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Załącznik 1.2 
Szczegółowe wytyczne w zakresie uzupełniania atrybutów dla klasy obiektów PZG_Dokument  

1. Klauzula xml 

Lp. Atrybut Wartość atrybutu Kiedy stosować 

 Opis  Nie opisywać 

2. Rodzaj pliku Nie opisywać 

3. Kategoria archiwalna Nie opisywać 

4. 
Informacja o zasadach dostępu do 
dokumentu  

Nie opisywać 

5. Typ dokumentu Nie opisywać 

6. Aktualność dokumentu Nie opisywać 

7. Numer identyfikacyjny  P.3021.2018.n_m 

Zawsze - wymagalny przez system, unikalny dla każdego 
dokumentu, gdzie:  
P.3021.2018.n to: identyfikator materiału zasobu (operatu 
technicznego) 
_m to unikalny numer dokumentu w materiale (operacie), np. 
P.3021.2018.1_1, P.3021.2018.8330_1, P.3021.2018.16660_1  

8. Plik  P.3021.2018.n\P.3021.2018.n.png.klauzula.xml Zawsze – wymagalna przez system ścieżka dostępu do pliku 

 
2. Szkic polowy 

Lp. Atrybut Wartość atrybutu Kiedy stosować 

1. Opis  

szkic graniczny Zawsze, kiedy szkic stanowi załącznik do protokołu granicznego 

szkic ewidencyjny 
Zawsze, kiedy przedmiotem pomiaru są obiekty bazy danych EGiB                
(z wyłączeniem szkiców granicznych). 

szkic z uzbrojenia 
Zawsze, kiedy przedmiotem pomiaru są obiekty bazy danych 
GESUT. 

szkic inny 
Zawsze, kiedy przedmiotem pomiaru są obiekty spoza baz danych 
EGiB i GESUT. 

Dla szkiców (poza szkicami stanowiącymi załączniki do protokołów granicznych, zawierających jednocześnie obiekty z 
różnych baz danych: 
1. EGiB, GESUT i inne lub EGiB i GESUT lub EGiB i inne – stosuje się zapis „szkic ewidencyjny”. 
2. GESUT i inne – stosuje się zapis „szkic z uzbrojenia”. 

2. Rodzaj pliku szkic polowy/zbiór szkiców polowych Zawsze (wartość słownikowa) 

3. Kategoria archiwalna A Zawsze 
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4. 
Informacja o zasadach dostępu do 
dokumentu  

Dostęp z ograniczeniami Zawsze 

5. Typ dokumentu Obraz Zawsze 

6. Aktualność dokumentu 
Data lub okres od-do ze szkicu z okna przy opisie 
„Pomierzył” 

Zawsze 

7. Numer identyfikacyjny  P.3021.2018.n_m 

Zawsze - wymagalny przez system, unikalny dla każdego 
dokumentu, gdzie:  
P.3021.rrrr.n to: identyfikator materiału zasobu (operatu 
technicznego: np. P.3021.2018.1, P.3021.2018.8330, 
P.3021.2018.16660) 
_m to unikalny numer dokumentu w materiale zasobu (operacie 
technicznym), np. P.3021.2018.1_2, P.3021.2018.8330_2, 
P.3021.2018.16660_2 

8. 

Plik (dla szkicu granicznego) P.3021.2018.n\P.3021.2018.n_m_szg 
Zawsze – wymagalna przez system ścieżka dostępu do pliku,  
np. P.3021.2018.1_2_szg 

Plik (dla szkicu ewidencyjnego) P.3021.2018.n\P.3021.2018.n_m_sze 
Zawsze – wymagalna przez system ścieżka dostępu do pliku,  
np. P.3021.2018.8330_2_sze 

Plik (dla  szkicu z uzbrojenia) P.3021.2018.n\P.3021.2018.n_m_szu 
Zawsze – wymagalna przez system ścieżka dostępu do pliku,  
np. P.3021.2018.16660_2_szu 

Plik (dla szkicu innego) P.3021.2018.n\P.3021.2018.n_m_szi 
Zawsze – wymagalna przez system ścieżka dostępu do pliku,  
np. P.3021.2018.16660_3_szi 

Uwaga: _nnn z numeru identyfikacyjnego P.3021.rrrr.n_nnn nie musi być tożsamy z _nnn_ z pliku P.3021.rrrr.n\P.3021.rrrr.n_nnn_sze 

 


