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Zakład Utrzymania Systemów Informatycznych  
Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego



Kontakt:

zawartość merytoryczna

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Zarząd Główny

ul. Nowolipki 24 sut.7-8, 01-019 Warszawa

email: ptpnoz.zg@pro.onet.pl

tel/fax: (+48 22) 621-69-51

opiekun aplikacji, administrowanie danymi

Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

email: ewa.machalska@pgi.gov.pl

tel. (+48 22) 45 92 212

strona internetowa

Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

email: wojciech.paciura@pgi.gov.pl

tel. (+48 22) 45 92 242
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1. Wstęp

Zakład Utrzymania Systemów Informatycznych  
Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników publicznych aplikacji internetowej 
Jaskinie Polski. 

Zadaniem aplikacji jest udostępnianie szerokim kręgom internautów najbardziej 
aktualnych danych o jaskiniach zinwentaryzowanych w Polsce.

Dane te gromadzone są już od lat 70. z inicjatywy p. Jerzego Grodzickiego (Polskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi - PTPNoZ) w toku szeroko zakrojonych prac inwentary-
zacyjnych na obszarze całej Polski. Większość z nich była już publikowana w postaci licznych 
tomów serii wydawniczej PTPNoZ. Aplikacja zapewnia dostęp szerokim kręgom internautów 
do najbardziej aktualnych danych o jaskiniach, gdyż są one weryfikowane w miarę dokony-
wania nowych pomiarów i odkryć. Wprowadzanie danych i ich weryfikacja jest przeprowa-
dzana przez PTPNoZ, zaś administrowanie zasobami danych wykonuje Państwowy Instytut 
Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB).

Projekt aplikacji Jaskinie Polski powstał z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk o Ziemi i został zrealizowany na zamówienie Ministerstwa Środowiska ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Analizę szczegółową 
projektu i aplikację wykonała firma GISPartner Sp. z o.o. Konsultacji przy realizacji projektu 
udzieliło Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi oraz Państwowy Instytut Geologiczny-
Państwowy Instytut Badawczy.  

Aplikacja Jaskinie Polski jest udostępniona na stronie Portalu Centralnej Bazy Danych Geologicznych 
PIG-PIB pod adresem http:/jaskinie.pgi.gov.pl.

Autorzy opracowań i opiekun aplikacji zachęcają użytkowników do zgłaszania 
wszelkich uwag merytorycznych i technicznych.



(1)

Geoportal

Witryna internetowa Jaskinie Polski - wejście do formularza Wyszukiwanie
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2. Nawigacja

2.1. Witryna internetowa, wejście do aplikacji Jaskinie Polski

Zakład Utrzymania Systemów Informatycznych  
Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

Po wejściu na witrynę Jaskinie Polski (http://jaskinie.pgi.gov.pl), z menu po lewej stronie  
należy wybrać opcję Wyszukiwanie.



Wyszukiwanie na ekranie powitalnym

Ekran powitalny aplikacji Jaskinie Polski

(1) (2)
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2.2 Ekran powitalny                                

Zakład Utrzymania Systemów Informatycznych  
Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

Ekran powitalny składa się z dwóch części. 

Część lewa (1) zawiera pola do wyszukiwania pełnotekstowego oraz zestaw wykazów słów 
kluczowych do wyszukiwania atrybutowego.

Po prawej  (2) znajduje się mapa Polski z zarysem granic województw i symbolami jaskiń. 
Narzędzia mapy pozwalają powiększać i pomniejszać wybrany obszar, przesuwać go, a 
także przemieszczać się między widokiem poprzednim i następnym. Ponadto narzędzie 
Wybierz prostokątem umożliwia przestrzenne wyszukiwanie jaskiń.

Poziome menu  (3) umożliwia przejście do strony głównej PIG-PIB, Jaskinie Polski, Portalu 
CBDG oraz dla uprawnionych, do Intranetu.

(3)



2.3 Strona główna aplikacji Jaskinie Polski

Strona główna aplikacji Jaskinie Polski składa się z następujących elementów:

(1)
obszar mapy i jej narzędzia (serwis mapowy)(2)
obszar wyszukiwania pełnotekstowego i atrybutowego oraz przycisk Szukaj

(3) obszar wyświetlania stronicowanych wyników wyszukiwania wraz z przypisanymi do 
poszczególnych jaskiń przyciskami Podgląd.

(4) przycisk Wyszukiwanie literatury.

(1)

(3)

(4)

Strona główna aplikacji Jaskinie Polski

(2)

Strona ta umożliwia wskazanie jednej z wyszukanych uprzednio jaskiń lub zmianę kryteriów 
wyszukiwania.

Instrukcja użytkownika baz danych
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5

Instrukcja użytkownika baz danych 
poziom użytkownika publicznego

Zakład Utrzymania Systemów Informatycznych  
Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

(3)



Autoryzacja operatora poprzez logowanie do aplikacji Jaskinie Polski
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3. Dostęp do zasobów bazy danych o jaskiniach

Zakład Utrzymania Systemów Informatycznych  
Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

W zależności od przyznanych uprawnień, użytkownik aplikacji Jaskinie Polski ma charakter:

UŻYTKOWNIKA PUBLICZNEGO, co daje mu możliwość jedynie przeglądania formularza o 
nazwie Opis jaskini dla uprzednio wyszukanego obiektu, oglądania załączników graficznych 
z opcją skalowania obrazu oraz przeglądania literatury. Użytkownik publiczny nie ma 
obowiązku logowania do aplikacji.

OPERATORA, który może wprowadzać nowe lub modyfikować uprzednio wprowadzone 
dane o jaskiniach, a także wprowadzać, aktualizować lub usuwać terminy w wybranych 
wykazach słów kluczowych. Autoryzacja operatora odbywa się podczas logowania do apli-
kacji. Uprawnienia operatora mogą otrzymać wyłącznie przygotowane merytorycznie do 
weryfikacji danych o jaskiniach osoby rekomendowane przez ZG Polskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk o Ziemi lub osoby przez nie wskazane.

ADMINISTRATORA, którego uprawnienia powielają możliwości edycyjne operatora, a 
ponadto pozwalają na usuwanie całych obiektów (bezwzględnie w porozumieniu z opera-
torem) oraz modyfikowanie wszystkich wykazów słów kluczowych oraz innych list słowni-
kowych obsługujących aplikację. Autoryzacja administratora odbywa się na poziomie bazy 
danych. Uprawnienia administratora mają wyłącznie wybrani pracownicy PIG-PIB zarzą-
dzający danymi Centralnej Bazy Danych Geologicznych.



(1)

(1a)

Wyszukiwanie przy pomocy narzędzia Wybierz prostokątem

(1) (2)

usuń prostokątne 
zaznaczenie mapy

przesuń

poprzedni widokprzybliż pełny zasięg

wybierz 
prostokątemnastępny widokoddal

przybliż się do 
zaznaczenia
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4. Wyszukiwanie                                

4.1 Wyszukiwanie z wykorzystaniem serwisu mapowego (przestrzenne)                              

Zakład Utrzymania Systemów Informatycznych  
Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

Użycie narzędzia Wybierz prostokątem (1) pozwala na zaznaczenie obszaru poszukiwanych 
jaskiń (1a). Pojawiające się obok narzędzia (2), umożliwiają przybliżenie zaznaczonego 
obszaru lub usunięcie zaznaczenia. 

Do obsługi serwisu mapowego dostępnego z poziomu ekranu powitalnego i strony głównej 
aplikacji wykorzystywane są następujące narzędzia: 



Wizualizacja wyników wyszukiwania przestrzennego na mapie, czerwoną kropką oznaczono wskazaną jaskinię.

Instrukcja użytkownika baz danych
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8

Instrukcja użytkownika baz danych 
poziom użytkownika publicznego

Zakład Utrzymania Systemów Informatycznych  
Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

Lokalizacja wyszukanych jaskiń jest wizualizowana na mapie za pomocą zielonych kropek. 

Wskazanie jaskini na liście obiektów wyszukanych (dolna część ekranu) powoduje zazna-
czenie jej nazwy na brązowo. Jednocześnie na mapie zmienia się barwa jej symbolu z 
zielonego na czerwony. 

Wskazanie i kliknięcie symbolu jaskini na mapie wywołuje szybki podgląd jej numeru inwen-
tarzowego i nazwy.

4.1.1 Wizualizacja danych na mapie



Ponadto użytkownik ma do dyspozycji wykazy słów kluczowych.

Możliwe jest także wprowadzanie wartości liczbowych do pól Długość i Deniwelacja.

Wyniki wyszukiwania wykorzystującego wykazy słów kluczowych Region jaskiniowy i Flora.

Wyszukiwanie jaskini o konkretnym numerze inwentarzowym.

Instrukcja użytkownika baz danych
poziom użytkownika publicznego
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4.2 Wyszukiwanie pełnotekstowe oraz według słów kluczowych                             

Zakład Utrzymania Systemów Informatycznych  
Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

Poza wyszukiwaniem przestrzennym, jakie zapewnia serwis mapowy, jaskinie można wyszukiwać 
wprowadzając wyrażenie lub jego fragment do pola Nazwa, numer lub Opis.

W zależności od potrzeb użytkownik może korzystać ze wszystkich opisanych technik wyszu-
kiwania jednocześnie: przestrzennego, pełnotekstowego oraz według słów kluczowych.



Podgląd danych o jaskini

(1)

Skalowany obraz załącznika

(2)

Wyszukiwanie literatury

(3)

Instrukcja użytkownika baz danych
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5. Podgląd danych o jaskini - karta jaskini

Zakład Utrzymania Systemów Informatycznych  
Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

Do podglądu danych o jaskini można przejść ze strony głównej używając przycisku Podgląd 
obok wybranej jaskini. Pojawi się formularz Opis jaskini, który  zawiera wszystkie wprowa-
dzone dane z wyjątkiem tekstu źródłowego.

Z poziomu tego formularza można:

(1) wrócić do strony głównej

(2) obejrzeć skalowalne załączniki 
graficzne

(3) przejść do wyszukiwania literatury
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6. Rozwiązywanie problemów

Zakład Utrzymania Systemów Informatycznych  
Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

6.1 Brak wyników wyszukiwania - najczęstsze przyczyny

- podanie kryteriów wyszukiwania, które się wzajemnie wykluczają

Sprzeczne kryteria: wybrano rejon jaskiniowy "Tatry" i zaznaczono na mapie część północnej Polski

- podanie zbyt wielu kryteriów wyszukiwania 

- nieuwzględnienie polskich liter w wyszukiwaniu tekstowym i inne "literówki"

Zbyt wiele kryteriów wyszukiwania

Błędy we fragmencie wyrażenia jako kryterium wyszukiwania: przy poszukiwaniu jaskiń powiązanych z Jaskinią 
Wielką Śnieżną, zamiast "śnie", wprowadzono "snie".



6.4 Brak łączności, komunikaty

Komunikaty zawierające treści typu "Proxy Error..." świadczą o chwilowym braku łącz-
ności z serwerem aplikacji "Jaskinie Polski". Przyczyną mogą być prace administra-
cyjne na serwerach Państwowego Instytutu Geologicznego lub problemy sieciowe.

Prosimy Użytkowników o szybkie zgłaszanie wszelkich zauważonych problemów 
i niedogodności na adres jaskinie@pgi.gov.pl.

Instrukcja użytkownika baz danych
poziom użytkownika publicznego
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6.2 Niekompletne wyniki wyszukiwania

6.3 Brak załączników graficznych

Przyczyną zwykle jest blokada "wyskakujących okienek". Należy je odblokować 
w opcjach internetowych przeglądarki.

Zakład Utrzymania Systemów Informatycznych  
Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

- nie uwzględnienie fleksji wyrazów w wyszukiwaniu tekstowym

Porównanie ilości wyszukanych rekordów w zależności od tego, czy frament wyrażenia uwzględnia fleksję wyrazu.



7 Zgłaszanie uwag i poprawek

7.1 Formularz kontaktowy

Istnieje możliwość sprostowania danych uznanych przez Użytkownika za błędne, 
uzupełnienia ich, albo dokonania korekty istniejących w bazie planów i przekrojów. 
W tym celu niezbędne jest przesłanie poprawek na adres ptpnoz.zg@pro.onet.pl w 
celu ich weryfikacji lub skorzystanie z formularza kontaktowego (patrz dalej).

Przycisk "Dodaj uwagi" w dolnej części karty wybranej jaskini.

Instrukcja użytkownika baz danych
poziom użytkownika publicznego
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Aby skorzystać z formularza kontaktowego, należy:

1. Wybrać jaskinię i przejść na koniec jej opisu

Pojawi się formularz zgłoszeniowy, w którym należy:

 dokładnie przeczytać zalecenia dla Użytkownika

 podać imię i nazwisko oraz e-mail

 wpisać treść wiadomości

 dołączyć plik w jednym z podanych formatów i zalecanym rozmiarze

 określić, czy kopia wiadomości ma przyjść pod wskazany adres e-mail

 przepisać kod weryfikacyjny

 wysłać wiadomość

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

2. Użyć przycisku "Dodaj uwagi"



(1)

(2)
pole obowiązkowe

(3)
pole obowiązkowe

(4)

(5)

(6)
pole obowiązkowe

(7)

Instrukcja użytkownika baz danych
poziom użytkownika publicznego
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Formularz zgłoszeniowy
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