
zdefiniowaną dla dokumentów w kroku 3. W polu 
ilość dni należy wprowadzić 1. Uzupełnić pozostałe 
atrybuty i kliknąć „Zapisz”. 

System dodał nową pozycję do 
listy. 

 

11 Należy wylogować się z systemu a następnie 
zalogować po upływie jednego dnia. 

  

12 Należy przejść do repozytorium do katalogu w 
którym znajdują się dokumentu zdefiniowane w 
kroku 3. 

W katalogu nie ma dokumentów.  

13 Należy przejść do katalogu zdefiniowanego w 
procesie w punkcie 10 w archiwum. 

W katalogu znajduje się 
zarchiwizowany dokument. 

 

14 Należy otworzyć dokument i wybrać opcję 
„Zmień”. 

Na liście opcji nie ma dostępnej 
opcji „Zmień”. 

 

15 Należy przejść do opcji systemowej „Archiwizacja 
danych” i kliknąć opcję „Historia archiwizacji”, 
nadać odpowiednie warunki we filtrach. 

System wyświetli raport na 
którym będzie dokument. 

 

16 Następnie należy przejść do opcji „Definicja System wyświetli okno definicji  
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dokumentów”. dokumentów. 
17 Należy wybrać dowolny dokument i kliknąć opcję 

„Archiwizuj” aby zarchiwizować metadane. 
System wyświetla komunikat z 
prośbą o potwierdzenie, a po 
potwierdzeniu zmienia status 
definicji dokumentu na 
„Archiwalny”. 

 

18 Należy przejść do repozytorium i rozpocząć proces 
dodawania nowego dokumentu.  

Na liście dokumentów nie ma 
zarchiwizowanego dokumentu. 

 

19 Należy przejść do opcji „Procesy usuwania danych 
z archiwum” aby zdefiniować proces 
automatycznego usuwania dokumentów z 
repozytorium. 

System otworzy listę procesów 
usuwania danych z archiwum. 

 

20 Należy kliknąć „Dodaj”. System wyświetli okno definicji 
nowego procesu. 

 

21 Należy wprowadzić w oknie kategorię dokumentu 
zdefiniowaną dla dokumentów w kroku 3. W polu 
ilość dni należy wprowadzić 1. Uzupełnić pozostałe 
atrybuty i kliknąć „Zapisz”. 

System dodał nową pozycję do 
listy. 

 

22 Należy wylogować się z systemu a następnie 
zalogować po upływie jednego dnia. 

  

23 Należy przejść do archiwum do katalogu w którym 
znajdują się dokumentu zdefiniowane w kroku 3. 

W katalogu nie ma dokumentów  

24 Należy przejść do opcji systemowej „Procesy 
usuwania danych” i kliknąć opcję „Historia 
usunięcia dokumentów”, nadać odpowiednie 
warunki we filtrach. 

System wyświetli raport na 
którym będzie dokument. 

 

 

 

 

Testy dla pozostałych wymagań 

Dla poniższych wymagań testy opisane będą w innych rozdziałach dokumentacji. 

 

MDR 6.13 – Aplikacja powinna umożliwiać nadawanie różnych poziomów uprawnień takich jak: tworzenie 
dokumentu, modyfikacja, publikacja, drukowanie, usuwanie, zarządzanie cyklem życia dokumentu 

Test zdefiniowany w rozdziale Uprawnienia. 

 

MDR 6.17 – Możliwość wglądu w dane z systemu EKOINFONET 

Test wymagania przeprowadzony jest w ramach testu T-WO-8-4. 

 

MDR 6.18 – Zarządzanie szablonami dokumentów 

MDR 6.19 – Generowanie dokumentów wyjściowych na podstawie szablonów oraz metadanych z uwzględnieniem 
terminu obowiązywania szablonu 
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Testy zdefiniowany w rozdziale Model danych. 

 

MDR 6.20 – Zarządzanie cyklem życia dokumentów 

Testy zdefiniowany w rozdziale Workflow. 

 

MDR 6.33 – Archiwizacja danych i dokumentów na nośnikach jednokrotnego zapisu uniemożliwiających kasowanie 
danych (zapewnienie trwałego przechowywania) 

Wymaganie należy zweryfikować w dokumentacji końcowej systemu. 
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USER STORY 

Numer umowy  Data sporządzenia US 29-02-2012 
Projekt SIKPOŚK Sporządził Dariusz Ziółkowski 
Ilość stron  Wersja 1.02 
Tytuł (nazwa) US US4 – Moduł raportowy 
 
 

Historia dokumentu 

Wersja Data wersji Opis Status zapisu Dotyczy Autorzy  

1.00 29-02-2012 Pierwsza wersja dokumentu  Nowy  Dariusz Ziółkowski 

1.01 11-04-2012 Modyfikacje po uwagach  Zamiana  Dariusz Ziółkowski 

1.02 13-04-2012 Modyfikacje po uwagach  Zamiana  Dariusz Ziółkowski 

Statusy zapisów: Nowy, Zamiana, Weryfikacja 
 

Załącznik 8 – Moduł raportowy v_1.02 
 

Jako użytkownik chcę tworzyć zestawienia i raporty aby wykorzystywać informacje zgromadzone w 
systemie SIKPOŚK.  

 

Dla części zgłoszonych wymagań a będącymi wymaganiami niefunkcjonalnymi w dokumencie zawarte 
zostało potwierdzenie funkcjonalności oraz uwzględnione sprawdzenie tego wymagania w Testach 
jakościowych.  

Dla wymagań funkcjonalnych szczegółowe user story opisane jest w scenariuszu dla każdego z 
wymagań.  

 

Opis 
 

Uszczegółowienie wymagań 

Tabela 1 Lista wymagań 

Nr 
wymagania 

Opis wymagania Uszczegółowienie wymagań 

  Moduł raportowy systemu będzie w szczególności:  

MOR 8.1 Udostępniać listę predefiniowanych raportów  

MOR 8.2 
Raportował statystyki procesów realizowanych w środowisku 

Dane dotyczące realizacji procesów workflow (takie jak np. 
czasy realizacji, ilość definicji procesów itp.) będą także 
dostępne do raportowania 
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Workflow 

MOR 8.3 

Zapewniał raportowanie biznesowe na podstawie danych 

zawartych w repozytorium dokumentów – repozytorium 

metadanych 

 

MOR 8.4 

Zapewniał raportowanie z wielu źródeł danych; możliwość 

budowania raportów na bazie wielu typów źródeł danych – 

baza danych, repozytorium dokumentów, repozytorium 

metadanych 

 

MOR 8.5 

Zapewniał narzędziowe wsparcie w procesie definiowania 

raportu od etapu definicji źródła danych do zbudowania 

raportu wynikowego  

 

MOR 8.6 

Zapewniał możliwość budowy agregatów i procedur 

wewnętrznych przetwarzających dane źródłowe i dane 

przetworzone 

Wymaganie dotyczy możliwości dodawania nowych 
danych do raportu powstających w wyniku obliczeń na 
innych danych, np. dodatkowa kolumna obliczana na 
podstawie innych kolumn. 

MOR 8.7 

Zapewnić integrację Modułu Raportowego z mechanizmami 

bezpieczeństwa i dostępu do danych, tzn. zakres danych 

dostępnych w raporcie musi być ograniczony 

Uprawnienia będą nadawane na grupy danych/ gminy, 
województwa, ogólnopolskie ograniczone (wszystkie dane 
ograniczone o dane związane z kontaktami), ogólnopolskie 
pełne – KZGW 

MOR 8.8 

Zapewniał możliwość tworzenia przez użytkowników 

własnych raportów, zestawień i dokumentów poprzez 

wbudowany kreator raportów 

 

MOR 8.9 
Zapewniał tworzenie szablonów dla dokumentów, raportów i 

zestawień 

Jako szablon dokumentu należy rozumieć zapisaną 

definicję raportu, którą można uruchamiać poprzez 

odświeżenie danych) 

MOR 8.10 

Kreator raportów powinien zapewniać  definiowanie 

warunków selekcji dla zakresu danych, która ma zostać ujęta 

lub pominięta w zestawieniu 

 

MOR 8.11 

Kreator raportów powinien zapewniać definiowanie dla 

każdego zestawienia różnego rodzaju sum częściowych, 

agregacji 

 

MOR 8.12 
Kreator raportów powinien zapewniać wielowymiarowe 

prezentowanie danych 

 

MOR 8.13 
Kreator raportów powinien zapewniać ukrywanie danych 

szczegółowych 

Przy grupowaniu danych powinna istnieć możliwość 
ukrywania wierszy i pozostawienia tylko danych 
szczegółowych. 

MOR 8.14 

Kreator raportów powinien zapewniać dowolne definiowanie 

kolumn w zestawieniu, ich kolejności oraz sposobu 

sortowania danych 

 

MOR 8.15 

Kreator raportów powinien zapewniaćzmiany szerokości, 

opisu, koloru, oraz innych parametrów prezentacji w 

zestawieniu 

 

MOR 8.16 
Kreator raportów powinien zapewniać prezentację danych w 

postaci tabel, wykresów, map 

 

MOR 8.17 
Zapewniać zapis wyników raportów do plików w formatach 
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txt, csv, xls/xlsx, doc/docs, xml, PDF 

MOR 8.18 

Zapewniać wydruk do pliku lub na drukarkę przygotowanego 

zestawienia w postaci w jakiej użytkownik widzi zestawienie 

na monitorze 

 

MOR 8.19 

Zapewniać generowanie dokumentów oraz raportów i 

zestawień na podstawie predefiniowanych szablonów, w 

których część danych będzie wypełniana automatycznie 

danymi z bazy danych 

Jako ręczna korekta danych rozumiana jest funkcjonalność 
dodawania opisów tekstowych lub też nowych kolumn z 
danymi obliczanymi na podstawie innych danych. 

MOR 8.20 
Zapewniać ręczną korektę treści lub danych w 

przygotowanym dokumencie lub zestawieniu 

jak punkt MOR 8.19 

MOR 8.21 
Zapewniać zapisanie definicji zestawienia jako 

predefiniowanego raportu 

 

MOR 8.22 
Zapewniać użytkownikowi zdefiniowanie dostępu do 

zapisanej definicji zestawienia dla innych użytkowników 

 

MOR 8.23 

Zapewniać zapisanie zestawienia w repozytorium plików, co 

pozwoli przeglądać gotowe zestawienia bez konieczności 

ponownego uruchamiania funkcji przeliczających zestawienia 

Wykonawca sprawdzi możliwość wykonania 

funkcjonalności tworzenia raportu z danymi z atrybutem, 

"tylko do odczytu". Jeśli technicznie nie będzie to możliwe 

w repozytorium raporty zapisywane będą jako pdf lub 

excel. 

MOR 8.24 
Zapewnić użytkownikowi zdefiniowanie dostępu do 

zestawienia dla innych użytkowników 

Jeśli wystąpi przypadek, że użytkownik otrzyma 

uprawnienia do raportu w którym będą dane do których 

nie będzie miał uprawnień to użytkownik nie zobaczy tych 

danych. Dotyczy to tylko raportów utworzonych w 

kreatorze. Nie dotyczy to raportów zapisanych w postacie 

pdf, doc, excel, txt itp. 

MOR 8.25 

System powinien zapewniać, że do generowania raportów 

udostępnione będą wszystkie dane gromadzone w bazie 

danych zgodnie z uprawnieniami do odczytu danych przez 

użytkowników generujących raporty 

 

MOR 8.26 
System będzie zapewniać wykorzystanie całych tabel oraz ich 

poszczególnych pól do definiowania szablonów raportów 

 

MOR 8.27 

System będzie zapewniać definiowanie wyboru danych 

(filtrowanie) wg. dowolnych warunków logicznych z 

wykorzystaniem tabel i ich pól w ramach bazy danych 

 

MOR 8.28 

W ramach modułu raportów dostępna będzie funkcja 

obsługująca wizualizację wyników nałożoną na mapy z 

systemu ArcGIS 

 

MOR 8.29 

System zapewni udostępnienie dowolnego raportu 

określonej grupie użytkowników w zadanym przedziale 

czasowym 

Wymaganie zrealizowane będzie w ten sposób, że jeśli 

użytkownik w określonym przedziale czasu nie będzie miał 

mieć dostępu do raportu zostaną mu odebrane 

uprawnienia do nich. 

MOR 8.30 
System zapewni tworzenie gotowych raportów na potrzeby 

sprawozdawczości 
Jest to wymaganie ogólne. 
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MOR 8.31 

System zapewni przygotowanie i wyeksportowanie raportu z 

wykonania planu KPOŚK dla Komisji Europejskiej z 

uwzględnieniem wymagania eksportu danych w postaci pliku 

xml z anglojęzycznymi nagłówkami kolumn oraz zastąpieniem 

polskich znaków 

 

MOR 8.32 
System zapewni indywidualną korespondencję elektroniczną 

pomiędzy powiązanymi uczestnikami procesu 

Wymaganie należy rozumieć jako możliwość wysłania 
meila do grupy użytkowników z komunikatem. 

MOR 8.33 

Wspierać obsługę korespondencji seryjnej poprzez 

umożliwienie definiowania szablonów standardowych listów i 

automatyczne generowanie listu standardowego w ramach 

wykonywania określonych zadań w procesie 

 

MOR 8.34 

Wspierać obsługę korespondencji seryjnej poprzez 

umożliwienie definiowania szablonów standardowych listów i 

automatyczne generowanie listu standardowego w ramach 

wykonywania określonych zadań w procesie  

 

 

 

 

 

Scenariusz użytkownika 
 

Wymaganie podstawowe – Moduł raportowania  

Podstawowym wymaganiem dla niniejszego user story jest możliwość tworzenia raportów w systemie. 
Funkcjonalność modułu raportowania opisana została w rozbicie na poszczególne wymagania 
cząstkowe. 

Z koncepcją funkcjonowania modułu raportowania można zapoznać się w następujących punktach: 

• MOR 8.1 – koncepcja dokumentów typu raport, 

• MOR 8.5 – scenariusz definiowania źródła danych, scenariusz definiowania raportu. 

 

 

MOR 8.1 – Udostępniać listę predefiniowanych raportów  

 

Opis: 

W systemie raport predefiniowany stanowić będzie dokument i jako dokument przechowywany będzie 
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w repozytorium dokumentów. W repozytorium występować będą następujące typy dokumentów 
związanych z raportami: 

• Szablon raportu – szablon graficzny raportu. Zawiera definicję elementów graficznych raportu 
takich jak kolory strony, tytuł raportu, logo firmowe, formę raportu np.; tabela, wykres. 

• Raport predefiniowany – Definicja raportu zawierająca opracowany układ graficzny, 
zdefiniowane źródło danych, opracowany układ danych na raporcie. Na podstawie raportu 
predefiniowanego można wygenerować gotowy raport poprzez wykonanie akcji „odśwież 
dane”. 

• Raport – Zapisany w repozytorium raport predefiniowany wraz z danymi odświeżonymi na 
konkretny historyczny dzień. Po otwarciu raportu w narzędziu raportującym możliwa jest 
analiza danych. Po zapisaniu takiego raportu w repozytorium i odebraniu użytkownikom 
uprawnień do odświeżania danych, raport stanie się raportem historycznym (prezentuje dane 
takie jakie były w dniu wykonania). Odebranie użytkownikom uprawnień do odświeżania 
danych zrealizowane jest w ten sposób, że użytkownik odebrane ma uprawnienia do 
zapisywania raportu. 

• Raport w postaci wyeksportowanego pliku – raportu zapisany do jednego z możliwych 
formatów (txt, csv, xls/x, doc/docx/, xml, pdf). 

 

MOR 8.2 – Raportował statystyki procesów realizowanych w środowisku 
Workflow  

 

Opis: 

W systemie możliwe będzie raportowanie statystyk procesów workflow.  

Na potrzeby tego raportowania przygotowane zostanie „źródło danych” zawierające obiekty biznesowe 
dotyczące procesów workflow (Opis pojęcia „źródło danych” znajduje się w wymaganiu 8.5). 

Źródło danych – „Procesy workflow” zawierać będzie co najmniej następujące obiekty: 

• Nazwa procesu, 

• Typ procesu, 

• Data utworzenia, 

o Rok utworzenia, 

o Miesiąc utworzenia, 

• Użytkownik – nazwa użytkownika realizującego zadanie, 

• Status użytkownika – np.; inicjujący proces, uczestnik procesu, kończący proces, 
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• Data zakończenia procesu, 

o Rok zakończenia, 

o Miesiąc zakończenia, 

• Licznik procesów – liczba procesów. Dla pojedynczego procesu jest to wartość 1. 

 

Statystyki procesów możliwe będą do uzyskania w systemie raportującym. 

Przykładowo zestawienie łącznej liczby procesów w której użytkownik był inicjatorem procesu 
odbywać się będzie wg scenariusza: 

 

Scenariusz podstawowy: 

1. Użytkownik klika źródło danych „Procesy workflow” a następnie klika „Nowy raport”. 

2. System wyświetla kreator raportów. 

!!! W scenariuszu korzystanie z kreatora raportów zostało uproszczone. Dokładny 
scenariusz tworzenia raportu przedstawiony został w opisie do wymagania 8.5. 

3. Użytkownik wybiera kolumny: Nazwa użytkownika, Licznik. Na kolumnie „Status 
użytkownika” definiuje warunek równy „Inicjujący”.  

4. System wyświetla raport zawierający kolumny: Nazwa użytkownika i liczba. Dane 
zgrupowane będą do nazwy użytkownika. 

 

 

Rysunek 1 Przykład tabeli zawierającej statystyki procesów workflow  
 

 

 

 

MDR 8.3 – Zapewniał raportowanie biznesowe na podstawie danych zawartych w 
repozytorium dokumentów – repozytorium metadanych  
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Opis: 

W systemie możliwe będzie raportowanie biznesowe na podstawie danych zawartych w repozytorium 
dokumentów.  

Na potrzeby tego raportowania przygotowane zostaną „źródła danych” zawierające obiekty biznesowe 
z danego zakresu tematycznego. 

Zasada raportowania jest identyczna jak ta opisana w wymaganiu 8.2. 

 

 

MDR 8.4 – Zapewniał raportowanie z wielu źródeł danych; możliwość budowania 
raportów na bazie wielu typów źródeł danych – baza danych, repozytorium 
dokumentów, repozytorium metadanych  

 

Opis: 

W systemie możliwe będzie raportowanie danych z wielu źródeł danych jednocześnie oraz z wielu 
typów danych. 

Lista typów źródeł danych z których możliwe będzie raportowanie przedstawiona została w 
wymaganiu 8.5. 

 W systemie możliwe będzie tworzenie raportów zawierających dane z kilku źródeł. 

W edytorze raportów dostępna jest opcja „Nowe źródło danych”. Wybranie tej opcji otworzy okno 
wyboru nowego źródła danych. Po wskazaniu źródła danych otworzy się okno definicji połączenia 
pomiędzy nowym i starym źródłem danych. W oknie definiuje się obiekty po których nastąpi 
połączenie. 

 

Scenariusz podstawowy dodania nowego źródła danych: 

1. Użytkownik w edytorze raportów klika „Nowe źródło danych”. 

2. System wyświetla listę źródeł danych. 

3. Użytkownik klika wybrane źródło danych i klika „Dalej”. 

4. System wyświetla okno definicji połączenia pomiędzy źródłami. 

5. Użytkownik w lewej kolumnie wybiera obiekt ze starego źródła danych a w prawym 
oknie klika obiekt z nowego źródła danych. Następnie klika „Zakończ”. 
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MDR 8.5 – Zapewniał narzędziowe wsparcie w procesie definiowania raportu od 
etapu definicji źródła danych do zbudowania raportu wynikowego  

 

Opis definiowania Źródła danych: 

Narzędzie raportujące tworzyć będzie raporty na podstawie danych pobieranych ze ”Źródeł danych”. 
„Źródło danych” to pojęcie szersze niż zewnętrzne źródło zawierające dane z którego pobierane są 
dane do raportu. W systemie SIKPOŚK jako źródło danych rozumie się pakiet zawierający definicję 
połączenia do źródła danych oraz listę danych (obiektów) jakie to źródło udostępnia. 

Tak zdefiniowane źródła danych dostępne są do wielokrotnego wykorzystania przez użytkowników 
tworzących raporty. 

Definicja połączenia do źródła danych polega na: 

• wybraniu typu źródła danych. W systemie dostępne będą następujące rodzaje źródeł danych: 

o połączenie JDBC z bazą danych, 

o pliki XML, 

o pliki CSV, XLS. 

• zdefiniowaniu parametrów połączenia. Parametry są różne w zależności od rodzaju źródła 
danych. Przykładowo dla pliku excel jest to ścieżka dostępu do pliku. 

 

Definicja danych jakie będą udostępniane polega na: 

• wskazaniu tabel, z których pobierane będą dane (w przypadku innych źródeł niż baza danych, 
dane przedstawiane są w postaci listy, którą traktować należy jak tabelę np.; w excelu każdy 
arkusz traktowany jest jak tabela), 

• zdefiniowaniu połączenia pomiędzy tabelami, 

• zdefiniowaniu obiektów – w najprostszym przypadku jest to wskazanie kolumny i nadanie jej 
nazwy biznesowej. W innych przypadkach zdefiniowanie obiektu polega na sformatowaniu 
odpowiednim kolumny (np. wycięcie pierwszych 4 znaków w dacie w celu otrzymania obiektu 
„Rok”) lub wprowadzenia wzoru obliczenia nowego obiektu na podstawi innych dostępnych 
obiektów (np.; procent wykorzystania mocy oczyszczalni polega na zdefiniowaniu wzoru: 
„100*ilość ścieków przetwarzanych/ moc oczyszczalni”), 

• nadaniu aliasów obiektom – nadanie obiektom bardziej przyjaznej nazwy, 

• nadaniu warunków ograniczających dane, 

• zdefiniowaniu grupowania danych (zarówno we frazie zapytania „group by”, jak też i 
„having”), 
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• zdefiniowaniu sortowania dla zapytania. 

 

Definicja źródła danych prowadzona jest w kreatorze.  

Dane prezentowane są w postaci listy obiektów. Obiekty zawierają nazwy takie jak są nadane podczas 
ich tworzenia. 

Możliwe jest dodawanie własnych obiektów bazujących na kolumnach z tabel udostępnianych poprzez 
źródło. 

 

Scenariusz podstawowy definiowania Źródła danych: 

1. Użytkownik klika na opcję „Źródła danych” aby dodać nowe źródło danych. 

2. System wyświetla okno z listą źródeł danych. 

3. Użytkownik klika opcję „Dodaj” aby wyświetlić okno kreatora nowego źródła danych. 

4. System wyświetla okno kreatora. Na pierwszym ekranie znajduje się lista typów źródeł 
danych. 

5. Użytkownik wybiera typ źródła danych i klika „Dalej”. 

6. System wyświetla okno z definicją parametrów połączenia. 

7. Użytkownik wprowadza parametry połączenia i klika „Dalej” (alternatywnie może 
przetestować połączenie). 

8. System wyświetla okno definicji obiektów. 

9. Użytkownik wskazuje tabele z których będzie korzystał. 

10. System dodaje tabele do okna tabel. W oknie obiektów dodaje wybrane tabele do 
frazy „FROM”. 

11. Użytkownik klika na kolumnę z kluczem głównym tabeli A i przeciąga ją do kolumny z 
kluczem obcym tabeli B. 

12. System dodaje połączenie pomiędzy tabelą A i tabelą B. Na ekranie tabel system 
rysuje linię pomiędzy tabelami A i B. W oknie obiektów dodaje warunek połączenia 
pomiędzy tabelami. 

13. Użytkownik klika na wybrane kolumny w tabelach aby dodać je do listy obiektów. 

14. System dodaje wybrane kolumny jako obiekty do frazy „Select”. 

15. Użytkownik wybiera z menu kontekstowego dla obiektów opcję „Dodaj alias”. 

16. System wyświetla okno zmiany nazwy obiektu. 
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17. Użytkownik wprowadza nową nazwę i klika „Zmień”. 

18. System dodaje alias do obiektu. 

19. Użytkownik wybiera opcję „Dodaj nowy obiekt”. 

20. System wyświetla okno definicji obiektu. 

21. Użytkownik wprowadza wzór na obliczenie obiektu i klika „Dodaj”. 

22. System dodaje obiekt do frazy „Select”. 

23. Użytkownik wybiera z menu kontekstowego dla kolumny w tabeli opcję „Dodaj 
warunek” aby ograniczyć dane w definicji źródła danych. 

24. System wyświetla okno definicji warunku. 

25. Użytkownik wprowadza warunek na wybranej kolumny i klika „Dodaj”. 

26. System dodaje warunek do frazy „WHERE”. 

27. Użytkownik wybiera z menu kontekstowego dla kolumny w tabeli opcję „Dodaj 
grupowanie” aby pogrupować dane wiersze w definicji źródła danych. 

28. System dodaje warunek do frazy „GROUP BY”. 

29. Użytkownik wybiera z menu kontekstowego dla kolumny w tabeli opcję „Dodaj 
sortowanie” aby wprowadzić sortowanie po kolumnie. 

30. System dodaje kolumnę do frazy „ORDER BY”. 

 

Opis definiowania raportu: 

Definiowanie raportu składać się będzie z dwóch etapów.  

Etap 1 polegać będzie na wyborze źródła danych oraz listy obiektów jakie będą pobrane do raportu. 

Etap 2 polegać będzie na  zdefiniowaniu szaty graficznej raportu oraz dodatkowych elementów 
operujących na danych np. podsumowanie. 

 

Do definiowania raportu używany będzie graficzny edytor raportów.  

Pierwszy etap przeprowadzany będzie przy użyciu kreatora. Składać się będzie z następujących 
kroków: 

• Wybór źródła danych – z listy zdefiniowanych źródeł danych, 

• Wybór szablonu raportu – wybór predefiniowanego szablonu graficznego, 
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• Nadanie nazwy raportu i miejsca zapisu. 

 

Drugi etap przeprowadzany będzie w graficznym oknie umożliwiającym budowę raportu przy pomocy 
techniki przeciągnij i upuść. Raport będzie mógł mieć złożoną budowę i zawierać wiele elementów 
takich jak tabelę, podsumowania, tytuł, pola tekstowe, parametry, nagłówek, stopkę, formatowanie 
graficzne raportu itp. Strona raportu podzielony będzie na kilka sekcji. Każda sekcja stanowić będzie 
część raportu. W celu umiejscowienia jakiegoś elementu na raporcie konieczne będzie przeciągnięcie 
go do odpowiedniej sekcji. Występować będą następujące sekcje: 

• Tytuł raportu – sekcja, która widoczna będzie na górze pierwszej strony raportu. Sekcja 
właściwa do umieszczenia tytułu raportu lub innych danych wspólnych dla całego raportu np.; 
data wykonania. 

• Nagłówek strony – sekcja widoczna na górze każdej strony. Sekcja właściwa do umieszczenia 
elementów raportów, które powinny być widoczne na każdej stronie np.; logo. 

• Nagłówek tabeli – sekcja zawierająca elementy wspólne dla tabeli np. nagłówki kolumn. 

• Detale – sekcja zawierająca wiersze tabeli. Sekcja może się ciągnąć przez więcej jak jedną 
stronę. 

• Stopka tabeli – sekcja zawierająca elementy wspólne dla całej tabeli, które powinny być 
widoczne pod tabelą np.; podsumowanie tabeli. 

• Stopka strony – sekcja widoczna na dole każdej strony. Sekcja właściwa do umieszczenia 
elementów raportów, które powinny być widoczne na dole każdej strony np.; nr strony. 

• Podsumowanie – sekcja, która widoczna będzie na dole ostatniej strony raportu. Sekcja 
właściwa do umieszczenia danych wspólnych dla całego raportu np.; miejsce na podpis osoby 
sporządzającej raport. 

 

Poniżej przedstawiony został scenariusz wykonania kilku podstawowych elementów raportu. 

 

Scenariusz podstawowy definiowania raportu: 

1. Użytkownik klika na opcję „Nowy raport” aby dodać nowe raport. 

2. System wyświetla okno z listą źródeł danych. 

3. Użytkownik wybiera źródło danych i klika „Dalej”. 

4. System wyświetla listę predefiniowanych szablonów. 

5. Użytkownik wybiera szablon i klika „Dalej”. 

6. System wyświetla okno definicji raportu. 
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7. Użytkownik klika w oknie obiektów, obiekt i przesuwa go do sekcji „Detale”. 

8. System Dodaje obiekt w sekcji „Detale” i  element nagłówka w sekcji „nagłówek 
tabeli”. 

9. Użytkownik dodaj kolejny obiekt do raportu typu liczbowego i przesuwa go do sekcji 
„Detale” i „Stopka tabeli”. 

10. System dodaje element do sekcji „Detale” i „Stopka tabelki”. 

11. Użytkownik klika obiekt w sekcji „Stopka tabeli” i wybiera edytuj a następnie 
wprowadza wyrażenie sumy. 

12. System zapisuje definicję wyrażenia sumy. 

13. Użytkownik klika na opcję „Pole tekstowe” i zaznacza miejsce wstawienia pola w sekcji 
„Tytuł”. 

14. System dodaje pole tekstowe do sekcji „Tytuł i ustawia je w trybie edycji. 

15. Użytkownik wprowadza nazwę raportu i klika enter. 

16. Użytkownik klika opcję parametry. 

17. System wyświetla okno definicji parametrów. 

18. Użytkownik dodaje nowy parametr określając obiekt na którym ma funkcjonować 
parametr. 

19. System dodaje parametr do listy parametrów. 

20. Użytkownik klika na nagłówek tabeli i wybiera opcję formatowania aby określić kolor 
tła nagłówka, kolor ramki nagłówka, kolor tekstu nagłówka, wielkość tekstu, czcionkę 
nagłówka. 

21. System zmienia formatowanie dla nagłówka. 

22. Użytkownik klika opcję „Podgląd” aby wyświetlić raport na ekranie. 

23. System wyświetla okno parametru. 

24. Użytkownik wprowadza wartość do okna parametru. 

25. System wyświetla raport. 

 

 

Ekrany związane: 

 MR_LISTA_ZRODEL, MR_DEFINICJA_OBIEKTOW, MR_DEFINICJA_RAPORTU  
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MDR 8.6 – Zapewniał możliwość budowy agregatów i procedur wewnętrznych 
przetwarzających dane źródłowe i dane przetworzone  

 

Opis: 

W systemie możliwe będzie budowanie agregatów danych. 

Zdefiniowanie nowego obiektu agregującego dane możliwe jest na kilku etapach tworzenia raportu. 

• Utworzenie grupowania danych w definicji źródła danych. Zastosowanie sekcji GROUP BY 
(opisane w wymaganiu 8.5). 

• Utworzenie podsumowania w definicji raportu w sekcji „Stopka tabeli” (opisane w wymaganiu 
8.5). 

 

W systemie możliwe będzie budowanie nowych obiektów bazujących na innych obiektach. 

Zdefiniowanie nowego obiektu możliwe będzie na kilku etapach tworzenia raportu. 

• Utworzenie nowego obiektu w definicji źródła danych poprzez dodanie nowego obiektu typu 
wyrażenie (opisane w wymaganiu 8.5). 

• Utworzenie nowego obiektu podczas definiowania raportu w oknie edycji raportu poprzez 
dodanie nowego wyrażenia (opisane w wymaganiu 8.5). 

 

MDR 8.7 – Zapewnić integrację Modułu Raportowego z mechanizmami 
bezpieczeństwa i dostępu do danych, tzn. zakres danych dostępnych w raporcie 
musi być ograniczony  

 

Opis: 

W systemie możliwe będzie ograniczenie zakresu danych widzianych przez użytkownika. 

Ograniczenie możliwe będzie do nałożenia zarówno na liczbę widzianych wierszy jak też i widzianych 
kolumn (obiektów). 

Ograniczenie na liczbę wierszy realizowane będzie poprzez podanie do których, gmin, powiatów i 
województw użytkownik ma dostęp. 

Ograniczenie widzianych kolumn(obiektów) realizowane będzie poprzez podanie do których 
sprawozdań, grup danych i typów danych użytkownik ma dostęp. 
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Szczegóły uprawnień zdefiniowane są w rozdziale dotyczącym uprawnień. 

 

Scenariusz podstawowy nadania uprawnień na zakres danych: 

1. Administrator wskazuje grupę użytkowników i wybiera opcję 
Uprawnienia/Uprawnienia do danych. 

2. System wyświetla strukturę administracyjną kraju w postaci drzewa. Przy każdej z 
pozycji zaznaczona jest opcja uprawnień. 

3. Administrator odklikuje wybrane pozycje i klika „Zapisz”. 

4. System zapisuje dane dotyczące uprawnień. 

 

Scenariusz podstawowy nadania uprawnień na typ danych: 

1. Administrator wskazuje grupę użytkowników i wybiera opcję 
Uprawnienia/Uprawnienia do typu danych. 

2. System wyświetla strukturę dokumentów w postaci drzewa. Przy każdej z pozycji 
zaznaczona jest opcja uprawnień. 

3. Administrator odklikuje wybrane pozycje i klika „Zapisz”. 

4. System zapisuje dane dotyczące uprawnień. 

 

Ekrany związane: 

 MR_UPRAWNIENIA_DANE, MR_UPRAWNIENIA_TYP_DANYCH  

 

 

MDR 8.8 – Zapewniał możliwość tworzenia przez użytkowników własnych 
raportów, zestawień i dokumentów poprzez wbudowany kreator raportów  

 

Opis: 

W systemie możliwe będzie tworzenia przez użytkowników własnych raportów. 

Użytkownik będzie miał możliwość tworzenia własnych raportów zgodnie ze scenariuszem 
przedstawionym w wymaganiu MDR 8.5. 
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MDR 8.9 – Zapewniał tworzenie szablonów dla dokumentów, raportów i 
zestawień  

 

Opis: 

W systemie możliwe będzie tworzenia szablonów. 

Opis stosowania szablonów raportów przedstawiony został w wymaganiu MDR 8.1, w opisie rodzajów 
stosowanych dokumentów. 

 

MDR 8.10 – Kreator raportów powinien zapewniać  definiowanie warunków 
selekcji dla zakresu danych, która ma zostać ujęta lub pominięta w zestawieniu  

 

Opis: 

W systemie możliwe będzie definiowanie warunków na dane podczas tworzenia raportu. 

Zdefiniowanie warunku ograniczające dane możliwe będzie na kilku etapach tworzenia raportu. 

• Utworzenie warunku w definicji źródła danych. Zastosowanie sekcji WHERE (opisane w 
wymaganiu 8.5). 

• Utworzenie warunku w definicji raportu. 

 

MDR 8.11 – Kreator raportów powinien zapewniać definiowanie dla każdego 
zestawienia różnego rodzaju sum częściowych, agregacji  

 

Opis: 

W systemie możliwe będzie tworzenie sum częściowych oraz agregacji. 

Opis zastosowania sum częściowych lub agregacji przedstawiony został w wymaganiu MDR 8.6. 

 

MDR 8.12 – Kreator raportów powinien zapewniać wielowymiarowe 
prezentowanie danych  

 

Opis: 
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W systemie możliwe będzie tworzenie wielowymiarowych zestawień danych. Do każdego raportu 
możliwe będzie dodanie większej ilości wymiarów (kolumn) niż jedna. Dodawane kolumny pochodzić 
mogą z dowolnych tabel (zdefiniowanych w źródle danych). 

 

MDR 8.13 – Kreator raportów powinien zapewniać ukrywanie danych 
szczegółowych  

 

Opis: 

W systemie możliwe będzie ukrycie sekcji „Detale”. Po ukryciu tej sekcji na raporcie pozostaną 
podsumowania. 

 

MDR 8.14 – Kreator raportów powinien zapewniać dowolne definiowanie kolumn 
w zestawieniu, ich kolejności oraz sposobu sortowania danych  

 

Opis: 

W systemie możliwe będzie dowolne ustawienie kolumn poprzez przeciągnięcie i upuszczenie w 
miejscu docelowym kolumny. 

W systemie możliwe będzie zastosowanie dowolnej kolejności sortowania kolumn poprzez opcję 
„Sortowanie” podczas edycji definicji raportu. 

 

MDR 8.15 – Kreator raportów powinien zapewniać zmiany szerokości, opisu, 
koloru, oraz innych parametrów prezentacji w zestawieniu  

 

Opis: 

W systemie możliwe będzie sformatowanie wszystkich dodanych do raportu elementów (w tym także 
tła). Formatowaniu podlegać będzie rozmiar pól, kolory obramowania, kolory wypełnienia, czcionka, 
rozmiar i kolor czcionki. 

 

MDR 8.16 – Kreator raportów powinien zapewniać prezentację danych w postaci 
tabel, wykresów, map  
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Opis: 

W systemie możliwe będzie zdefiniowanie na raporcie: 

• Tabel, 

• Wykresów, 

• Podraportów, 

• Map. 

 

MDR 8.17 – Zapewniać zapis wyników raportów do plików w formatach txt, csv, 
xls/xlsx, doc/docs, xml, PDF  

 

Opis: 

W systemie możliwe będzie wydrukowanie wyniku raportu do pliku w formacie txt, csv, xls/xlsx, 
doc/docs, xml, PDF poprzez uruchomienie opcji „Eksport”. 

 

MDR 8.18 – Zapewniać wydruk do pliku lub na drukarkę przygotowanego 
zestawienia w postaci w jakiej użytkownik widzi zestawienie na monitorze  

 

Opis: 

W systemie możliwe będzie wydrukowanie wyniku raportu do pliku w formacie pdf. W takim formacie 
raport będzie miał postać taką jak na ekranie monitora z zachowanie wszystkich formatowań. 

W systemie możliwe będzie wydrukowanie na drukarce raportu w takiej postaci jak jest widziana na 
ekranie w edytorze raportów. 

 

MDR 8.19 – Zapewniać generowanie dokumentów oraz raportów i zestawień na 
podstawie predefiniowanych szablonów, w których część danych będzie 
wypełniana automatycznie danymi z bazy danych  

 

Opis: 

W systemie możliwe będzie tworzenia raportów predefiniowanych. 

Opis stosowania raportów predefiniowanych przedstawiony został w wymaganiu MDR 8.1, w opisie 
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rodzajów stosowanych dokumentów. 

 

MDR 8.20 – Zapewniać ręczną korektę treści lub danych w przygotowanym 
dokumencie lub zestawieniu  

 

Opis: 

W systemie możliwe będzie dokonywanie korekty treści i danych w przygotowanym dokumencie. 

W dokumencie rozumianym jako raport otwartym przy pomocy graficznego edytora raportów, możliwe 
będzie dokonanie edycji treści oraz danych. 

Edycja treści możliwa będzie poprzez zmianę dowolnego pola tekstowego dostępnego w definicji 
raportu np.; tytułu raportu, nagłówków kolumn, komentarzy czy też podpisów pod raportem. Sposób 
tworzenia raportów z wykorzystaniem pól tekstowych przedstawiony został w wymaganiu 8.5. 

Edycja danych możliwa będzie poprzez dodawanie nowych obiektów (wyrażeń) do raportu oraz 
poprzez modyfikację istniejących wyrażeń. Sposób edycji nowych wyrażeń przedstawiony został w 
wymaganiu 8.5 i 8.6. 

 

MDR 8.21 – Zapewniać zapisanie definicji zestawienia jako predefiniowanego 
raportu  

 

Opis: 

W systemie możliwe będzie zapisanie dokumentu jako predefiniowanego raportu. 

Definicja predefiniowanego raportu przedstawiona została w wymaganiu 8.1. 

 

MDR 8.22 – Zapewniać użytkownikowi zdefiniowanie dostępu do zapisanej 
definicji zestawienia dla innych użytkowników  

 

Opis: 

W systemie możliwe będzie zdefiniowanie przez użytkownika dostępu do zapisanego raportu 
predefiniowanego dla innych użytkowników. 

Raport predefiniowany zapisywany będzie jako dokument w repozytorium w określonej katalogu. Na 
każdy z katalogów i dokumentów w repozytorium można nadać uprawnienie dostępu (odczytu, zapisu, 
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usunięcia). Jeśli użytkownik będzie posiadał uprawnienie do nadawania uprawnień to będzie również 
mógł nadać uprawnienie do swojego dokumentu dla innych użytkowników. 

 

MDR 8.23 – Zapewniać zapisanie zestawienia w repozytorium plików, co pozwoli 
przeglądać gotowe zestawienia bez konieczności ponownego uruchamiania 
funkcji przeliczających zestawienia  

 

Opis: 

W systemie będzie istniała możliwość zapisu raportu w postaci pliku pdf. Tylko w takim przypadku 
dane nie będą mogły ulec zmianie. Zapis raportu w postaci definicji powodować będzie, że raport 
będzie mógł być w każdej chwili odświeżony przez innego użytkownika i nadpisany. Można 
zabezpieczyć się przed tym faktem poprzez odebranie uprawnień do zapisu, ale nie jest ta metoda 
zalecana. 

 

MDR 8.24 – Zapewnić użytkownikowi zdefiniowanie dostępu do zestawienia dla 
innych użytkowników  

 

Opis: 

W systemie możliwe będzie zdefiniowanie przez użytkownika dostępu do zapisanego raportu dla 
innych użytkowników. 

Wymaganie będzie realizowane w identyczny sposób jak wymaganie 8.22. 

 

MDR 8.25 – System powinien zapewniać, że do generowania raportów 
udostępnione będą wszystkie dane gromadzone w bazie danych zgodnie z 
uprawnieniami do odczytu danych przez użytkowników generujących raporty  

 

Opis: 

W systemie możliwe będzie generowanie raportów z wszystkich danych zgromadzonych w bazie 
danych. 

Użytkownik będzie miał możliwość wygenerować raport ze wszystkich danych do których będzie miał 
dostęp. Z kolei możliwe będzie nadanie uprawnień na wszystkie dane zgromadzone w systemie. 
Dostęp do danych możliwy będzie na podobieństwo wymagań opisanych w punkcie 8.2 i 8.3. 
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Źródła danych dla raportów technicznych (np.; rejestry) opisane zostały w pozostałych wymaganiach.  

Dodatkowo w systemie zdefiniowane zostaną następujące źródła danych: 

• Źródło „Słownik podziału administracyjnego kraju” – źródło zawierać będzie obiekty: 

o Wszystkie kolumny z tabel słownika województwo, powiat, gmina będą przedstawione 
jako obiekty. 

• Źródło „Słownik regionów wodnych” – źródło zawierać będzie obiekty: 

o Wszystkie kolumny z tabel słownika region wodny. 

• Źródło „Słownik dorzecza” – źródło zawierać będzie obiekty: 

o Wszystkie kolumny z tabel słownika dorzeczy. 

• Źródło „Słownik podział hydrograficzny kraju” – źródło zawierać będzie obiekty: 

o Wszystkie kolumny z tabel słowników podziału hydrograficznego kraju. 

• Źródło „Słownik grupa RLM” – źródło zawierać będzie obiekty: 

o Wszystkie kolumny z tabel słownika grupa RLM. 

• Źródło „Słownik rodzaje gmin” – źródło zawierać będzie obiekty: 

o Wszystkie kolumny z tabel słownika rodzaje gmin. 

• Źródło „Słownik rodzaje oczyszczalni” – źródło zawierać będzie obiekty: 

o Wszystkie kolumny z tabel słownika rodzaje oczyszczalni. 

• Źródło „Słownik sposoby zagospodarowania osadami” – źródło zawierać będzie obiekty: 

o Wszystkie kolumny z tabel słownika sposoby zagospodarowania osadami. 

• Źródło „Słownik rodzaje inwestycji” – źródło zawierać będzie obiekty: 

o Wszystkie kolumny z tabel słownika rodzaje inwestycji. 

• Źródło „Kartoteka aglomeracji” – źródło zawierać będzie obiekty: 

o Wszystkie kolumny z tabel kartoteki aglomeracje. 

• Źródło „Kartoteka oczyszczalni” – źródło zawierać będzie obiekty: 

o Wszystkie kolumny z tabel kartoteki oczyszczalnie. 

• Źródło „Sprawozdania” – źródło zawierać będzie obiekty: 

o Wszystkie kolumny takie jak w sprawozdaniu (na podstawie wzoru sprawozdania 
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2011), 

o Wszystkie kolumny z danymi słownikowymi zawierać będą obiekty: kod pozycji, 
nazwa pozycji (np.: kod rodzaju oczyszczalni, nazwa rodzaju oczyszczalni), 

o Do wszystkich pól typu data dodane zostaną 3 nowe obiekty: Rok, kwartał, miesiąc. 

o Rok sprawozdania, 

o Bufor/Dane bieżące – obiekt określający czy dane pochodzą z bufora czy danych 
bieżących. 

• Źródło „Aktualizacje” – źródło zawierać będzie obiekty: 

o Wszystkie kolumny takie jak w aktualizacji (na podstawie wzoru aktualizacji 2011), 

o Wszystkie kolumny z danymi słownikowymi zawierać będą obiekty: kod pozycji, 
nazwa pozycji (np.: kod rodzaju oczyszczalni, nazwa rodzaju oczyszczalni), 

o Do wszystkich pól typu data dodane zostaną 3 nowe obiekty: Rok, kwartał, miesiąc, 

o Rok aktualizacji, 

o Bufor/Dane bieżące – obiekt określający czy dane pochodzą z bufora czy danych 
bieżących. 

 

 

W systemie przygotowane zostaną przykładowe raporty predefiniowane: 

 

Raport: Analiza zmiany RLM w latach na podstawie danych ze sprawozdania – raport zawierać 
będzie tabelę w której dla poszczególnych lat podana będzie RLM. Raport przygotowany będzie na 
podstawie źródła „Sprawozdania”. 

Raport zawierać będzie parametry: 

• ID aglomeracji 

Raport zawierać będzie kolumny: 

• Rok, 

• RLM. 

Raport zawierać będzie sortowania: 

• Wg obiektu Rok. 

Raport zawierać będzie podsumowanie: 
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• Średnia wartość RLM. 

 

Raport: Analiza zmiany RLM w latach na podstawie danych ze sprawozdania w postaci wykresu – 
raport będzie identyczny jak poprzedni raport. Dane prezentowane będą w postaci wykresu 
kolumnowego. 

 

Raport: Analiza wykorzystania mocy oczyszczalni – raport zawierać będzie dane na temat 
wykorzystania mocy przerobowych oczyszczalni wg aktualizacji. 

 

Raport zawierać będzie parametry: 

• Rok aktualizacji, 

• Województwo. 

Raport zawierać będzie grupowanie danych: 

• Wg powiatu, 

Raport zawierać będzie kolumny: 

• Id aglomeracji, 

• ID oczyszczalni, 

• Przepustowość, 

• Wydajność, 

• Wykorzystanie mocy oczyszczalni (100*Wydajność/Przepustowość), 

Raport zawierać będzie warunki 

• Rodzaj istniejącej oczyszczalni = ‘nonPUB1’, 

• Rodzaj inwestycji = ‘RM’ 

Raport zawierać będzie sortowanie: 

• ID aglomeracji, 

• ID oczyszczalni. 
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MDR 8.26 – System będzie zapewniać wykorzystanie całych tabel oraz ich 
poszczególnych pól do definiowania szablonów raportów  

 

Opis: 

System będzie zapewniał wykorzystanie całych tabel oraz poszczególnych pól do definiowania 
raportów predefiniowanych.  

Sposób wykorzystania danych z tabel w raportach przedstawiony został w wymaganiu 8.5. 

 

MDR 8.27 – System będzie zapewniać definiowanie wyboru danych (filtrowanie) 
wg. dowolnych warunków logicznych z wykorzystaniem tabel i ich pól w ramach 
bazy danych  

 

Opis: 

System będzie zapewniał wykorzystanie całych tabel oraz poszczególnych pól do definiowania 
raportów predefiniowanych.  

Sposób wykorzystania danych z tabel w raportach przedstawiony został w wymaganiu 8.5. 

W systemie możliwe będzie definiowanie warunków (filtrów) na dane z wykorzystaniem operatorów 
logicznych. 

W przypadku definiowania warunków w definicji źródła danych możliwe będzie zastosowanie 
operatorów logicznych: 

• Koniunkcji (AND), 

• Alternatywy (OR). 

W przypadku definiowania warunków w definicji raportu możliwe będzie zastosowanie operatorów 
logicznych: 

• Koniunkcji (AND). 

 

MDR 8.28 – W ramach modułu raportów dostępna będzie funkcja obsługująca 
wizualizację wyników nałożoną na mapy z systemu ArcGIS  

 

Opis: 
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W systemie dostępna będzie funkcja wizualizacji danych na raportach zawierających mapy. 

W systemie w narzędziu raportującym możliwe będzie wyświetlenie mapy podziału administracyjnego 
kraju oraz podziału hydrograficznego kraju. 

W zakresie podziału hydrograficznego narzędzie raportujące korzystać będzie z danych zawartych w 
bazie MPHP. Pliki z danymi z bazy MPHP przegrane zostaną na serwer SIKPOŚK.  

W zakresie podziału administracyjnego kraju narzędzie raportujące korzystać będzie z danych 
zawartych w personalnej geobazie ESRI z plików w formacie .mdb. Pliki z danymi z geobazy ESRI 
przegrane zostaną na serwer SIKPOŚK.  

Proces aktualizacji danych z bazy MPHP i z personalnej geobazy ESRI opracowany zostanie w 
dokumentacji końcowej systemu. 

Narzędzie raportujące zapewniać będzie następującą funkcjonalność w zakresie map: 

• Wyświetlenie mapy zawierającej następujące warstwy: 

o Kontur Polski, 

o Kontury i nazwy województw, 

o Kontury i nazwy powiatów, 

o Kontury i nazwy gmin, 

o Zlewnie elementarne, 

o Zlewnie poziomu 9, 

o Zlewnie poziomu 8, 

o Zlewnie poziomu 7, 

o Zlewnie poziomu 6, 

o Zlewnie poziomu 5, 

o Zlewnie poziomu 4, 

o Zlewnie poziomu 3, 

o Zlewnie poziomu 2, 

o Zlewnie poziomu 1, 

o Działy wodne, 

o Węzły w działach wodnych, 

o Odcinki cieków wyróżnionych, 
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o Cieki wyróżnione, 

o Węzły w ciekach wyróżnionych, 

o Szerokie rzeki, 

o Jeziora i zbiorniki wyróżnione, 

o Odcinki cieków niewyróżnionych, 

o Jeziora i zbiorniki niewyróżnione. 

• Zdefiniowanie połączenia pomiędzy warstwami (nie będzie możliwości zdefiniowania 
połączenia pomiędzy warstwami struktury administracyjnej i hydrograficznej), 

• Zdefiniowanie warunków ograniczających warstwy (nadawanie warunków na atrybutu 
opisujące warstwę), 

• Dodanie do raportu obiektów w postaci punktów określających położenie obiektów na mapie. 
Obiekty pobierane będą z bazy SIKPOŚK. Dane pobierane będą do raportu poprzez 
zdefiniowanie źródła danych. Źródło danych zawierać będzie zapytanie SQL do bazy SIKPOŚK. 
Aby dane mogły być przedstawione na mapie w wyniku zapytania muszą istnieć kolumny 
określające położenie punktu.  

 

Ze względu na to, że w danych w bazie SIKPOŚK przechowywane będą jedynie dane położenia 
punktów zrzutu oczyszczalni, analizy dla innych obiektów niż oczyszczalnie ścieków będą mogły być 
prowadzone w sposób przybliżony. Przykład analizy danych na mapie: 

• Wyświetlenie lokalizacji punktów zrzutu oczyszczalni ścieków. W zapytaniu z bazy SIKPOŚK 
będzie zwrócona nazwa oczyszczalni i punkty zrzutu. 

• Wyświetlenie aglomeracji, dla których liczba RLM jest w granicach 200 i 300 tys. 
mieszkańców. W zapytaniu SQL zdefiniowany będzie warunek na liczbę RLM aglomeracji, 
nazwa aglomeracji, punkty położenia będą punktami zrzutu oczyszczalni. Analiza da 
przybliżony wynik (ze względu na to, że niektóre aglomeracje będą miały kilka punktów). 

 

Raport w postaci mapy skalować się będzie automatycznie do maksymalnego rozmiaru mapy. W celu 
przybliżenia mapy konieczne będzie nadanie warunku uszczegóławiającego (np. na zlewnię). 

 

W systemie przygotowany zostanie raport predefiniowany „Punkty zrzutu oczyszczalni”. 

 

Raport posiadać będzie następujące warstwy: 

• Zlewnie 1 poziomu, 
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• Zlewnie 2 poziomu, 

• Punkty zrzutu oczyszczalni ścieków. 

Raport posiadać będzie warunki: 

• Zlewnia 1 poziomu = ‘xxxxxxx’. 

 

Scenariusz podstawowy wykonania analizy na mapie: 

1. Użytkownik otwiera narzędzie raportujące do raportowania na mapach. 

2. System otwiera okno raportowania. 

3. Użytkownik wybiera warstwę „Zlewnie poziomu 1”. 

4. System wyświetla zlewnie poziomu 1 na mapie. 

5. Użytkownik wybiera warstwę „Zlewnie poziomu 2” i nadaje warunki łączenia pomiędzy 
warstwami poprzez pole „identyfikator hydrograficzny zlewni”. 

6. System wyświetla zlewnie 2 poziomu. 

7. Użytkownik wprowadza warunek na nazwę zlewni 1 poziomu. 

8. System ogranicza mapę do wybranej zlewni 1 poziomu. 

9. Użytkownik wybiera źródło danych z bazy SIKPOŚK. 

10. System wyświetla okno źródeł danych. 

11. Użytkownik wybiera źródło danych „Punkty zrzutu oczyszczalni”. 

12. System wyświetla punkty oczyszczalni na mapie. 

 

 

MDR 8.29 – System zapewni udostępnienie dowolnego raportu określonej grupie 
użytkowników w zadanym przedziale czasowym  

 

Opis: 

W systemie możliwe będzie czasowe odebranie uprawnienia użytkownikowi do raportu poprzez ręczne 
odebranie uprawnienia. Po upłynięciu określonego czasu administrator przywróci uprawnienia 
użytkownikowi poprzez ponowne nadanie uprawnienia.  
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MDR 8.30 – System zapewni tworzenie gotowych raportów na potrzeby 
sprawozdawczości  

 

W systemie możliwe będzie wygenerowanie zestawienia ze wszystkich danych zgromadzonych w bazie 
danych a tym samym także ze sprawozdań.  

Opis sposobu tworzenia raportów przedstawiony został w wymaganiu 8.5. 

 

MDR 8.31 – System zapewni przygotowanie i wyeksportowanie raportu z 
wykonania planu KPOŚK dla Komisji Europejskiej z uwzględnieniem wymagania 
eksportu danych w postaci pliku xml z anglojęzycznymi nagłówkami kolumn oraz 
zastąpieniem polskich znaków  

 

W systemie możliwe będzie wygenerowanie raportu wykonania planu dla Komisji Europejskiej.  

Raport przygotowany zostanie z wykorzystanie standardowych narzędzi systemu. Na potrzeby raportu 
przygotowane będzie źródło danych. Obiekty w źródle danych będą posiadały angielskie nazwy. Na 
podstawie źródła danych w edytorze raportów utworzony będzie raport. Format xml powstanie w 
wyniku eksportu raportu z edytora raportów. Zastąpienie polskich znaków wykonane zostanie w źródle 
danych poprzez zastosowanie funkcji „replace”. 

Opis raportu przedstawiony został w dokumencie KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa_Załącznik 11 - 
Raport UE. 

W dokumencie opisane zostały źródła (sposób wyznaczania lub obliczania) dla poszczególnych 
kolumn. 

Część kolumn nie posiada podanego źródła danych.  

Źródła to zostaną określone w kolejnym etapie w wyniku wspólnej analizy Zamawiającego i 
Wykonawcy. Po stronie wykonawcy prace prowadzić będzie Ekspert ds. inżynierii środowiska. 

Pola raportu do KE, których nie ma w sprawozdaniu a możliwe będą do wyznaczenia na podstawie 
innych pól zdefiniowane zostaną jako nowe obiekty wyliczeniowe w źródle danych dla raportu.  

Pola, których nie ma w sprawozdaniu a wymagać będą wprowadzenia wartości ręcznie zdefiniowane 
zostaną jako nowe pola do dokumentu sprawozdania. W modelu danym zaprojektowanym dla 
SIKPOŚK dodanie nowego pola nie wymaga zmiany struktury bazy lecz jedynie modyfikacji definicji 
dokumentu. 

 

MDR 8.32 – System zapewni indywidualną korespondencję elektroniczną 
pomiędzy powiązanymi uczestnikami procesu  
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W systemie możliwe będzie wysłanie wiadomości pocztowej do innego użytkownika lub też grupy 
użytkowników.  

W kartotece użytkowników na liście opcji dla użytkownika lub dla grupy użytkowników znajdować się 
będzie opcja „Wyślij wiadomość”. Jej uruchomienie spowoduje otwarcie okna nowej wiadomości w 
programie pocztowym jaki jest domyślnie zainstalowany na komputerze użytkownika. W polu 
wiadomość znajdować się będzie adres poczty e-mail użytkownika lub grupy użytkowników. 

Tytuł wiadomości, treść i ewentualne załączniki wprowadzane będą w dokumencie ręcznie. Wysłane 
wiadomości nie będą rejestrowane w systemie SIKPOŚK lecz w folderze „wiadomości wysłane” 
programu pocztowego. 

Akcję będzie mógł wykonać użytkownik posiadający uprawnienia do przeglądania kartoteki 
użytkowników. 

 

MDR 8.33 – Wspierać obsługę korespondencji seryjnej poprzez umożliwienie 
definiowania szablonów standardowych listów i automatyczne generowanie listu 
standardowego w ramach wykonywania określonych zadań w procesie  

 

W systemie możliwe będzie tworzenie szablonów korespondencji seryjne.  

W edytorze raportów możliwe będzie utworzenie raportu w którym na każdy wiersz danych zaczynać 
się będzie od nowej strony. Wprowadzając odpowiednie wartości do sekcji raportu: nagłówek strony, 
stopka strony, możliwe będzie przygotowanie szablonu dokumentu korespondencji seryjnej.  

Podczas realizacja zadania w ramach procesu workflow, możliwe będzie wygenerowanie raportu 
poprzez opcję moduł raportowy. Jeśli dokument dotyczyć będzie danych zawartych w procesie 
workflow (np.; treść zadania, użytkownik przydzielony do zadania) na podstawie źródła danych 
„procesy workflow” możliwe będzie utworzenie takiego raportu.   

 

MDR 8.34 – Wspierać obsługę korespondencji seryjnej poprzez umożliwienie 
definiowania szablonów standardowych listów i automatyczne generowanie listu 
standardowego w ramach wykonywania określonych zadań w procesie  

 

Wymaganie identyczne jak wymaganie 8.33. 
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Ekrany obrazujące funkcjonalność 
 

W punkcie tym zamieszczone są makiety ekranów. Makiety należy rozumieć w ten sposób, że nie są 

to zrzuty ekranu z systemu, lecz jedynie projekty zawierające najważniejsze elementy. 

W przypadku makiet ekranów opisane zostały także sposoby wywołania akcji. W systemie 

docelowym sposoby te mogą ulec zmianie. Przykładowo w opisie może być zawarta informacje, że 

otwarcie okna ze szczegółami wymagania wymaga zaznaczenia pozycji na liście a następnie kliknięcie 

przycisku „Otwórz”. W systemie docelowym może zostać taka funkcjonalność zrealizowana poprzez 

kliknięcie na wiersz będący aktywnym linkiem. 

 

MR_LISTA_ZRODEL – Wzór ekranu listy źródeł danych 

 

Tabela 2 Przyciski akcji na formie MR_LISTA_ZRODEL 

Nazwa akcji Sposób uruchamiania 
akcji 

Działanie 

Dodaj  Kliknięcie na opcję 
„Dodaj” 

Wyświetlenie kreatora definicji nowego źródła danych. 

Usuń Klikni ęcie na opcję 
„Usuń”  

Usunięcie zaznaczonego źródła danych. 

Zmień Klikni ęcie na opcję 
„Zmień”  

Wyświetlenie kreatora definicji źródła danych w trybie do 
edycji. 
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Rysunek 2 Makieta okna MR_LIOSTA_ZRODEL  
 

MR_DEFINICJA_OBIEKTOW – Wzór ekranu definicji obiektów. Ekran umożliwia utworzenie listy 
obiektów, która dostępna będzie dla użytkownika. 

 

Ekran definicji obiektów obsługiwany będzie z wykorzystaniem techniki przeciągnij i upuść. 

Dodatkowo na każdym elemencie można wyświetlić menu kontekstowe pozwalające na dodanie, 

usunięcie, zmianę elementu.  
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Rysunek 3 Makieta okna MR_DEFINICJA_OBIEKTOW   
 

MR_DEFINICJA_RAPORTU – Wzór ekranu definicji raportu.  

 

Ekran definicji raportu obsługiwany będzie z wykorzystaniem techniki przeciągnij i upuść. Dodatkowo 

na każdym elemencie można wyświetlić menu kontekstowe pozwalające na dodanie, usunięcie, 

zmianę elementu.  
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Rysunek 4 Makieta okna MR_DEFINICJA_RAPORTU  
 

MR_UPRAWNIENIA_DANE – Wzór ekranu definicji uprawnień na zakres danych  

 

Tabela 3 Przyciski akcji na formie MR_UPRAWNIENIA_DANE 

Nazwa akcji Sposób uruchamiania 
akcji 

Działanie 

Zapisz Kliknięcie na opcję 
„Zapisz” 

Zapisanie aktualnego ustawienia uprawnień do danych. 

Zaznaczenie lub 
odznaczenie 
uprawnienia 

Klikni ęcie na pole check-
box przy pozycji na liście 

Zaznaczenie lub odznaczenie uprawnienia. 
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Rysunek 5 Makieta okna MR_UPRAWNIENIA_DANE  
 

MR_UPRAWNIENIA_TYP_DANYCH – Wzór ekranu definicji uprawnień na typ danych  

 

Tabela 4 Przyciski akcji na formie MR_UPRAWNIENIA_T YP_DANYCH 

Nazwa akcji Sposób uruchamiania 
akcji 

Działanie 

Zapisz Kliknięcie na opcję 
„Zapisz” 

Zapisanie aktualnego ustawienia uprawnień do danych. 

Zaznaczenie lub 
odznaczenie 
uprawnienia 

Klikni ęcie na pole check-
box przy pozycji na liście 

Zaznaczenie lub odznaczenie uprawnienia. 
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Rysunek 6 Makieta okna MR_UPRAWNIENIA_TYP_DANYCH   
 

 

Testy jakościowe 
 

T-WO-8-1 - Test definicji źródła danych 

Dane podstawowe testu 

Tabela 5 - Dane podstawowe testu T-WO-8-1 

Pozycja Opis 
Identyfikator testu T-WO-8-1 
Opis testu Scenariusz testowy polega na przetestowaniu tworzenia definicji źródła danych. 
Iteracje scenariusza Powtórzenie dla każdego typu źródła danych. 
Tester Użytkownik z uprawnieniami: 

• Do tworzenia źródeł danych i tworzenia definicji raportów. 
Autor scenariusza testowego Wykonawca 
Warunki początkowe • Użytkownik posiada wymagane uprawnienia 
Weryfikowane wymagania • MDR 8.5 – Zapewniał narzędziowe wsparcie w procesie definiowania 

raportu od etapu definicji źródła danych do zbudowania raportu 
wynikowego 

• MDR 8.6 – Zapewniał możliwość budowy agregatów i procedur 
wewnętrznych przetwarzających dane źródłowe i dane przetworzone 

• MDR 8.10 – Kreator raportów powinien zapewniać  definiowanie 
warunków selekcji dla zakresu danych, która ma zostać ujęta lub 
pominięta w zestawieniu 
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• MDR 8.26 – System będzie zapewniać wykorzystanie całych tabel oraz ich 
poszczególnych pól do definiowania szablonów raportów 

• MDR 8.27 – System będzie zapewniać definiowanie wyboru danych 
(filtrowanie) wg. dowolnych warunków logicznych z wykorzystaniem tabel 
i ich pól w ramach bazy danych 

• MDR 8.28 – System będzie zapewniać definiowanie wyboru danych 
(filtrowanie) wg. dowolnych warunków logicznych z wykorzystaniem tabel 
i ich pól w ramach bazy danych 

Kryteria akceptacji Spełnione są wszystkie kryteria wypełnione w kolumnie „Spodziewany wynik testu” 

 

Scenariusz testowy 

Tabela 6- Scenariusz testu  T-WO-8-1 

Lp Opis kroku testowego i warunki początkowe Spodziewany wynik testu Uwagi 
1 Należy uruchomić przeglądarkę internetową i 

wpisać adres systemu SIKPOŚK aby wyświetlić 
stronę startową systemu. 

Na ekranie w przeglądarce 
internetowej pojawi się strona 
startowa systemu SIKPOŚK. 

 

2 Należy wprowadzić login i hasło i następnie 
kliknąć „OK.” aby zalogować się do systemu. 

Na ekranie pojawią się opcje 
zgodne z posiadanymi 
uprawnieniami. 

 

3. Należy przejść do opcji „Moduł raportowy”. System otworzy okno opcji 
„Moduł raportowy”. 

 

4 Należy kliknąć „Lista źródeł danych”. System wyświetli listę źródeł 
danych. 

 

5 Należy kliknąć „Dodaj”. System wyświetli kreatora 
dodawania nowego źródła 
danych. W pierwszym oknie 
znajdować się będzie lista typów 
źródeł danych. 

 

6 Należy wskazać typ źródła danych i następnie 
kliknąć „Dalej”. 

System wyświetli ekran definicji 
parametrów połączenia 
właściwych dla wybranego źródła 
danych. 

 

7 Należy wprowadzić parametry połączenia i kliknąć 
„Dalej”. 

System wyświetli okno definicji 
obiektów. 

 

8 Należy wskazać tabele z których będą pobierane 
dane (należy wybrać więcej niż jedną tabelę). 

System dodaje tabele do okna z 
modelem tabel. W oknie 
obiektów we frazie FROM 
pojawiają się tabele. 

 

9 Należy kliknąć na kolumnie z kluczem głównym w 
tabeli pierwszej i przeciągnąć ją do klucza obcego 
w tabeli drugiej. 

System doda połączenie 
pomiędzy tabelami. We frazie 
FROM pojawi się definicja pól po 
których łączone są tabele. 

 

10 Należy kliknąć na wybrane kolumny w tabelach 
aby wybrać obiekty. 

System doda obiekty do frazy 
SELECT. 

 

11 Należy wybierać z menu kontekstowego dla 
obiektów na liście we frazie SELECT opcję „Dodaj 
alias”. 

System wyświetla okno zmiany 
nazwy obiektu. 

 

12 Należy wprowadzić nową nazwę i kliknąć 
„Zapisz”. 

System wprowadza nową nazwę 
dla obiektu. 

 

13 Należy wybrać opcję „Dodaj nowy obiekt”. System wyświetla okno definicji 
nowego obiektu. 

 

14 Należy wprowadzić wzór na obliczenie obiektu i 
kliknąć „Dodaj”. 

System doda obiekt do frazy 
„Select”. 

 

15 Należy wybrać z menu kontekstowego dla kolumny 
w tabeli opcję „Dodaj warunek” aby ograniczyć 
dane w definicji źródła danych. 

System wyświetli okno definicji 
warunku. 

 

16 Należy wprowadzić warunek na wybranej 
kolumnie i kliknąć „Dodaj”. 

System doda warunek do frazy 
„WHERE”. 
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17 Należy wybierać z menu kontekstowego dla 
kolumny w tabeli opcję „Dodaj grupowanie” aby 
pogrupować dane wierszy w definicji źródła 
danych. 

System doda warunek do frazy 
„GROUP BY”. 

 

18 Należy wybrać z menu kontekstowego dla kolumny 
w tabeli opcję „Dodaj sortowanie” aby wprowadzić 
sortowanie po kolumnie. 

System doda kolumnę do frazy 
„ORDER BY”. 

 

19 Należy zapisać definicję źródła danych.   

 

 

T-WO-8-2- Test definicji szablonu raportu 

Dane podstawowe testu 

Tabela 7 - Dane podstawowe testu T-WO-8-2 

Pozycja Opis 
Identyfikator testu T-WO-8-2 
Opis testu Scenariusz testowy polega na przetestowaniu tworzenia szablonu raportu. 
Iteracje scenariusza Brak iteracji. 
Tester Użytkownik z uprawnieniami: 

• Do tworzenia źródeł danych i tworzenia definicji raportów. 
Autor scenariusza testowego Wykonawca 
Warunki początkowe • Użytkownik posiada wymagane uprawnienia 
Weryfikowane wymagania • MDR 8.9 – Zapewniał tworzenie szablonów dla dokumentów, raportów i 

zestawień 
 

Kryteria akceptacji Spełnione są wszystkie kryteria wypełnione w kolumnie „Spodziewany wynik testu” 

 

Scenariusz testowy 

Tabela 8- Scenariusz testu  T-WO-8-2 

Lp Opis kroku testowego i warunki początkowe Spodziewany wynik testu Uwagi 
1 Należy uruchomić przeglądarkę internetową i 

wpisać adres systemu SIKPOŚK aby wyświetlić 
stronę startową systemu. 

Na ekranie w przeglądarce 
internetowej pojawi się strona 
startowa systemu SIKPOŚK. 

 

2 Należy wprowadzić login i hasło i następnie 
kliknąć „OK.” aby zalogować się do systemu. 

Na ekranie pojawią się opcje 
zgodne z posiadanymi 
uprawnieniami. 

 

3. Należy przejść do opcji „Moduł raportowy”. System otworzy okno opcji 
„Moduł raportowy”. 

 

4 Należy kliknąć na opcję „Edytor raportów” aby 
dodać nowy szablon raportów. 

System wyświetli okno definicji 
raportu. 

 

5 Należy kliknąć w oknie formantów, formant tabela 
i przesunąć go do sekcji „Detale”. 

System doda formant tabela do 
sekcji „Detale” i  element 
nagłówka w sekcji „nagłówek 
tabeli”. 

 

6 Należy kliknąć na opcję „Pole tekstowe” i 
zaznaczyć miejsce wstawienia pola w sekcji 
„Tytuł”. 

System doda pole tekstowe do 
sekcji „Tytuł” i ustawi je w trybie 
edycji. 

 

7 Należy kliknąć nazwę raportu i kliknąć enter. System wprowadzi nazwę raportu 
do sekcji „Tytuł”. 

 

8 Należy kliknąć na nagłówek tabeli i wybrać opcję 
formatowania aby określić kolor tła nagłówka, 
kolor ramki nagłówka, kolor tekstu nagłówka, 
wielkość tekstu, czcionkę nagłówka. 

System zmieni formatowanie dla 
nagłówka. 
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9 Należy wybrać opcję „Zapisz jako”, wybrać opcje 
„Zapisz jako Szablon”, wybrać ścieżkę szablonu w 
repozytorium i następnie wprowadzić nazwę. 

System zapisze raport jako 
szablon. 

 

 

 

T-WO-8-3 - Test definicji raportu 

Dane podstawowe testu 

Tabela 9 - Dane podstawowe testu T-WO-8-3 

Pozycja Opis 
Identyfikator testu T-WO-8-3 
Opis testu Scenariusz testowy polega na przetestowaniu tworzenia definicji raportu. 
Iteracje scenariusza Brak iteracji. 
Tester Użytkownik z uprawnieniami: 

• Do tworzenia źródeł danych i tworzenia definicji raportów. 
Autor scenariusza testowego Wykonawca 
Warunki początkowe • Użytkownik posiada wymagane uprawnienia 
Weryfikowane wymagania • MDR 8.5 – Zapewniał narzędziowe wsparcie w procesie definiowania 

raportu od etapu definicji źródła danych do zbudowania raportu 
wynikowego 

• MOR 8.2 – Raportował statystyki procesów realizowanych w środowisku 
Workflow 

• MDR 8.3 – Zapewniał raportowanie biznesowe na podstawie danych 
zawartych w repozytorium dokumentów – repozytorium metadanych 

• MDR 8.4 – Zapewniał raportowanie z wielu źródeł danych; możliwość 
budowania raportów na bazie wielu typów źródeł danych – baza danych, 
repozytorium dokumentów, repozytorium metadanych 

• MDR 8.8 – Zapewniał możliwość tworzenia przez użytkowników własnych 
raportów, zestawień i dokumentów poprzez wbudowany kreator raportów 

• MDR 8.9 – Zapewniał tworzenie szablonów dla dokumentów, raportów i 
zestawień 

• MDR 8.10 – Kreator raportów powinien zapewniać  definiowanie 
warunków selekcji dla zakresu danych, która ma zostać ujęta lub 
pominięta w zestawieniu 

• MDR 8.11 – Kreator raportów powinien zapewniać definiowanie dla 
każdego zestawienia różnego rodzaju sum częściowych, agregacji 

• MDR 8.12 – Kreator raportów powinien zapewniać wielowymiarowe 
prezentowanie danych 

• MDR 8.13 – Kreator raportów powinien zapewniać ukrywanie danych 
szczegółowych 

• MDR 8.14 – Kreator raportów powinien zapewniać dowolne definiowanie 
kolumn w zestawieniu, ich kolejności oraz sposobu sortowania danych 

• MDR 8.15 – Kreator raportów powinien zapewniać zmiany szerokości, 
opisu, koloru, oraz innych parametrów prezentacji w zestawieniu 

• MDR 8.16 – Kreator raportów powinien zapewniać prezentację danych w 
postaci tabel, wykresów, map 

• MDR 8.17 – Zapewniać zapis wyników raportów do plików w formatach 
txt, csv, xls/xlsx, doc/docs, xml, PDF 

• MDR 8.18 – Zapewniać wydruk do pliku lub na drukarkę przygotowanego 
zestawienia w postaci w jakiej użytkownik widzi zestawienie na monitorze 

• MDR 8.19 – Zapewniać generowanie dokumentów oraz raportów i 
zestawień na podstawie predefiniowanych szablonów, w których część 
danych będzie wypełniana automatycznie danymi z bazy danych 

• MDR 8.20 – Zapewniać ręczną korektę treści lub danych w 
przygotowanym dokumencie lub zestawieniu 
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• MDR 8.21 – Zapewniać zapisanie definicji zestawienia jako 
predefiniowanego raportu 

• MDR 8.23 – Zapewniać zapisanie zestawienia w repozytorium plików, co 
pozwoli przeglądać gotowe zestawienia bez konieczności ponownego 
uruchamiania funkcji przeliczających zestawienia 

• MDR 8.27 – System będzie zapewniać definiowanie wyboru danych 
(filtrowanie) wg. dowolnych warunków logicznych z wykorzystaniem tabel 
i ich pól w ramach bazy danych 

• MDR 8.28 – System będzie zapewniać definiowanie wyboru danych 
(filtrowanie) wg. dowolnych warunków logicznych z wykorzystaniem tabel 
i ich pól w ramach bazy danych 

• MDR 8.30 – System zapewni tworzenie gotowych raportów na potrzeby 
sprawozdawczości 

• MDR 8.31 – System zapewni przygotowanie i wyeksportowanie raportu z 
wykonania planu KPOŚK dla Komisji Europejskiej z uwzględnieniem 
wymagania eksportu danych w postaci pliku xml z anglojęzycznymi 
nagłówkami kolumn oraz zastąpieniem polskich znaków 

• MDR 8.33 – Wspierać obsługę korespondencji seryjnej poprzez 
umożliwienie definiowania szablonów standardowych listów i 
automatyczne generowanie listu standardowego w ramach wykonywania 
określonych zadań w procesie 

• MDR 8.34 – Wspierać obsługę korespondencji seryjnej poprzez 
umożliwienie definiowania szablonów standardowych listów i 
automatyczne generowanie listu standardowego w ramach wykonywania 
określonych zadań w procesie 

• Wymagania migracji - dane będą wykorzystane do prowadzenia analizy 
porównawczej oraz do odwołań do danych historycznych w zestawieniach i 
raportach bieżących 

• WOG 3.24 – System będzie umożliwiał rejestrowanie i śledzenie 
historii wprowadzanych i importowanych danych i załączników, oraz 
historię zmian danych słownikowych  

 
Kryteria akceptacji Spełnione są wszystkie kryteria wypełnione w kolumnie „Spodziewany wynik testu” 

 

Scenariusz testowy 

Tabela 10- Scenariusz testu  T-WO-8-3 

Lp Opis kroku testowego i warunki początkowe Spodziewany wynik testu Uwagi 
1 Należy uruchomić przeglądarkę internetową i 

wpisać adres systemu SIKPOŚK aby wyświetlić 
stronę startową systemu. 

Na ekranie w przeglądarce 
internetowej pojawi się strona 
startowa systemu SIKPOŚK. 

 

2 Należy wprowadzić login i hasło i następnie 
kliknąć „OK.” aby zalogować się do systemu. 

Na ekranie pojawią się opcje 
zgodne z posiadanymi 
uprawnieniami. 

 

3. Należy przejść do opcji „Moduł raportowy”. System otworzy okno opcji 
„Moduł raportowy”. 

 

4 Należy kliknąć na opcję „Nowy raport” aby dodać 
nowe raport. 

System wyświetli okno z listą 
źródeł danych. 

 

5 Należy wybrać źródło danych i kliknąć „Dalej”. System wyświetli listę 
przedefiniowanych szablonów. 

 

6 Należy wybrać szablon i kliknąć „Dalej”. System wyświetli okno definicji 
raportu. 

 

7 Należy kliknąć w oknie obiektów, obiekt i 
przesunąć go do sekcji „Detale”. 

System doda obiekt w sekcji 
„Detale” i  element nagłówka w 
sekcji „nagłówek tabeli”. 

 

8 Należy dodać kolejny obiekt (typu liczbowego) do 
raportu i kliknąć na nim w sekcji „Detale” a 
następnie kliknąć opcję w górnym menu „Suma”. 

System doda element sumy do 
sekcji „Stopka tabelki”. 

 

9 Należy kliknąć na opcję „Pole tekstowe” i System doda pole tekstowe do  
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zaznaczyć miejsce wstawienia pola w sekcji 
„Tytuł”. 

sekcji „Tytuł” i ustawi je w trybie 
edycji. 

10 Należy kliknąć nazwę raportu i kliknąć enter. System wprowadzi nazwę raportu 
do sekcji „Tytuł”. 

 

11 Należy kliknąć opcję parametry. System wyświetli okno definicji 
parametrów. 

 

12 Należy dodać nowy parametr określając obiekt na 
którym ma funkcjonować parametr. 

System doda parametr do listy 
parametrów. 

 

13 Należy kliknąć na nagłówek tabeli i wybrać opcję 
formatowania aby określić kolor tła nagłówka, 
kolor ramki nagłówka, kolor tekstu nagłówka, 
wielkość tekstu, czcionkę nagłówka. 

System zmieni formatowanie dla 
nagłówka. 

 

14 Należy wybrać opcję „Zapisz jako”, wybrać 
ścieżkę raportu w repozytorium i następnie 
wprowadzić nazwę. 

System zapisze raport jako raport 
predefiniowany. 

 

15 Należy kliknąć opcję „Podgląd” aby wyświetlić 
raport na ekranie. 

System wyświetli okno 
parametru. 

 

16 Należy wprowadzić wartość do okna parametru i 
kliknąć „Dalej”. 

System wyświetli raport.  

17 Należy kliknąć „Zapisz jako” , wybrać ścieżkę 
raportu w repozytorium i następnie wprowadzić 
nazwę. 

System zapisze raport jako raport 
z danymi. 

 

18 Należy wybrać opcję „Export” aby zapisać raport 
do formatu zewnętrznego. 

System wyświetli raport w 
postaci pliku zewnętrznego. 

Krok należy 
powtórzyć dla 
formatów txt, 
csv, xls/xlsx, 
doc/docx, xml, 
pdf. 

19 Należy kliknąć „Drukuj” aby wydrukować raport 
na drukarkę. 

System wydrukuje raport na 
drukarce. 

 

20 Należy powtórzyć kroki 4 do 7 aby zdefiniować 
nowy raport. Jako źródło danych należy wybrać 
źródło danych procesów workflow. 

System utworzy raport z 
procesów workflow. 

 

21 Należy powtórzyć kroki 4 do 7 aby zdefiniować 
nowy raport. Jako źródło danych należy wybrać 
źródło danych sprawozdań z wykonania KPOŚK. 

System utworzy raport z danych 
systemu KPOŚK. 

 

22 Należy w edytorze raportów kliknąć opcję „Nowe 
źródło danych”. 

System wyświetli listę źródeł 
danych. 

 

23 Należy wybrać źródło danych i kliknąć „Dalej”. System wyświetli okno definicji 
połączenia pomiędzy źródłami 
danych. 

 

24 Należy wprowadzić kolumny z pierwszego źródła 
danych i drugiego źródła danych aby połączyć 
źródła a następnie kliknąć „Dalej”. 

System doda nowe obiekty do 
listy obiektów raportu. 

 

25 Należy kliknąć opcję „Ukryj sekcję” i wybrać 
sekcję „Detale”. 

System ukrył sekcję ze 
szczegółami i zostawił tylko 
podsumowanie. 

 

26 Należy powtórzyć kroki 4 do 7 aby utworzyć nowy 
raport z wykresem. 

  

27 Następnie należy kliknąć w oknie formantów, 
formant „Wykres” i przesunąć go do sekcji 
„Detale”. 

System doda formant „Wykres” 
do sekcji „Detale”. 

 

28 Należy do wykresu przeciągnąć obiekty i kliknąć 
„Podgląd”. 

System wyświetli raport w 
postaci wykresu. 

 

29 Należy powtórzyć kroki 4 do 7 aby zdefiniować 
nowy raport. Jako źródło danych należy wybrać 
źródło danych sprawozdań z wykonania KPOŚK. 
W warunkach tworzenia raportu, należy wybrać 
dane z lat archiwalnych, które podlegały migracji. 

System pozwoli na wyświetlenie 
danych z lat archiwalnych. 

 

30 Należy powtórzyć kroki 4 do 7 aby zdefiniować 
nowy raport. Jako źródło danych należy wybrać 

System wyświetlił kilka wierszy 
pokazujących historię zmian. 

Przed 
wykonaniem 
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źródło danych sprawozdań z wykonania KPOŚK. 
Do raportu należy wybrać obiekty określające 
wersje wierszy, W warunkach należy tak 
zdefiniować warunki aby wybrać aglomeracje dla 
których zmieniane były dane. 

testu należy 
określić które 
wiersze były 
zapisywany 
kilkakrotnie, 
przez co 
posiadają kilka 
wpisów. 

 

 

T-WO-8-4 - Test repozytorium raportów 

Dane podstawowe testu 

Tabela 11 - Dane podstawowe testu T-WO-8-4 

Pozycja Opis 
Identyfikator testu T-WO-8-4 
Opis testu Scenariusz testowy polega na przetestowaniu przechowywania raportów w 

repozytorium. 
Iteracje scenariusza Brak iteracji. 
Tester Użytkownik z uprawnieniami: 

• Do tworzenia źródeł danych i tworzenia definicji raportów oraz do 
przeglądania repozytorium danych 

Autor scenariusza testowego Wykonawca 
Warunki początkowe • Użytkownik posiada wymagane uprawnienia 
Weryfikowane wymagania • MDR 8.1 – Udostępniać listę predefiniowanych raportów 

• WOG 3.25 – System będzie umożliwiał kontrolę porównawczą 
wprowadzonych danych z wykonania planów z danymi pobieranymi z 
innych systemów zintegrowanych lub przechowywanymi w strukturze bazy 
w tabelach opisujących dane planowane lub prognozowane 

• MDR 6.17 – Możliwość wglądu w dane z systemu EKOINFONET 
 

Kryteria akceptacji Spełnione są wszystkie kryteria wypełnione w kolumnie „Spodziewany wynik testu” 

 

Scenariusz testowy 

Tabela 12- Scenariusz testu  T-WO-8-4 

Lp Opis kroku testowego i warunki początkowe Spodziewany wynik testu Uwagi 
1 Należy uruchomić przeglądarkę internetową i 

wpisać adres systemu SIKPOŚK aby wyświetlić 
stronę startową systemu. 

Na ekranie w przeglądarce 
internetowej pojawi się strona 
startowa systemu SIKPOŚK. 

 

2 Należy wprowadzić login i hasło i następnie 
kliknąć „OK.” aby zalogować się do systemu. 

Na ekranie pojawią się opcje 
zgodne z posiadanymi 
uprawnieniami. 

 

3. Należy przejść do opcji „Repozytorium”. System otworzy okno opcji 
„Repozytorium”. 

 

4 Należy wybrać katalog zawierający raporty 
predefiniowane. 

System wyświetli listę raportów 
predefiniowanych. 

 

5 Należy wybrać raport predefiniowany „Analiza 
porównawcza – przykład” i otworzyć go w 
edytorze raportów. 

System otworzy raport 
predefiniowany. 

 

6 Należy kliknąć opcję „Odśwież”. System odświeży dane w raporcie 
predefiniowanym. 

 

7 Należy wybrać raport predefiniowany 
„Oczyszczalnie ścieków wg EKOINFONET” i 

System otworzy raport 
predefiniowany. 
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otworzyć go w edytorze raportów a następnie 
odświeżyć dane. 

8 Należy wybrać raport predefiniowany „Porównanie 
danych dotyczących oczyszczalni ścieków w 
systemie EKOINFONET i SIKPOŚK” i otworzyć 
go w edytorze raportów a następnie odświeżyć 
dane. 

System otworzy raport 
predefiniowany. 

 

 

T-WO-8-5 - Test nadawania uprawnień 

Dane podstawowe testu 

Tabela 13 - Dane podstawowe testu T-WO-8-5 

Pozycja Opis 
Identyfikator testu T-WO-8-5 
Opis testu Scenariusz testowy polega na nadaniu przez Administratora uprawnień do części 

danych i sprawdzeniu przez Użytkownika 2 czy ma uprawnienia tam gdzie powinien 
mieć i nie ma uprawnień do danych, których nie powinien mieć. W kolejnej części 
testu użytkownik 2 nada uprawnienia do swoich raportów użytkownikowi 3. 
 

Iteracje scenariusza Brak iteracji. 
Tester Administrator z uprawnieniami do edycji uprawnień 

Użytkownik 2 z uprawnieniami: 
• Do tworzenia źródeł danych i tworzenia definicji raportów oraz do 

przeglądania repozytorium danych 
Użytkownik 3 z uprawnieniami: 

• Do tworzenia źródeł danych i tworzenia definicji raportów oraz do 
przeglądania repozytorium danych 

 
Autor scenariusza testowego Wykonawca 
Warunki początkowe • Użytkownicy posiada wymagane uprawnienia 
Weryfikowane wymagania • MDR 8.7 – Zapewnić integrację Modułu Raportowego z mechanizmami 

bezpieczeństwa i dostępu do danych, tzn. zakres danych dostępnych w 
raporcie musi być ograniczony 

• MDR 8.22 – Zapewniać użytkownikowi zdefiniowanie dostępu do zapisanej 
definicji zestawienia dla innych użytkowników 

• MDR 8.24 – Zapewnić użytkownikowi zdefiniowanie dostępu do 
zestawienia dla innych użytkowników 

• MDR 8.25 – System powinien zapewniać, że do generowania raportów 
udostępnione będą wszystkie dane gromadzone w bazie danych zgodnie z 
uprawnieniami do odczytu danych przez użytkowników generujących 
raporty 

• MDR 8.29 – System zapewni udostępnienie dowolnego raportu określonej 
grupie użytkowników w zadanym przedziale czasowym 

• MDR 8.32 – System zapewni indywidualną korespondencję elektroniczną 
pomiędzy powiązanymi uczestnikami procesu 

Kryteria akceptacji Spełnione są wszystkie kryteria wypełnione w kolumnie „Spodziewany wynik testu” 

 

Scenariusz testowy 

Tabela 14- Scenariusz testu  T-WO-8-5 

Lp Opis kroku testowego i warunki początkowe Spodziewany wynik testu Uwagi 
1 Administrator uruchomia przeglądarkę internetową 

i wpisuje adres systemu SIKPOŚK aby wyświetlić 
stronę startową systemu. 

Na ekranie w przeglądarce 
internetowej pojawi się strona 
startowa systemu SIKPOŚK. 

 

2 Należy wprowadzić login i hasło i następnie Na ekranie pojawią się opcje  
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kliknąć „OK.” aby zalogować się do systemu. zgodne z posiadanymi 
uprawnieniami. 

3. Należy przejść do opcji „Uprawnienia”. System otworzy okno opcji 
„Uprawnienia”. 

 

4 Należy wybrać opcje „Uprawnienia na dane” dla 
Użytkownika 2. 

System wyświetli okno 
uprawnień na dane. 

 

5 Należy zaznaczyć uprawnienia dla kilku 
województw, ale dla innych należy odznaczyć 
uprawnienia i następnie kliknąć „Zapisz”. 

System zapisze uprawnienia.  

6 Użytkownik 2 loguje się do systemu.   
7 Użytkownik 2 tworzy nowy raport ze źródła 

danych „Sprawozdania”. Użytkownik wybiera 
obiekt „Województwo”. 

System wyświetla raport. W 
danych są dostępne tylko 
województwa do których ma 
uprawnienia. 

 

8 Użytkownik 2 zapisuje raport do repozytorium. System zapisuje uprawnienia.  
9 Użytkownik 2 przechodzi do repozytorium do 

katalogu w którym zapisał raport. Wybiera opcję 
uprawnienia i dodaje uprawnienie dla Użytkownika 
3 i następnie klika „Zapisz”. 

  

10 Użytkownik 3 loguje się do systemu.   
11 Użytkownik 3 przechodzi do repozytorium do 

katalogu w którym Użytkownik 2 zapisał raport. 
  

12 Użytkownik 3 otwiera raport. System wyświetla raport..  
13 Użytkownik 3 przechodzi do opcji 

„Administracja/Uprawnienia” i wybiera opcję 
„Wyślij wiadomość” przy wybranej grupie 
użytkowników. 

System wyświetla okno 
wiadomości e-mail w programie 
pocztowym używanym na 
komputerze użytkownika. W polu 
„wyślij do” wprowadzone są 
adresy meilowe wszystkich 
użytkowników ze wskazanej 
grupy. 

 

14 Użytkownik 3 wprowadza wiadomość i klika 
„Wyślij”. 

Program pocztowy wysyła 
wiadomość. 

 

 

T-WO-8-6 - Test tworzenia raportów na mapach 

Dane podstawowe testu 

Tabela 15 - Dane podstawowe testu T-WO-8-6 

Pozycja Opis 
Identyfikator testu T-WO-8-6 
Opis testu Scenariusz testowy polega na sprawdzeniu możliwości wykonywania raportów na 

mapach 
 

Iteracje scenariusza Brak iteracji. 
Tester Użytkownik z uprawnieniami: 

• Do tworzenia raportów 
 

Autor scenariusza testowego Wykonawca 
Warunki początkowe • Użytkownicy posiada wymagane uprawnienia 
Weryfikowane wymagania • MDR 8.28 – W ramach modułu raportów dostępna będzie funkcja 

obsługująca wizualizację wyników nałożoną na mapy z systemu 
ArcGIS  

Kryteria akceptacji Spełnione są wszystkie kryteria wypełnione w kolumnie „Spodziewany wynik testu” 

 

Scenariusz testowy 
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Tabela 16- Scenariusz testu  T-WO-8-6 

Lp Opis kroku testowego i warunki początkowe Spodziewany wynik testu Uwagi 
1 Należy uruchomić przeglądarkę internetową i 

wpisać adres systemu SIKPOŚK aby wyświetlić 
stronę startową systemu. 

Na ekranie w przeglądarce 
internetowej pojawi się strona 
startowa systemu SIKPOŚK. 

 

2 Należy wprowadzić login i hasło i następnie 
kliknąć „OK.” aby zalogować się do systemu. 

Na ekranie pojawią się opcje 
zgodne z posiadanymi 
uprawnieniami. 

 

3. Należy przejść do opcji „Moduł raportowy”. System otworzy okno opcji 
„Moduł raportowy”. 

 

4 Należy otworzyć narzędzie do raportowania na 
mapach. 

  

5 Należy wybrać warstwę „Zlewnie poziomu 1” System wyświetli zlewnie 1 
poziomu. 

 

6 Należy wybrać warstwę „Zlewnie poziomu 2” i 
wprowadzić warunek łączący warstwy. 

System wyświetli zlewnie 2 
poziomu na mapie. 

 

7 Należy wprowadzić warunek na nazwę zlewni 
poziomu 1. 

System wyświetli wybraną 
zlewnię. 

 

8 Należy wybrać źródła danych i wybrać źródło 
danych „Punkty zrzutu oczyszczalni” 

System wyświetli punkty zrzutu 
oczyszczalni na mapie. 
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USER STORY 

Numer umowy  Data sporządzenia US 08-03-2012 
Projekt SIKPOŚK Sporządził Dariusz Ziółkowski 
Ilość stron  Wersja 1.01 
Tytuł (nazwa) US US5 – Konfiguracja i Administracja 
 
 

Historia dokumentu 

Wersja Data wersji Opis Status zapisu Dotyczy Autorzy  

1.00 01-03-2012 Pierwsza wersja dokumentu  Nowy  Dariusz Ziółkowski 

1.01 13-04-2012 Korekta  Weryfikacja  Dariusz Ziółkowski 

Statusy zapisów: Nowy, Zamiana, Weryfikacja 
 

Załącznik 9 – Konfiguracja i Administracja v_1.01 
 

Jako użytkownik chcę posiadać funkcjonalność konfiguracji i administracji systemem aby móc nim 
sprawnie zarządzać.  

 

Dla części zgłoszonych wymagań a będącymi wymaganiami niefunkcjonalnymi w dokumencie zawarte 
zostało potwierdzenie funkcjonalności oraz uwzględnione sprawdzenie tego wymagania w Testach 
jakościowych.  

Dla wymagań funkcjonalnych szczegółowe user story opisane jest w scenariuszu dla każdego z 
wymagań.  

 

Opis 
 

Uszczegółowienie wymagań 

Tabela 1 Lista wymagań 

Nr 
wymagania Opis wymagania Uszczegółowienie wymagań 

WOG 2.1 Moduł administracyjny, do którego dostęp mogą mieć 
tylko uprawnieni użytkownicy - administratorzy 

 

WOG 2.2 Moduł administracyjny systemu będzie umożliwiał 
zarządzanie użytkownikami, uprawnieniami, dostępem 
oraz konfiguracją systemu 

 



                                                                                
 

 

KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa_Załącznik 9 v1.01 - Konfiguracja i Administracja - User Story 

 

2 | S t r o n a  

WOG 2.3 System będzie posiadał wbudowany kalendarz 
umożliwiający zarządzanie dniami roboczymi, w tym 
pozwalający na dodefiniowanie dni ustawowo wolnych 
od pracy oraz dni uznaniowo wolnych od pracy z 
zapisem uzasadnienia wprowadzenia danego dnia w 
kalendarz dni wolnych 

 

WOG 2.4 System będzie umożliwiał administratorowi podgląd 
użytkowników zalogowanych do systemu 

Wymaganie należy rozumieć w ten sposób, że 
administrator będzie mógł zobaczyć listę 
użytkowników zalogowanych. 

WOG 2.5 System będzie umożliwiał administratorowi 
przeglądanie historii logowania użytkowników 

 

WOG 2.6 System będzie umożliwiał zarządzanie kontami 
użytkowników co najmniej w zakresie: 1/ 
dodawania/edycji/zablokowania konta użytkownika 
(login, hasło, imię, nazwisko, email, telefon, jednostka 
organizacyjna); 2/ ustawienia cyklicznej zmiany hasła; 
3/ wymuszenia natychmiastowej zmiany hasła; 3/ 
ustawienia czasu ważności konta; 4/ ustawienia praw 
dostępu dla użytkownika; 5/ przypisania użytkownika 
do struktury organizacyjnej i procesów 

 

WOG 2.7 System będzie umożliwiał 
dodawanie/edycję/usuwanie/ podział poprzez 
tworzenie nowych jednostek struktury administracyjnej 
i hydrograficznej wskazujących na jednostkę, z której 
zostały wydzielone/ łączenie jednostek struktury 
administracyjnej i hydrograficznej wskazując na 
jednostki połączone - z zachowaniem pełnej historii 
zdarzeń i bez wpływu na strukturę danych 
historycznych 

Uzgodniono, że modyfikacje struktur 
administracyjnych i hydrograficznych nie będą 
automatycznie zmieniały danych technicznych 
systemu SIKPOŚK, 
Wykonawca zaproponuje rozwiązanie z 
uwzględnieniem różnych przypadków podziału 
struktury administracyjnej. 

WOG 2.8 System będzie umożliwiał 
dodawanie/edycję/usuwanie/ danych słownikowych 

 

WOG 2.9 System będzie zapewniał zapis historii zmian 
dodawania/ edycji/ usuwania/ podziału danych 
słownikowych 

 

WOG 2.10 System będzie zapewniał niezmienność struktury 
danych historycznych bez względu na kolejne zmiany i 
modyfikacje danych słownikowych. 

 

WOG 2.11 System będzie zapewniał przyjazny interfejs dla 
użytkownika w wykonaniu powyższych czynności, 
zapewniający użytkownikowi poprawne wykonanie 
czynności bez konieczności znajomości zasad 
programowania i relacyjnych baz danych 

 

WOG 2.12 System będzie umożliwiał edytowanie i uzupełnianie 
wszystkich list słownikowych (np. aglomeracji, gmin, 
miejscowości, zlewnie, dorzecza, pola, obszary) 
poprzez moduł administracyjny 
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WOG 2.13 System będzie udostępniał graficzny interfejs służący 
do definiowania procesu obiegu dokumentów i zadań, 
określania odpowiedzialności i ról użytkowników w 
poszczególnych etapach procesu, definiowania 
słowników zmiennych opisujących określone zadania 
lub dokumenty, definiowania formularzy służących do 
wpisywania danych 

 

WOG 2.14 System będzie zapewniał poprzez moduł 
administracyjny użytkownikowi możliwość 
definiowania dowolnych formularzy webowych, 
szablonów pism, raportów, sprawozdań itp. w zakresie 
danych, które gromadzi baza danych systemu 

 

WOG 2.15 System będzie zapewniał możliwość eksportu 
wcześniej zdefiniowanych szablonów formularzy do 
plików formatu xls, z zachowaniem uwzględnionych w 
formularzach list słownikowych, typów danych, 
warunków walidujących spójność i zakres danych 

 

WOG 2.16 System będzie zapewniał przechowywanie szablonów 
pism, raportów, sprawozdań, notatek, alertów, 
monitów, itp. wraz z ich wersjonowaniem 

 

WOG 2.17 System będzie umożliwiał definiowanie alertów, które 
w zależności od wartości określonych pól w zapisanym 
rekordzie umożliwiają automatyczne wykonywanie 
akcji, np. wysłanie poczty elektronicznej o 
konfigurowalnej treści (zawierającej określenia będące 
wartościami pól), wysłanie pop-up. 

Jako pop-up należy rozumieć wyskakujące okienko z 
komunikatem o błędzie 

WOG 2.18 System będzie umożliwiał poprzez moduł 
administracyjny zaprojektowanie przebiegu procesu 
(workflow) w systemie, zdefiniowanie oczekiwanych 
dokumentów, użytkowników oraz zdarzeń dla 
przebiegu procesu bez konieczności znajomości przez 
użytkownika zasad programowania, za pośrednictwem 
przyjaznego użytkownikowi interfejsu graficznego 

 

WOG 2.19 System będzie umożliwiał definiowanie i 
administrowanie rejestrami dokumentów oraz 
repozytorium plików poprzez moduł administracyjny, 
co najmniej w zakresie: 1/ dodawania nowych 
/modyfikowania/ukrywania/ usuwania rejestrów i 
repozytoriów 2/ definiowania liczników i numeracji 
dokumentów 3/ dodawania nowych wartości 
słownikowych do metryki dokumentów 

 

WOG 2.20 
System będzie umożliwiał skonfigurowanie importu 
pliku poprzez zmapowanie kolumn występujących w 
pliku z nagłówkami danych oczekiwanych w bazie 
danych 

Zagadnienie omawiane było podczas 
funkcjonalności migracji. Uzgodniono, że 
mapowanie będzie się odbywało automatycznie. Na 
podstawie definicji dokumentu utworzony zostanie 
szablon w xls. Szablon będzie miał zablokowaną 
możliwość zmiany struktury w związku z czym 
posiadać będzie niezmienioną strukturę. 
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Scenariusz użytkownika 
 

 

WOG 2.1 – Moduł administracyjny, do którego dostęp mogą mieć tylko 

uprawnieni użytkownicy - administratorzy  

 

Opis: 

System posiadać będzie moduł administracyjny – „Konsola administracyjna”. W skład modułu 
administracyjny wchodzić będą opcje: 

• Narzędzia – parametry systemowe, 

• Kartoteka użytkowników, 

• Uprawnienia, 

• Słowniki systemowe. 

 

W systemie istnieć będzie możliwość nadawania uprawnień na poszczególne opcje systemu. Jedną z 
opcji na którą będą nadawane uprawnienia będzie opcja „Administracja”. Do opcji dostęp będą mieli 
tylko użytkownicy posiadający do niego uprawnienia. 

Opis uprawnień dokonany jest w rozdziale „Uprawnienia”. 

 

 

WOG 2.2 – Moduł administracyjny systemu będzie umożliwiał zarządzanie 

użytkownikami, uprawnieniami, dostępem oraz konfiguracją systemu  

 

Opis: 

W systemie możliwe będzie zarządzanie użytkownikami, uprawnieniami, dostępem oraz konfiguracją 
systemu. Konfiguracja możliwa będzie do wykonania przez uprawnionych użytkowników. 

Funkcjonalność zarzadzania uprawnieniami i użytkownikami przedstawiona została w rozdziale 
„Użytkownicy i uprawnienia”. 

 

Scenariusz podstawowy konfiguracji systemu: 
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1. Administrator wybiera opcję „Konsola administracyjna”. 

2. System wyświetla okno konsoli administracyjnej. 

3. Administrator wybiera Opcję „Narzędzia”. 

4. System wyświetla okno definicji parametrów aplikacji. 

5. Administrator wprowadza nową wartość parametrów i klika „Zapisz”. 

6. System zapisuje ustawienia. 

 

 

WOG 2.3 – System będzie posiadał wbudowany kalendarz umożliwiający 

zarządzanie dniami roboczymi, w tym pozwalający na dodefiniowanie dni 

ustawowo wolnych od pracy oraz dni uznaniowo wolnych od pracy z zapisem 

uzasadnienia wprowadzenia danego dnia w kalendarz dni wolnych  

 

Opis: 

Opis wymagania przedstawiony został w rozdziale dotyczącym procesów work flow. 

 

WOG 2.4 – System będzie umożliwiał administratorowi podgląd użytkowników 

zalogowanych do systemu  

 

Opis: 

W systemie dostępna będzie opcja podglądu zalogowanych aktualnie w systemie użytkowników. 

Wybranie opcji „Zalogowani użytkownicy” będzie powodowało wyświetlenie listy zawierającej 
kolumny: 

• Login użytkownika, 

• Data i godzina zalogowania. 

 

WOG 2.5 – System będzie umożliwiał administratorowi przeglądanie historii 

logowania użytkowników  
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Opis: 

W systemie dostępna będzie historia zalogowanych użytkowników. 

Historia dostępna będzie w postaci raportu predefiniowanego. 

 

Raport składać się będzie z następujących kolumn: 

• Login użytkownika, 

• Data logowania, 

• Data wylogowania, 

• Czas zalogowania się. 

 

Raport zdefiniowane będzie miał następujące  parametry: 

• Login użytkownika, 

• Data logowania, 

• Data wylogowania. 

 

Nie wybranie wartości w parametrze powodować będzie wybór wszystkich wartości. 

Przykładowo aby wygenerować zestawienie użytkowników, którzy logowali się w systemie w okresie 
od 2012-01-01 do 2012-01-31 trzeba będzie wprowadzić parametry dla Daty logowania i Daty 
wylogowania. 

 

WOG 2.6 – System będzie umożliwiał zarządzanie kontami użytkowników co 

najmniej w zakresie: 1/ dodawania/edycji/zablokowania konta użytkownika 

(login, hasło, imię, nazwisko, email, telefon, jednostka organizacyjna); 2/ 

ustawienia cyklicznej zmiany hasła; 3/ wymuszenia natychmiastowej zmiany 

hasła; 3/ ustawienia czasu ważności konta; 4/ ustawienia praw dostępu dla 

użytkownika; 5/ przypisania użytkownika do struktury organizacyjnej i procesów  

 

Opis: 

W systemie możliwe będzie zarządzanie kontami użytkowników w zakresie: dodawania, edycji, 
zablokowania konta użytkownika, ustawienia cyklicznej zmiany hasła, wymuszenia natychmiastowej 
zmiany hasła, ustawienia czasu ważności konta, ustawienia praw dostępu do użytkownika. 
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Szczegółowo wymagania związane z uprawnieniami opisane zostały w rozdziale dotyczącym 
uprawnień. 

 

WOG 2.7 – System będzie umożliwiał dodawanie/edycję/usuwanie/ podział 

poprzez tworzenie nowych jednostek struktury administracyjnej i hydrograficznej 

wskazujących na jednostkę, z której zostały wydzielone/ łączenie jednostek 

struktury administracyjnej i hydrograficznej wskazując na jednostki połączone - z 

zachowaniem pełnej historii zdarzeń i bez wpływu na strukturę danych 

historycznych  

 

Opis: 

W systemie możliwe będzie dodawanie, edycja, usuwanie elementów słownika struktury 
administracyjnej kraju. 

W ramach słownika struktura administracyjna dostępne będą opcje: 

• Dodaj – opcja służąca do dodawania nowego elementu słownika, 

• Edytuj – opcja służąca do zmiany istniejącego elementu słownika. W ramach opcji zmień nie 
ma możliwości zmiany kodu słownika, 

• Usuń – opcja służąca do usunięcia pozycji. Opcja możliwa tylko dla wpisów, które nie zostały 
jeszcze wykorzystane w danych transakcyjnych. Pozycje słownika, które należałoby usunąć 
np. gminę z powodu likwidacji lub połączenia, a nie mogą być usunięte z tego powodu, że są 
używane w danych transakcyjnych należy ustawić w status archiwalny. Status taki nadawać 
się będzie poprzez zmianę terminu wykorzystywania pozycji słownika na datę dzisiejszą. Takie 
ustawienie daty spowoduje, że pozycja słownika będzie miała status nieobowiązującej. 

 

Dla każdego elementu słownika „Struktura administracyjna” dodany zostanie atrybut „Poprzedni kod”. 
Atrybut ten wskazywany będzie dla elementów, które powstały w wyniku, podziału, połączenia lub 
zmiany. Wskazywać będzie jaki był poprzedni kod elementu. Atrybut będzie polem tekstowym. Jeśli 
jakiś element słownika (np. gmina) powstała w wyniku połącznia dwóch innych gmin, to w polu 
„Poprzedni kod” wpisane będą po przecinku, dwa kody gmin. 

 

Mogą wystąpić następujące sytuacje: 

• Powstaje zupełnie nowe województwo, powiat, gmina – do słownika dopisywane są nowe 
pozycje, w polu „poprzedni kod” nie wpisywana jest żadna wartość, 
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• Powstaje nowe gmina (powiat lub województwo) z połączenia dwóch innych gmin, w polu 
„poprzedni kod” wprowadzane jest np.: „MZPI001, MZPI002”, 

• Powstają dwie nowe gminy w wyniku rozbicia jednej, w polu „poprzedni kod” każdej z nowych 
gmin wprowadzona jest wartość np.: „MZPI001”, 

• Powstaje nowa gmina w wyniku przekształcenia innej – w polu „poprzedni kod” wprowadzony 
jest kod poprzedniej gminy np.” MZPI001”. 

 

Dane dotyczące słownika struktury hydrograficznej przedstawiane będą jako widok na bazę MPHP. 

 

WOG 2.8 – System będzie umożliwiał dodawanie/edycję/usuwanie/ danych 

słownikowych  

 

Opis: 

W systemie możliwe będzie dodawanie, edycja i usuwanie danych słownikowych.  

Funkcjonalność związana z wymaganiem przedstawiona została w dokumencie „Migracja – User 
story”. 

 

WOG 2.9 – System będzie zapewniał zapis historii zmian dodawania/ edycji/ 

usuwania/ podziału danych słownikowych  

 

Opis: 

W systemie zapewniona będzie historia zmian dodawania, edycji, usuwania, podziału danych 
słownikowych.  

Rejestracja zmian danych słownikowych podlegać będzie tym samym zasadom co pozostałe dane 
systemu. Sposób opisany został w dokumencie „Analiza przedwdrożeniowa”. 

 

WOG 2.10 – System będzie zapewniał niezmienność struktury danych 

historycznych bez względu na kolejne zmiany i modyfikacje danych 

słownikowych.  

 

Opis: 
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W systemie zachowana będzie niezmienność struktury danych historycznych bez względu na zmiany i 
modyfikacje danych historycznych.  

Rejestracja zmian danych słownikowych podlegać będzie tym samym zasadom co pozostałe dane 
systemu. Sposób opisany został w dokumencie „Analiza wymagań”. 

 

 

 

WOG 2.11 – System będzie zapewniał przyjazny interfejs dla użytkownika w 

wykonaniu powyższych czynności, zapewniający użytkownikowi poprawne 

wykonanie czynności bez konieczności znajomości zasad programowania i 

relacyjnych baz danych  

 

Opis: 

W systemie zapewniony zostanie przyjazny interfejs użytkownika w wykonaniu czynności opisanych w 
wymaganiu 2.09 i 2.10. 

Czynności o których mowa w powyższych punktach są czynnościami administracyjnymi wykonywanymi 
samoczynnie przez system. Dla użytkownika widoczna jest jedynie 3 z tabel przedstawionych w 
wymaganiu 2.11. 

Interfejs edycji danych słownikowych przedstawiony został w dokumencie „Migracja- User Story”. 

 

WOG 2.12 – System będzie umożliwiał edytowanie i uzupełnianie wszystkich list 

słownikowych (np. aglomeracji, gmin, miejscowości, zlewnie, dorzecza, pola, 

obszary) poprzez moduł administracyjny  

 

Opis: 

W systemie, w opcji „Administracja” istnieć będzie dostęp do wszystkich słowników. W ramach 
słowników możliwe będzie edytowanie i uzupełnianie wszystkich list słownikowych z wyjątkiem tych, 
które w wyniku analizy uznane zostały za nieedytowalne, np. słownik struktury hydrograficznej 
importowany będzie do systemu w całości. 

 

WOG 2.13 – System będzie udostępniał graficzny interfejs służący do 

definiowania procesu obiegu dokumentów i zadań, określania odpowiedzialności i 

ról użytkowników w poszczególnych etapach procesu, definiowania słowników 
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zmiennych opisujących określone zadania lub dokumenty, definiowania 

formularzy służących do wpisywania danych  

 

Opis: 

Wymaganie opisane zostało rozdziale poświęconym procesom. 

 

 

WOG 2.14 – System będzie zapewniał poprzez moduł administracyjny 

użytkownikowi możliwość definiowania dowolnych formularzy webowych, 

szablonów pism, raportów, sprawozdań itp. w zakresie danych, które gromadzi 

baza danych systemu  

 

Opis: 

W systemie możliwe będzie tworzenie formularzy webowych.  

Formularze generowane będą przez system na podstawie definicji dokumentu. Formularze webowe 
będą działały na takiej samej zasadzie jak formularze do ręcznego wprowadzania danych ze 
sprawozdań i aktualizacji. Wykorzystując funkcjonalność umożliwiającą definiowanie dokumentów 
możliwe będzie utworzenie kolejnego dokumentu. Wykorzystując funkcjonalność edycji dokumentu 
możliwe będzie wprowadzanie danych. Wykorzystując funkcjonalność definicji procesów workflow 
możliwe będzie przekazanie dokumentu do wypełnienia przez innych użytkowników. 

Jako dowolny formularz należy rozumieć formularz umożliwiający dodanie jednego lub wielu wierszy w 
tabeli. Formularz będzie miał postać listy składającej się z kolumn, w której możliwe będzie dodanie 
kolejnych pozycji. 

Szczegółowy opis definiowania dokumentów przedstawiony został w rozdziale dotyczącym modelu 
danych. Poniżej przedstawiony został skrótowo opis takiego procesu. Jako przykładowy opisany został 
proces zdefiniowania formularza – ankiety. 

 

 

Scenariusz podstawowy definicji formularza webowego: 

1. Użytkownik ustala jakie będą pola słownikowe wykorzystywane przy wypełnianiu 
ankiety. Po ich ustaleniu definiuje nowy słownik i wprowadza pozycje do słownika 
(zgodnie z opisem funkcjonalności słowników w rozdziale „Migracja”). 

2. Użytkownik dodaje definicję wszystkich pól jakie będą dostępne w formularzu oraz w 
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metryczce dokumentu – ankieta (tzw. typ danych). 

3. Użytkownik definiuje typ metryczki danych, przypisuje do metryczki odpowiednie pola 
(typy danych) jakie będą wprowadzane w metryczce. 

4. Użytkownik ustala strukturę danych w metryczce – określa kolejność pól na ekranie. 

5. Użytkownik definiuje nowy typ dokumentu. Do typu dokumentu przypisuje typ 
metryczki dokumentu. 

6. Użytkownik wprowadza nową definicję dokumentu. W definicji dokumentu określa 

a. Typ dokumentu – tym samym określa jakie będą atrybuty metryczki, 

b. Typ zakładki – określa jakie będą zakładki w dokumencie (odpowiednik 
arkusza w excelu), 

c. Strukturę zakładek – określa kolejność zakładek, 

d. Grupę danych – określa nagłówki 1, 2, 3 poziomu (odpowiednik w 
sprawozdaniach nagłówka „1.Aglomeracja”, „2. Oczyszczalnie”). 

e. Strukturę grupy danych – użytkownik przypisuje do poszczególnych grup 
danych, typy danych i ustala ich kolejność w jakiej będę prezentowane na 
formularzu. 

7. Użytkownik definiuje proces workflow na dokumencie. 

 

 

 

WOG 2.15 – System będzie zapewniał możliwość eksportu wcześniej 

zdefiniowanych szablonów formularzy do plików formatu xls, z zachowaniem 

uwzględnionych w formularzach list słownikowych, typów danych, warunków 

walidujących spójność i zakres danych  

 

Opis: 

W systemie możliwe będzie wygenerowanie dokumentu (typu sprawozdanie, aktualizacja) jako 
szablonu do pliku w formacie xls. Plik, który powstanie będzie zawierał tabele o budowie określonej w 
definicji dokumentu.  

 

Poniżej przedstawiony został przykład na skróconej części sprawozdania. 
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Rysunek 1 Przykład tabeli dokumentu  
 

Struktura takiego dokumentu zapisana będzie w systemie w postaci definicji dokumentu. 

Po uruchomieniu opcji wygenerowania szablonu dokumentu powstanie plik excel z identyczną tabelą 
jak przedstawiona na rysunku powyżej. 

W wygenerowanym pliku zablokowane zostaną do edycji wszystkie komórki z wyjątkiem tych, w 
których będą miały być wprowadzone dane.  

W polach, które będą polami słownikowymi dodane będą listy z wartościami. 

W polach, których wartość obliczana będzie na podstawie innych pól wprowadzony zostanie wzór a 
pole zablokowane będzie do edycji. 

Pola, w których będzie sprawdzana reguła walidacyjna, wielkości liczby w określonym zakresie danych 
dodane będą miały opcję funkcji excel „Sprawdzenie poprawności danych”. 

 

 

WOG 2.16 – System będzie zapewniał przechowywanie szablonów pism, 

raportów, sprawozdań, notatek, alertów, monitów, itp. wraz z ich 

wersjonowaniem  

 

Opis: 

W systemie przechowywane będą szablony pism, raporty, sprawozdania, notatki, jako dokumenty 
repozytorium. 

Alerty i monity systemowe zapisywane będą w logach systemowych. 

Każdy dokument (szablon pisma, sprawozdanie, notatka) wersjonowane będą na zasadzie opisanej w 
wymaganiu MDR 6.14. 

 

WOG 2.17 – System będzie umożliwiał definiowanie alertów, które w zależności 

od wartości określonych pól w zapisanym rekordzie umożliwiają automatyczne 

wykonywanie akcji, np. wysłanie poczty elektronicznej o konfigurowalnej treści 

(zawierającej określenia będące wartościami pól), wysłanie pop-up.  
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Opis: 

W systemie możliwe będzie zdefiniowanie reguł walidacyjnych. W przypadku przekroczenia 
zdefiniowanej reguły na ekranie pojawi się okienko informujące o błędzie. W komunikacie podana 
będzie jaka reguła walidacyjna została niespełniona. 

 

WOG 2.18 – System będzie umożliwiał poprzez moduł administracyjny 

zaprojektowanie przebiegu procesu (workflow) w systemie, zdefiniowanie 

oczekiwanych dokumentów, użytkowników oraz zdarzeń dla przebiegu procesu 

bez konieczności znajomości przez użytkownika zasad programowania, za 

pośrednictwem przyjaznego użytkownikowi interfejsu graficznego  

 

Opis: 

Sposób definiowania procesów workflow opisany został w rozdziale dotyczącym procesów workflow. 

 

WOG 2.19 – System będzie umożliwiał definiowanie i administrowanie rejestrami 

dokumentów oraz repozytorium plików poprzez moduł administracyjny, co 

najmniej w zakresie: 1/ dodawania nowych /modyfikowania/ukrywania/ 

usuwania rejestrów i repozytoriów 2/ definiowania liczników i numeracji 

dokumentów 3/ dodawania nowych wartości słownikowych do metryki 

dokumentów  

 

Opis: 

W systemie możliwe będzie definiowanie rejestrów i repozytoriów dokumentów. 

Repozytorium dokumentu zrealizowane będzie z wykorzystaniem standardowej funkcjonalności 
repozytorium a mianowicie możliwości definiowania dowolnej struktury katalogowej. Wydzielenie 
odrębnego repozytorium polegać będzie na utworzeniu odpowiedniego katalogu. Do katalogu takiego 
możliwe będzie nadanie odpowiednich uprawnień określonym użytkownikom. 

Realizacja wymaganie prowadzenia rejestrów dokumentów oparta będzie na funkcjonalności 
słowników oraz modułu raportowania. Definicja typów rejestrów wprowadzana będzie w słowniku 
„Rejestry”. Jako kod słownika wprowadzany będzie kod rejestru. 

W trakcie definiowania dokumentu w metryczce dokumentu podany zostanie kod rejestru pochodzący 
ze słownika. 

Numeracja rejestrów postępować będzie narastająco od 1. W przypadku usunięcia dokumentu numer 



                                                                                
 

 

KZGW_Analiza_przedwdrożeniowa_Załącznik 9 v1.01 - Konfiguracja i Administracja - User Story 

 

14 | S t r o n a  

z rejestru nie będzie usunięty. Kolejny dokument będzie miał nadany numer o jeden większy. 

 

Przeglądanie rejestrów odbywać się będzie poprzez predefiniowane raporty. Utworzony zostanie raport 
„Rejestry”. 

 

Raport zawierać będzie kolumny: 

• Rejestr – kod rejestru, 

• Nr dokumentu – kolejny numer dla rejestru, 

• Typ dokumentu, 

• Nazwa dokumentu, 

• Data utworzenia, 

• Użytkownik inicjujący dokument, 

• Status dokumentu. 

 

Raport zawierać będzie predefiniowane parametry: 

• Kod rejestru, 

• Typ dokumentu, 

• Data utworzenia (Data od, data do), 

• Użytkownik inicjujący dokument, 

• Status dokumentu. 

 

 

WOG 2.20 – System będzie umożliwiał skonfigurowanie importu pliku poprzez 

zmapowanie kolumn występujących w pliku z nagłówkami danych oczekiwanych 

w bazie danych  

 

Opis: 

Zagadnienie omawiane było podczas funkcjonalności migracji. Uzgodniono, że mapowanie będzie się 
odbywało automatycznie. Na podstawie definicji dokumentu utworzony zostanie szablon w xls. 
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Szablon będzie miał zablokowaną możliwość zmiany struktury w związku z czym posiadać będzie 
niezmienioną strukturę. 

 

 

Ekrany obrazujące funkcjonalność 
 

Brak szczegółowych ekranów obrazujących wymagania dla grupy funkcjonalności „Konfiguracja i 

Administracja”. 

 

Testy jakościowe 
 

T-WO-2-1 - Test modułu administracyjnego 

Dane podstawowe testu 

Tabela 2 - Dane podstawowe testu T-WO-2-1 

Pozycja Opis 
Identyfikator testu T-WO-2-1 
Opis testu Scenariusz testowy polega na przetestowaniu przez Administratora możliwości 

modułu administracyjnego w zakresie konfigurowania opcji 
Iteracje scenariusza Brak iteracji 
Tester Administrator 
Autor scenariusza testowego Wykonawca 
Warunki początkowe • Użytkownik posiada wymagane uprawnienia 
Weryfikowane wymagania • Moduł administracyjny, do którego dostęp mogą mieć tylko uprawnieni 

użytkownicy - administratorzy  
• WOG 2.2 – Moduł administracyjny systemu będzie umożliwiał zarządzanie 

użytkownikami, uprawnieniami, dostępem oraz konfiguracją systemu 
• WOG 2.4 – System będzie umożliwiał administratorowi podgląd 

użytkowników zalogowanych do systemu  
• WOG 2.5 – System będzie umożliwiał administratorowi przeglądanie 

historii logowania użytkowników  
Kryteria akceptacji Spełnione są wszystkie kryteria wypełnione w kolumnie „Spodziewany wynik testu” 

 

Scenariusz testowy 

Tabela 3- Scenariusz testu  T-WO-2-1 

Lp Opis kroku testowego i warunki początkowe Spodziewany wynik testu Uwagi 
1 Należy uruchomić przeglądarkę internetową i 

wpisać adres systemu SIKPOŚK aby wyświetlić 
stronę startową systemu. 

Na ekranie w przeglądarce 
internetowej pojawi się strona 
startowa systemu SIKPOŚK. 

 

2 Należy wprowadzić login i hasło i następnie 
kliknąć „OK.” aby zalogować się do systemu. 

Na ekranie pojawią się opcje 
zgodne z posiadanymi 
uprawnieniami. 
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3. Należy przejść do opcji „Konsola administracyjna”. System wyświetli okno konsoli 
administracyjnej na której 
znajdować się będą opcje 
zarządzania: 
- opcjami systemowymi, 
- użytkownikami, 
- uprawnieniami, 
- słownikami. 

 

4 Należy kliknąć opcję „Narzędzia” a następnie 
wprowadzić parametry definicji aplikacji i kliknąć 
zapisz. 

System zmienił dane   

5 Należy kliknąć opcję Użytkownicy/Zalogowani 
użytkownicy 

System wyświetli listę 
zalogowanych użytkowników 

 

6 Należy przejść do repozytorium dokumentów do 
katalogu zawierającego raporty administracyjne i 
wybrać raport „Historia zalogowanych 
użytkowników”.  

System wyświetli okno 
parametrów. 

 

7 Należy wybrać odpowiednie parametry i kliknąć 
„Dalej” 

System wyświetli raport 
zawierający historię logowań 
użytkowników. 

 

 

T-WO-2-2 - Test słowników 

Dane podstawowe testu 

Tabela 4 - Dane podstawowe testu T-WO-2-2 

Pozycja Opis 
Identyfikator testu T-WO-2-2 
Opis testu Scenariusz testowy polega na utworzeniu nowych pozycji w danych słownikowych 

struktury administracyjnej kraju oraz zweryfikowaniu wersjonowania zapisów 
słownika. 

Iteracje scenariusza Brak iteracji 
Tester Użytkownik: 

• Użytkownik posiada uprawnienia do zarządzania słownikami 
Autor scenariusza testowego Wykonawca 
Warunki początkowe • Użytkownik posiada wymagane uprawnienia 
Weryfikowane wymagania • WOG 2.7 – System będzie umożliwiał dodawanie/edycję/usuwanie/ podział 

poprzez tworzenie nowych jednostek struktury administracyjnej i 
hydrograficznej wskazujących na jednostkę, z której zostały wydzielone/ 
łączenie jednostek struktury administracyjnej i hydrograficznej wskazując 
na jednostki połączone - z zachowaniem pełnej historii zdarzeń i bez 
wpływu na strukturę danych historycznych  

• WOG 2.8 – System będzie umożliwiał dodawanie/edycję/usuwanie/ danych 
słownikowych  

• WOG 2.9 – System będzie zapewniał zapis historii zmian dodawania/ 
edycji/ usuwania/ podziału danych słownikowych  

• WOG 2.10 – System będzie zapewniał niezmienność struktury danych 
historycznych bez względu na kolejne zmiany i modyfikacje danych 
słownikowych.  

• WOG 2.11 – System będzie zapewniał przyjazny interfejs dla użytkownika 
w wykonaniu powyższych czynności, zapewniający użytkownikowi 
poprawne wykonanie czynności bez konieczności znajomości zasad 
programowania i relacyjnych baz danych  

• WOG 2.12 – System będzie umożliwiał edytowanie i uzupełnianie 
wszystkich list słownikowych (np. aglomeracji, gmin, miejscowości, 
zlewnie, dorzecza, pola, obszary) poprzez moduł administracyjny  

 
Kryteria akceptacji Spełnione są wszystkie kryteria wypełnione w kolumnie „Spodziewany wynik testu” 
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Scenariusz testowy 

Tabela 5- Scenariusz testu  T-WO-2-2 

Lp Opis kroku testowego i warunki początkowe Spodziewany wynik testu Uwagi 
1 Należy uruchomić przeglądarkę internetową i 

wpisać adres systemu SIKPOŚK aby wyświetlić 
stronę startową systemu. 

Na ekranie w przeglądarce 
internetowej pojawi się strona 
startowa systemu SIKPOŚK. 

 

2 Należy wprowadzić login i hasło i następnie 
kliknąć „OK.” aby zalogować się do systemu. 

Na ekranie pojawią się opcje 
zgodne z posiadanymi 
uprawnieniami. 

 

3. Należy przejść do opcji tworzenia nowych 
dokumentów i utworzyć nowy dokument typu 
„Sprawozdanie”. W dokumencie należy wypełnić 
wszystkie wymagane pola dla co najmniej dwóch 
aglomeracji. W polu „Gmina wiodąca” należy 
wybrać brać dwie różne gminy dla każdej z 
aglomeracji (Gmina A i Gmina B). 

System wyświetli listę słowników   

4 Należy przejść do opcji „Słowniki”. System wyświetli listę słowników   
5 Należy wybrać słownik „Struktura administracyjna 

kraju – gminy” 
System wyświetli listę gmin.  

6 Należy wybrać gminę użytą w pierwszej 
aglomeracji kroku 3 (gmina A)  i wybrać opcję 
„Edycja”.  

System wyświetli okno edycji 
pozycji słownika. 

 

7 W polu data obowiązywania należy wprowadzić 
datę dzisiejszą i kliknąć „Zapisz”. 

System dopisze nowy wiersz do 
słownika z datą obowiązywania 
do dzisiejszego dnia. 

 

8 Należy wybrać opcję „Dodaj”.  System wyświetli okno definicji 
nowej gminy. 

 

9 Należy wypełnić wymagane dane. W polu 
„Poprzedni kod” należy wprowadzić  kod gminy 
(gmina A) zastosowanej w pierwszej aglomeracji w 
kroku 3 a następnie kliknąć zapisz.  

System zapisze nową pozycję na 
liście. 

 

10 Następnie należy wybrać gminę B użytą w drugiej 
aglomeracji w kroku 3. 

System wyświetli okno edycji 
pozycji słownika. 

 

11 Należy zmienić nazwę gminy i kliknąć „Zapisz”. System zapisze zmiany i doda 
nowy wiersz do słownika. 

 

12 Należy przejść do dokumentu wystawionego w 
kroku 3. 

W polu gmina w pierwszej 
aglomeracji jest ta sama gmina 
pomimo zdefiniowania pozycji 
słownika jako archiwalna. 
W polu gmina w drugiej 
aglomeracji jest ta sama nazwa 
gminy pomimo zmiany nazwy 
gminy w słowniku. 

 

13 Należy wprowadzić nowy wiersz do dokumentu i w 
polu gmina wybrać gminę B (edytowaną w kroku 
10 i 11). 

Gmina B ma nową nazwę. Na 
liście gmin nie ma gminy A. 

 

 

 

T-WO-2-3 - Test definiowania nowego formularza webowego 

Dane podstawowe testu 
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Tabela 6 - Dane podstawowe testu T-WO-2-3 

Pozycja Opis 
Identyfikator testu T-WO-2-3 
Opis testu Scenariusz testowy polega na utworzeniu nowych dokumentu i wypełnieniu go 

danymi poprzez formularz webowy. 
Iteracje scenariusza Brak iteracji 
Tester Użytkownik: 

• Użytkownik posiada uprawnienia do definicji nowych dokumentów 
Autor scenariusza testowego Wykonawca 
Warunki początkowe • Użytkownik posiada wymagane uprawnienia 
Weryfikowane wymagania • WOG 2.14 – System będzie zapewniał poprzez moduł 

administracyjny użytkownikowi możliwość definiowania dowolnych 
formularzy webowych, szablonów pism, raportów, sprawozdań itp. 
w zakresie danych, które gromadzi baza danych systemu  

• WOG 2.15 – System będzie zapewniał możliwość eksportu wcześniej 
zdefiniowanych szablonów formularzy do plików formatu xls, z 
zachowaniem uwzględnionych w formularzach list słownikowych, 
typów danych, warunków walidujących spójność i zakres danych  

• WOG 2.19 – System będzie umożliwiał definiowanie i 
administrowanie rejestrami dokumentów oraz repozytorium plików 
poprzez moduł administracyjny, co najmniej w zakresie: 1/ 
dodawania nowych /modyfikowania/ukrywania/ usuwania rejestrów 
i repozytoriów 2/ definiowania liczników i numeracji dokumentów 3/ 
dodawania nowych wartości słownikowych do metryki dokumentów 

Kryteria akceptacji Spełnione są wszystkie kryteria wypełnione w kolumnie „Spodziewany wynik testu” 

 

Scenariusz testowy 

Tabela 7- Scenariusz testu  T-WO-2-3 

Lp Opis kroku testowego i warunki początkowe Spodziewany wynik testu Uwagi 
1 Należy uruchomić przeglądarkę internetową i 

wpisać adres systemu SIKPOŚK aby wyświetlić 
stronę startową systemu. 

Na ekranie w przeglądarce 
internetowej pojawi się strona 
startowa systemu SIKPOŚK. 

 

2 Należy wprowadzić login i hasło i następnie 
kliknąć „OK.” aby zalogować się do systemu. 

Na ekranie pojawią się opcje 
zgodne z posiadanymi 
uprawnieniami. 

 

3. Należy przejść do opcji „Słowniki” i w słowniku 
„Rejestry” dodać nowy kod rejestru. 

  

4 W opcji „Słowniki” należy dodać dowolny nowy 
słownik i wypełnić go kilkoma pozycjami. 

  

5 Należy przejść do opcji „Definicja dokumentów” i 
wybrać opcję „Typy danych”. W opcji należy 
wprowadzić kilka nowych typów danych, które 
będą używane w nowym dokumencie oraz w 
metryczce. 

  

6 Należy wybrać opcję „Metryczka danych” i dodać 
nowy tym metryczki. Należy do metryczki dodać 
zdefiniowane w kroku 5 dla metryczki typy danych 
oraz podać kolejność pól w metryczce. 

  

7 Należy dodać nowy „Typ dokumentu”. Do typu 
należy przypisać metryczkę oraz rejestr 
zdefiniowany w kroku 3. 

  

8 Należy dodać nową definicję dokumentu. W 
definicji należy podać typ dokumentu, grupy 
danych oraz typy danych. 

  

9 Należy zapisać definicję dokumentu.   
10 Należy przejść do opcji „Dokumenty” i wybrać 

„Dodaj nowy dokument” Z listy dokument należy 
System wyświetli okno w którym 
będą występowały wybrany typy 
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wybrać zdefiniowany dokument. Wypełnić 
metryczkę i wybrać opcję „Edycja”. 

danych. W polu dla którego 
przypisany został słownik można 
wprowadzać wartości tylko ze 
słownika. 

11 Należy kliknąć opcję „Export szablonu” i wybrać 
ścieżkę docelową. 

System zapisze szablon w postaci 
pliku xls. 

 

12 Należy otworzyć plik xls. W pliku excel zawarta jest tabelka 
o strukturze odpowiadającej 
nowemu dokumentowi. 

 

 

 

 

Testy dla pozostałych wymagań 

Dla poniższych wymagań testy opisane będą w innych rozdziałach dokumentacji. 

 

WOG 2.2 – Moduł administracyjny systemu będzie umożliwiał zarządzanie użytkownikami, uprawnieniami, 
dostępem oraz konfiguracją systemu  

Testy dla wymagania w zakresie definicji użytkowników, uprawnień przedstawione zostały w 

rozdziale „Użytkownicy i uprawnienia”. 

 

WOG 2.6 – System będzie umożliwiał zarządzanie kontami użytkowników co najmniej w zakresie: 1/ 
dodawania/edycji/zablokowania konta użytkownika (login, hasło, imię, nazwisko, email, telefon, jednostka 
organizacyjna); 2/ ustawienia cyklicznej zmiany hasła; 3/ wymuszenia natychmiastowej zmiany hasła; 3/ 
ustawienia czasu ważności konta; 4/ ustawienia praw dostępu dla użytkownika; 5/ przypisania użytkownika do 
struktury organizacyjnej i procesów  

Testy dla wymagań związanych z użytkownikami znajdują się w rozdziale dotyczącym użytkowników. 

 

WOG 2.13 – System będzie udostępniał graficzny interfejs służący do definiowania procesu obiegu dokumentów i 
zadań, określania odpowiedzialności i ról użytkowników w poszczególnych etapach procesu, definiowania 
słowników zmiennych opisujących określone zadania lub dokumenty, definiowania formularzy służących do 
wpisywania danych  

WOG 2.18 – System będzie umożliwiał poprzez moduł administracyjny zaprojektowanie przebiegu procesu 
(workflow) w systemie, zdefiniowanie oczekiwanych dokumentów, użytkowników oraz zdarzeń dla przebiegu 
procesu bez konieczności znajomości przez użytkownika zasad programowania, za pośrednictwem przyjaznego 
użytkownikowi interfejsu graficznego  

Testy dla wymagań związanych z procesami workflow znajdują się w rozdziale dotyczącym procesów. 
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WOG 2.16 – System będzie zapewniał przechowywanie szablonów pism, raportów, sprawozdań, notatek, alertów, 
monitów, itp. wraz z ich wersjonowaniem  

Wymaganie opisane zostało w rozdziale Moduł zarządzania dokumentami i repozytorium plików. 

 

WOG 2.20 – System będzie umożliwiał skonfigurowanie importu pliku poprzez zmapowanie kolumn 
występujących w pliku z nagłówkami danych oczekiwanych w bazie danych  

Test dla wymagania będzie zrealizowany podczas testów modułu  „Obsługa sprawozdań rocznych”. 

 

WOG 2.17 – System będzie umożliwiał definiowanie alertów, które w zależności od wartości określonych pól w 
zapisanym rekordzie umożliwiają automatyczne wykonywanie akcji, np. wysłanie poczty elektronicznej o 
konfigurowalnej treści (zawierającej określenia będące wartościami pól), wysłanie pop-up.  

Test dla wymagania opisany jest w dokumencie „Operacje na danych i walidacja – User story” – test 

T-WO-3-3. 

 

WOG 2.3 – System będzie posiadał wbudowany kalendarz umożliwiający zarządzanie dniami roboczymi, w tym 
pozwalający na dodefiniowanie dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni uznaniowo wolnych od pracy z zapisem 
uzasadnienia wprowadzenia danego dnia w kalendarz dni wolnych 

Test dla wymagania przedstawiony został w dokumencie dotyczącym procesów work flow.  
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