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1. Wstęp
Dokument stanowi instrukcję użytkownika aplikacji internetowej MIDAS3.

1.1 Informacje ogólne
Poniżej przedstawiono opis wspólnych cech elementów, znajdujących się na oknach wyszukiwania w całej
aplikacji. Wyróżniono dwie sekcje, na które okna te są podzielone:
1. Parametry wyszukiwania
Sekcja umożliwia użytkownikowi wprowadzenie kryteriów, na podstawie których wyszukiwane dane będą filtrowane.
Parametry wyszukiwanie można podzielić na kilka typów:
- pola tekstowe umożliwiające wprowadzenie przez użytkownika dowolnej wartości (w przypadku, gdy podane kryterium
jest łańcuchem znaków, wyszukiwane są wszystkie wpisy, których początek jest identyczny w podaną wartością),
- listy rozwijalne, z których użytkownik wybiera jedną z pre-definiowanych wartości,
- umożliwiające wyszukanie wartości z wykorzystaniem nowych okienek - wyszukiwarek,
- opcje pojedynczego lub wielokrotnego wyboru,
- kalendarze (więcej szczegółów w pkt. 3).
W wyszukiwarkach pod parametrami wyszukiwania zawsze znajduje się przycisk Pokaż listę wyników - po naciśnięciu
następuje wyświetlenie listy wyników dla wprowadzonych wcześniej parametrów. Jeśli nie wprowadzono żadnych
kryteriów, system wyświetli wszystkie dostępne wpisy.
2. Wyniki wyszukiwania
Wyniki wyszukiwania przedstawione są w postaci tabelki. Znak podwójnych strzałek znajdujący się w nagłówku
kolumny oznacza, że wyniki można sortować wg wpisów z tej kolumny. Pierwsze kliknięcie lewym przyciskiem myszy na
nagłówek kolumny sortuje wpisy alfabetycznie rosnąco, drugie - malejąco.
Nad
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postaci:
"Wyświetlono
wyniki
numer_pierwszego_wyświetlanego_wpisu - numer_ostatniego_wyświetlanego_wpisu z całkowita liczba wpisów". Jeśli
wyszukanych wyników jest więcej niż 10, zostają one podzielone na strony. Użytkownik może przechodzić pomiędzy
stronami klikając poszczególne numery znajdujące się pod tabelą.
W większości przypadków ostatnia kolumna tabeli to Opcje - znajdują się w niej przyciski o różnych funkcjonalnościach
(nazwa zostaje wyświetlona w dymku po najechaniu myszką na dany przycisk).

2. Opis funkcjonalności

2.1 Okno główne
Z poziomego menu w oknie głównym można przejść do modułów:
- Złoża kopalin
- Rejestr obszarów górniczych
- Wnioski/Koncesje
- Gospodarka surowcami
- Słowniki
- Mapa
Na pasku menu znajduje lista rozwijalna umożliwiająca zmianę języka aplikacji - dostępne języki to polski i angielski.
Element Wyloguj umożliwia wylogowanie się aktualnie zalogowanego użytkownika.

2.1.1 Złoża kopalin
Menu modułu Złoża kopalin zawiera opcje:

- Złoża - podmenu rozwijalne:
- Wyszukiwanie - okno umożliwiające wyszukiwanie złóż kopalin
- Mapa

2.1.1.1 Wyszukiwanie złóż
Okno umożliwia wyszukiwanie złóż na podstawie podanych kryteriów. Przedstawione zostało na rysunku 1. Podzielone
jest na dwie sekcje opisane poniżej.
1. Parametry wyszukiwania
Informacje ogólne na temat parametrów wyszukiwania są dostępne tutaj.
Użytkownik może filtrować wyniki wg następujących parametrów:
- Nr złoża(11), Nazwa, Nr użytkownika - pola tekstowe (można wpisać dowolną wartość),
- Ruchy, Typ kopaliny, Podtyp kopaliny, Pierwiastek,Wojwództwo(1),Powiat(2), Gmina(3) - listy rozwijalne (należy
wybrać jedną z dostępnych opcji)
- Nazwa użytkownika - wartości pobrane z wyszukiwarek.
Działanie przycisków:
- Wyszukaj dla filtru Nazwa użytkownika (12) - przejście do okienka Wybór użytkownika,
- Wyczyść dla filtru Nazwa użytkownika (12) - wyczyszczenie pola Nazwa użytkownika,
- Pokaż listę wyników (4) - wyświetlenie listy wyników
- Wyczyść (5) - czyści wszystkie pola filtrów.
2. Lista wyników wyszukiwania
Informacje ogólne na temat listy wyników wyszukiwania są dostępne tutaj.
W tabeli wyszukiwanie użytkownik ma do dyspozycji następujące opcje:
- Mapa (6) - przejście do mapy,
- Złoże szczegóły (7) - przejście do okna szczegółów wybranego złoża,
- Kopaliny (8) - przejście do danych kopalin wybranego złoża,
- Karta złoża (9) - przejście do karty wybranego złoża.

2.1.1.2 Szczegóły złoża
Okno udostępnia podgląd informacji o wybranym złożu.

Pokaż mapę (1) w sekcji Dane podstawowe - przejście do mapy wybranego złoża,
Wróć do wyników wyszukiwania (2) - powrót do okna wyszukiwania złóż.

2.1.1.3 Kopaliny złoża
Okno umożliwia podgląd informacji o kopalinach dla wybranego złoża. Zostało zaprezentowane na rysunku 3.
Użytkownik może:
- wybrać inną kopalinę z tabeli (1) - dane informacyjne o wybranej kopalinie zostaną automatycznie załadowane
- wrócić do okna wyszukiwania klikając przycisk Powrót do wyników wyszukiwania (2),
- przejść do okna ruchów zasobów (3) klikając przycisk w kolumnie Opcje w tabelce z sekcji Lista kopalin - opcja ta
dostępna jest dla każdej kopaliny z listy

1.
2.
3.

Etykieta Głębokość spągu zmieniona dla węglowodorów na: Głębokość wody podścielającej
Etykieta Miąższość złoża zmieniona dla węglowodorów na: Miąższość efektywna
Etykieta Grubość nakładu zmieniona dla węglowodorów na: Głębokość położenia złoża

2.1.1.4 Karta złoża
Okno umożliwia wygenerowanie raportu o wybranym złożu. Przedstawione zostało na rysunku 4.

Parametry raportu:
Użytkownik może zdefiniować następujące parametry raportu.
- Nazwa złoża - pole automatycznie wypełniane nazwą wybranego przez użytkownika złoża
- Stan zasobów na dzień - pole umożliwiające wybór dnia z kalendarza, dla którego zostanie obliczony stan zasobów

- Karta - lista rozwijalna umożliwiająca określenie rodzaju karty: pełna lub skrócona
- Zawrzeć dane użytkownika złoża - opcja wyboru
- Zawrzeć uwagi - opcja wyboru
Przyciski
Poniżej przedstawiono opis przycisków i wykonywanych akcji:
- Pokaż raport (1) - uruchomienie raportu dla parametrów określonych przez użytkownika
- Anuluj (2) - opuszczenie okienka, powrót do okna wyszukiwania (opis znajduje się w rozdziale 2.1.1.1)

2.1.1.5 Ruchy zasobów
Okno przedstawia ruchy zasobów kopaliny wybranej w oknie kopalin złoża (ta kopalina oraz pierwszy z listy (jeśli
dostępnych jest > 1) podtyp kopalin są podświetlone w tabelach po wejściu do okna). Zostało zaprezentowane na
rysunku 5.
Użytkownik może wybrać z tabel inną kopalinę i podtyp kopaliny - dane w sekcji "Ruchy zasobów" odświeżają się
automatycznie po dokonaniu wyboru.
1. Parametry
- Udokumentowanie (1) - użytkownik może zmienić typ udokumentowania wybierając jedną z dwóch opcji:
Udokumentowane lub Prognostyczne
- Kategoria zasobów (2) - użytkownik może wybrać jedną z dwóch kategorii zasobów: Geologiczne lub Przemysłowe
oraz podać rok, dla którego obliczany będzie stan zasobów.
Dane o ruchach zasobów zostaną automatycznie odświeżone po zmianie jednej z powyższych opcji lub po podaniu
roku.
2. Działanie przycisków
- Powrót do kopalin (3) - powrót do okna kopalin złoża

2.1.2 Rejestr obszarów górniczych
Menu modułu ROG umożliwia przejście do następujących okien:
- Przeglądanie danych
- Wyszukiwanie obszaru górniczego
- Wyszukiwanie decyzji
- Wprowadzanie danych
- Nowa decyzja
- Uzupełnianie danych z decyzji
- Kontrola
- Decyzje do weryfikacji
- Zapytania
- Obszary górnicze dla jednostek administracyjnych
- Obszary górnicze dla arkuszy map
- Etykiety
- Formularz nadawczy

2.1.2.1 Wyszukiwanie przestrzeni
Okno umożliwiające wyszukiwanie przestrzeni górniczych. Analogicznie do innych stron wyszukujących podzielone jest
na dwie sekcje:
1. Parametry wyszukiwania
Użytkownik ma do dyspozycji kilka kryteriów wyszukiwania. Szczegółowy opis na temat parametrów wyszukiwania jest
dostępny w rozdziale 1.1 Informacje ogólne.
Dostępne parametry wyszukiwania to:
- Nazwa przestrzeni, Identyfikator przestrzeni, Nr w rejestrze - pola tekstowe
- Identyfikator użytkownika (1), Nazwa użytkownika (2), Identyfikator złoża (3), Nazwa złoża (4) - pola wypełniane
danymi z wyszukiwarek
- Identyfikator złoża (3) – pole, które może być również wypełnione ręcznie, bez obowiązku wyszukiwania złoża w
dodatkowym oknie modalnym
- Województwo, Powiat, Gmina, Status, Kopalina główna – pola wybierane z list rozwijanych.
Kryterium Kopalina główna zadziała, gdy obszar górniczy powiązany jest ze złożem, na którym szukana
kopalina jest zaznaczona jako kopalina główna. Aby obszar górniczy znalazł się w wynikach wyszukiwania kopalina ta
nie musi być objęta koncesją.
Jeśli mamy określone w kryteriach złoże i wybraną kopalinę główną, to System wyszuka obszary, dla których
właśnie na tym złożu kopalina ta jest zaznaczona jako główna. Nie są wtedy przeszukiwane inne złoża.
- Uwzględnij tereny górnicze w wynikach wyszukiwania - pole wyboru - jeśli zaznaczone, zostaną również wyświetlone
tereny górnicze, powiązane z (stojące nad) znalezionymi obszarami
Działanie przycisków:
- Pokaż listę wyników (9) - wyszukanie wyników i wypełnienie górnej tabeli,
- Wyszukaj (5) dla pola Nazwa użytkownika - przejście do okienka wyszukiwania użytkownika,
- Wyczyść (6) dla pola Nazwa użytkownika - wyczyszczenie zawartości pól Identyfikator użytkownika (1) oraz Nazwa
użytkownika (3),
- Wyszukaj (7) dla pola Nazwa złoża - przejście do okienka wyszukiwania złoża ,
- Wyczyść (8) dla pola Nazwa złoża - wyczyszczenie zawartości pól Identyfikator złoża (2) oraz Nazwa złoża (4),
- Wyczyść (10) - wyczyszczenie wszystkich parametrów wyszukiwania.

2. Wyniki wyszukiwania
Informacje ogólne na temat listy wyników wyszukiwania są dostępne w rozdziale 1.1 Informacje ogólne.
Wyniki przedstawione są w dwóch tabelach. Górna wypełniania jest po naciśnięciu przycisku Pokaż listę wyników (9).
Dolna tabela jest odświeżana po zaznaczeniu rekordu z tabeli powyżej.
Działanie przycisków:
- Pokaż wyniki na Mapie(13) – wyświetla mapę.
- Export wyników do SHP(14) – dokonuje exportu danych.
Dostępne opcje (zarówno w górnym, jak i dolnej tabeli):
- szczegóły OG (11) (dostępna tylko dla rekordów typu "OG")- przejście do okna szczegółów obszaru górniczego,
- mapa (12) - przejście do mapy.
Oprócz parametrów wyszukiwania w dolnej tabeli istnieje kolumna Data wyznaczenia OG(15) – jest to data
stworzenia/rejestracji pierwszego dokumentu powiązanego z daną przestrzenią górniczą.

2.1.2.2 Wyszukiwanie decyzji
Okno umożliwiające wyszukiwanie decyzji. Przedstawione zostało na rysunku 7.
1. Parametry wyszukiwania
Informacje ogólne na temat parametrów wyszukiwania są dostępne w rozdziale 1.1 Informacje ogólne.
Użytkownik ma do dyspozycji:
- Znak pisma 1, Znak pisma 2, Znak pisma 3, Nr decyzji - pola tekstowe
- Data wydania od, Data wydania do - kalendarze
- Wydawca - dane z wyszukiwarki
- Rodzaj decyzji (7) - lista rozwijana
Przyciski:
- Pokaż listę wyników (3) - wyświetlenie listy wyników,
- Wyszukaj (1) dla pola Wydawca - przejście do okienka wyszukiwania użytkownika,
- Wyczyść (2) dla pola Wydawca - wyczyszczenie zawartości pola Wydawca,
- Wyczyść (3) - wyczyszczenie zawartości wszystkich parametrów wyszukiwania.
2. Wyniki wyszukiwania
Informacje ogólne na temat listy wyników wyszukiwania są dostępne w rozdziale 1.1 Informacje ogólne.
Druga tabela odświeżana jest po zaznaczeniu rekordu w tabeli pierwszej.
Opcje tabeli górnej:
- Dane decyzji (5) - przejście do ekranu szczegółów decyzji.
Opcje tabeli dolnej:
- Szczegóły obszaru górniczego (6) - przejście do okna szczegółów zaznaczonego obszaru górniczego,
- Mapa - przejście do mapy.

2.1.2.3 Szczegóły obszaru górniczego
Okno służy do wyświetlania i wprowadzania szczegółów wybranego obszaru górniczego oraz umożliwia dodawanie
nowego i edycję istniejącego obszaru. Może znajdować się w trybie edycji oraz w trybie przeglądania.
Dane podzielone są na sekcje, z czego sekcje Teren górniczy, Złoża, Administracje / Lokalizacje, Warunki koncesji,
Koncesjobiorcy / Użytkownicy z ROG i Administracja są zwijalne, można również zwinąć panel sekcji powiązanych z
obszarem górniczym (w celu zwinięcia lub rozwinięcia danego elementu wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszy na
jej nagłówek). Nad sekcjami informacyjnymi znajdują się dwie tabelki, które przedstawione zostały na rysunku 8. Górna
wyświetla informacje o aktualnie tworzonej decyzji lub kolekcji decyzji. Dolna tabela to spis obszarów górniczych decyzji
zaznaczonej w tabeli górnej. Po zmianie zaznaczenia w tabeli decyzji, następuje przeładowanie zawartości listy
obszarów górniczych, z kolei zmiana selekcji obszaru powoduje odświeżenie sekcji informacyjnych.

1. Tryb przeglądania danych
W trybie odczytu wszystkie elementy w sekcjach informacyjnych są zablokowane (tylko do odczytu), za
wyjątkiem przycisku Importuj kontur w sekcji Obszar górniczy.
Użytkownik może zmieniać wybór decyzji i obszarów z tabel. Z tabel tych ma również dostępne następujące opcje:
- górna tabela (tabela decyzji)
- lista elementów do wygaszenia (dostępne tylko dla decyzji likwidującej; ikonka: ) - naciśnięcie powoduje
wyświetlenie listy szczegółów do likwidacji/wygaszenia
- edycja ogólnych danych z treści decyzji (1) - następuje odblokowanie sekcji "Warunki koncesji" oraz
"Koncesjobiorcy / Użytkownicy z ROG"
- wysyłanie pisma (2) - przejście do okna wysyłania pisma
Pod górną tabelą, z lewej strony znajduje się przycisk Weryfikacja - naciśnięcie powoduje otworzenie modalnego okna z
możliwością Weryfikacji danego obszaru górniczego: Nazwa użytkownika – Do wpisania użytkownika (8) uzupełnia się
automatycznie ale można zmienić, Data – Wybór daty (9)uzupełnia się automatycznie ale można zmienić, Status –
Wybór statusu (10) , Uwagi – Do wpisania uwag (11), Anuluj – Przycisk do anulowania operacji (12) , Zapisz –Przycisk

do zapisu danych do bazy (13), Edytuj (14) przycisk który jest dostępny w każdym rekordzie służy edycji danych, jego
naciśniecie spowoduje wczytanie danych rekordu, po zakończonej edycji należy zapisać rekord (13).
- dolna tabela (obszary górnicze)
- edycja (3) (dostępna dla decyzji ustanawiającej i zmieniającej) - przejście w tryb edycji powoduje
odblokowanie wszystkich pól w sekcjach informacyjnych
- mapa - (4) przejście do okna mapy w trybie przeglądania
Pod dolną tabelą, z lewej strony znajduje się przycisk Nowy obszar górniczy - naciśnięcie powoduje odblokowanie pól w
sekcjach danych związanych z obszarem górniczym (przejście do trybu edycji "Obszaru górniczego", "Terenu
górniczego", "Złóż", "Administracji / Lokalizacji"). Jeśli jest to pierwszy obszar górniczy, pola te są niewypełnione. Z
kolei, jeśli istnieją już obszary (dolna tabela) to pola te są wstępnie wypełnione danymi wybranego obszaru.
W dolnym, prawym rogu okna znajduje się przycisk Zakończ obsługę obszarów górniczych - powoduje powrót do
poprzedniego okna.
2. Tryb edycji
W trybie edycji elementy odpowiednich sekcji informacyjnych są odblokowane (gdy jest to edycja OG odblokowane są "Obszar górniczy", "Teren górniczy", "Złoża", "Administracje / Lokalizacje", zablokowane zaś dane
ogólne treści decyzji, w przypadku edycji treści ogólnych decyzji - "Warunki koncesji" i "Koncesjobiorcy / Użytkownicy z
ROG"). W trybie edycji niedostępne są opcje w tabeli obszarów górniczych, przyciski służące do importu map, przycisk
"Nowy obszar górniczy". W dolnym, prawym rogu okna znajdują się następujące przyciski:
- Zapisz (rysunek 17. nr 4.) - zapis lub aktualizacja aktualnie dodawanego/edytowanego obszaru, przejście w tryb
podglądu,
- Anuluj (rysunek 17. nr 5.) - anulowanie aktualnie wprowadzanych zmian, przejście w tryb podglądu,
- Zapisz i zakończ obsługę obszarów górniczych (rysunek 17. nr 6.) - zapis lub aktualizacja aktualnie
dodawanego/edytowanego obszaru lub treści decyzji i przejście do okna poprzedniego.
Opis poszczególnych sekcji informacyjnych:
I Obszar górniczy
Umożliwia wprowadzenie informacji o obszarze górniczym oraz zawartych w nich polach. Sekcja została przedstawiona
na rysunku 9.
Oprócz standardowych pól tekstowych, list i kalendarzy, w sekcji znajduje się przycisk "Obszar wielopolowy" naciśnięcie powoduje wyświetlenie podsekcji "Pola TG". Przycisk "Dodaj kolejne pole" powoduje wyświetlenie okienka
umożliwiającego dodanie nowego pola (rysunek 10.). Po dodaniu pola w tabeli zostaje dodany nowy wpis. Dla każdego
wpisu dostępne są następujące opcje:
- Edytuj (4) - wyświetlenie okienka edytującego dany wpis,edycja pola obszaru górniczego
- Import konturu (5) - (aktywny tylko w trybie podglądu) przejście do mapy, w celu zaimportowania konturu,
- Usuń (6) - usunięcie danego wpisu.

II Teren górniczy
Sekcja (rysunek 11.) udostępnia użytkownikowi możliwość przypisania terenu górniczego do aktualnie
tworzonego/edytowanego obszaru. Można przypisać teren już istniejący lub stworzyć nowy. W tym celu należy
skorzystać z jednego z dwóch przycisków znajdujących się z prawej strony pola Nazwa:
- Dodaj (1) - wyświetlone zostaje okienko dodawania nowego terenu górniczego (rysunek 12.),
- Wyszukaj (2) - wyświetlone zostaje okienko wyszukiwania istniejącego terenu górniczego.
Po dodaniu lub wyszukaniu terenu zostanie odblokowany przycisk Teren wielopolowy. Jego działanie oraz proces
dodawania pól jest analogiczny do opisanego w sekcji obszarów górniczych.

Okno dodawania nowego terenu górniczego zostało przedstawione na rysunku 12. Przycisk "Kopiuj nazwę z obszaru"
służy do kopiowania nazwy przestrzeni zdefiniowanej w sekcji "Obszar górniczy".

Okno wyszukiwania istniejącego terenu zostało przedstawione na rysunku 13.

III Złoża
Sekcja została przedstawiona na rysunku 14. W tym miejscu użytkownik może dodawać do tworzonego/edytowanego
obszaru złoża zdefiniowane w systemie. Aby to zrobić, należy nacisnąć przycisk Dodaj złoże (1) - nastąpi przejście do
okienka wyszukiwania złóż - opis działania zamieszczono w rozdziale 2.2.3 Wybór złoża. W kolumnie o nazwie
Kopaliny, wyświetlane są wszystkie kopaliny danego złoża. Użytkownik może wybrać, które z nich ma być dopisane do
obszaru, poprzez zaznaczenie wybranej pozycji. Złoże można usunąć z listy w opcjach kolumny Usuń z listy (2).
Po dodaniu złoża istnieje możliwość zdefiniowania dla niego kopalin dodatkowych. Należy zaznaczyć wybrane złoże w
tabeli - poniżej wypełni się lista dostępnych kopalin dodatkowych (lista lewa). Przyciski Kopiuj wszystko, Kopiuj, Usuń,
Usuń wszystko (4) umożliwiają przemieszczanie elementów pomiędzy listami. Kopaliny znajdujące się w prawej liście
(3) zostaną dopisane do złoża jako dodatkowe w momencie zapisu całego obszaru.

IV Administracje / Lokalizacje

Sekcja umożliwiająca dodanie gmin do aktualnie dodawanego/edytowanego obszaru. Funkcjonalność
przycisków:
- Dodaj do gminy ze złóż (2) - następuje dodanie do tabelki wszystkich gmin, zdefiniowanych dla złóż dodanych w sekcji
Złoża
- Dodaj gminę (3) - następuje przejście do okienka wyszukiwania gmin. Istnieje możliwość dodania każdej gminy z
terenu Polski.
Każdy wpis o typie "Administracja" który wyświetla się bezpośrednio w sekcji Administracje / lokalizacje można usunąć
z tabeli poprzez opcję Usuń z listy (1).Nie można usuwać i modyfikować wpisów o typie "Lokalizacja" które znajdują się
w modalnym oknie które pojawi się po użyciu przycisku Lokalizacja Koncesji . Wpis taki pochodzi z ewidencji
Wniosków/Koncesji
V Warunki koncesji
W tej sekcji użytkownik ma możliwość zdefiniowania: przewidywanego terminu ważności, daty wygaśnięcia i
numeru identyfikacyjnego koncesji. Dane z tej sekcji należą do danych ogólnych z treści decyzji, czyli są identyczne dla
wszystkich obszarów górniczych aktualnych dla danej decyzji. Sekcja została pokazana na rysunku 16.

VI Koncesjobiorcy / Użytkownicy z ROG
W tej sekcji możliwe jest dodawanie koncesjobiorców do aktualnie wprowadzanego/edytowanego obszaru
górniczego. Naciśnięcie przycisku Dodaj koncesjobiorcę skutkuje przejściem do okienka wyszukiwania użytkownika.
Koncesjobiorcę o typie "Użytkownik z ROG" można usunąć z listy wybierając w tabeli opcję Usuń z listy. Natomiast jeśli
jest to typ "Koncesjobiorca", wtedy usunięcie jest niemożliwe. Sekcja została przedstawiona na rysunku 17.

2.1.2.4 Szczegóły decyzji
Okno służy do wyświetlania i edytowania szczegółów wybranej decyzji. Podzielone jest na trzy sekcje.
1. Dane decyzji
W tej sekcji wyświetlane są dane decyzji. Sekcja może znajdować się w dwóch trybach pracy.

Tryb odczytu - stan początkowy (rysunek 18.)
Wszystkie pola w sekcji są nieaktywne - tylko do odczytu.
Przyciski:
- Popraw dane (1) - wejście w tryb edycji
- Przejdź do obszarów górniczych (2) - przejście do okna szczegółów obszarów górniczych
- Zakończ (3) - powrót do okna wyszukiwania decyzji

Tryb edycji
Dostępne pola:
- Nr decyzji, Znak pisma 1, Znak pisma 2, Znak pisma 3 - pola tekstowe,
- Rodzaj decyzji, Typ dokumentu, Status - listy rozwijalne,
- Data wydania, Data rejestracji - kalendarze,
- Id wydawcy, Nazwa wydawcy - wybór wartości z wyszukiwarki.
Działanie przycisków:
- Zapisz - zapis danych i przejście w tryb odczytu
- Przejdź do obszarów górniczych - nieaktywny
- Zakończ - nieaktywny
Opcja w tabeli: naciśnięcie ikonki, powoduje przejście do trybu przeglądania wybranej decyzji.

2. Kolekcja decyzji powiązanych (rysunek 19.)
Działanie przycisków:
- Dowiąż po decyzji (1) - przejście do okienka wyszukiwania decyzji,
- Dowiąż po przestrzeni (2) - przejście do okienka wyszukiwania przestrzeni,
- Usuń powiązanie (3) - usunięciu powiązania aktualnie przeglądanej decyzji z każdą decyzją z tabeli.

3. Monity (rysunek 20.)
Działanie przycisków:
- Nowy monit e-mail (3) - przejście do okienka wysyłania nowego monitu e-mail
- Nowy monit telefoniczny (4) - przejście do okienka wysyłania nowego monitu telefonicznego
Użytkownik ma do dyspozycji następujące opcje (w tabelce):
- Monit (1) - szczegóły - wyświetlenie okienka ze szczegółami wybranego monitu
- Usuń (2) - usunięcie wybranego monitu

2.1.2.5 Nowy monit e-mail
Okienko umożliwia stworzenie nowego monitu e-mail. Zaprezentowane zostało na rysunku 21.
Po wpisaniu odpowiednich adresów e-mail w polach Nadawca oraz Odbiorca i dodaniu ewentualnego opisu użytkownik
może:
- wysłać (stworzyć) monit naciskając Wyślij (2) - nastąpi zamknięcie okienka i dodanie nowego monitu w do tabeli okna
wywołującego (szczegóły decyzji),
- obejrzeć podgląd monitu naciskając Podgląd (1) (zostanie otwarte nowe okienko, z którego można powrócić klikając
[x] w prawym górnym rogu).

2.1.2.6 Nowy monit telefoniczny
Okienko umożliwiające stworzenie nowego monitu telefonicznego. Przedstawione zostało na rysunku 22.
Użytkownik ma możliwość wpisania daty monitu (za pomocą kalendarza) oraz opisu.
Po kliknięciu Zapisz następuje zamknięcie okienka, powrót do okna szczegółów decyzji i dodanie wpisu do tabeli
monitów.

2.1.2.7 Kreator decyzji
Za pomocą kreatora użytkownik może stworzyć nową decyzję. Kreator składa się, w zależności od rodzaju decyzji, z 3
lub 4 kroków. Opis poszczególnych kroków został zamieszczony poniżej.

Krok 1. (rysunek 23.)
W tym kroku użytkownik ma możliwość wyboru typu tworzonej decyzji. Następnie może przejść do następnego kroku
(przycisk Dalej (2)). Istnieje również możliwość opuszczenia kreatora i powrotu do okna wywołującego poprzez
naciśnięcie przycisku Anuluj (1).

Krok 2. (rysunek 24.)
W tym miejscu możliwe jest dowiązanie już istniejącej decyzji do decyzji aktualnie tworzonej. Decyzja taka musi zostać
najpierw wyszukana. W tym celu należy zaznaczyć pole Tak, co spowoduje uaktywnienie przycisku Wybierz powiązaną
decyzję (1). Po naciśnięciu przycisku nastąpi przejście do okienka wyszukującego decyzję. Wybór decyzji skutkuje
wypełnieniem pól informacyjnych danymi wybranej decyzji.
Użytkownik może wrócić do kroku pierwszego (Wstecz (2)) lub przejść do kroku trzeciego (Dalej (3)).

Krok 3. (rysunek 25.)
W kroku trzecim możliwe jest wprowadzenie danych o aktualnie tworzonej decyzji. W celu dodania wydawcy należy
nacisnąć przycisk Wyszukaj (1): otwiera się okienko wyszukiwania użytkownika.
Użytkownik może wrócić do kroku pierwszego (Wstecz (2)). W przypadku, gdy w kroku 1. wybrano decyzję
ustanawiającą lub likwidującą, dostępny będzie przycisk Zapisz, który zapisuje decyzję i powoduje przejście do okna
wypełniania szczegółów obszarów górniczych. Dla decyzji zmieniającej dostępny jest przycisk Dalej (3), umożliwiający
przejście do kroku czwartego.

Krok 4.
Krok ten dostępny jest tylko dla decyzji zmieniającej. Umożliwia wybór rodzaju zmian wprowadzanych przez decyzję. Po
naciśnięciu przycisku Zapisz (2) nastąpi przejście do okna szczegółów obszarów górniczych.

2.1.2.8 Decyzje do weryfikacji
Okno to ułatwia sprawowanie kontroli nad decyzjami do weryfikacji. Zaprezentowane zostało na rysunku 27.
W tabeli górnej wyświetlone są wszystkie decyzje ze statusem do weryfikacji. W dolnej tabeli wyświetlane są obszary
górnicze wyznaczane przez zaznaczoną w tabeli górnej decyzję.
Dostępne opcje
Tabela górna:
- ikonka przejścia do okna szczegółów wybranej decyzji (1) (2.1.2.4 Szczegóły decyzji).
Tabela dolna:
- ikona pierwsza (2) - przejście do okna szczegółów wybranego obszaru górniczego (2.1.2.3 Szczegóły obszaru
górniczego),
- ikonka druga (lupka) (3) - przejście do mapy.

2.1.2.9 Zapytania

Obszary górnicze dla jednostek administracyjnych
Zapytanie umożliwia wyświetlenie listy obszarów górniczych dla wybranego województwa. Okno zapytania
przedstawione zostało na rysunku 28.
Parametry wyszukiwania
Ogólne informacje o sekcji parametrów wyszukiwania znajdują się w 1.1 Informacje ogólne.

- Województwo (1) - lista rozwijalna umożliwiająca dokonanie wyboru województwa; jeżeli nie wybrano żadnej wartości
- wyświetlone zostaną obszary z wszystkich województw,
- Obszary górnicze (2) - pole Aktualne oznacza, ze w zestawieniu zostaną przedstawione tylko obszary górnicze o
statusie aktualne; wybór pola Wszystkie spowoduje wyszukiwanie obszarów górniczych o dowolnym statusie,
- Pokaż listę wyników (3) - naciśnięcie przycisku wyświetla listę obszarów dla zdefiniowanych wcześniej parametrów.
Lista wyników wyszukiwania
Tabela przedstawia wyniki wyszukiwania dla kryteriów zdefiniowanych w parametrach wyszukiwania. Ogólne
informacje o liście wyników zamieszczone są w 1.1 Informacje ogólne.

Obszary górnicze dla arkuszy map
Zapytanie umożliwia wyświetlenie listy obszarów górniczych, dla których istnieją mapy o podanych przez użytkownika
parametrach. Okno przedstawione zostało na rysunku 29.
Parametry wyszukiwania
Ogólne informacje o sekcji parametrów wyszukiwania znajdują się w 1.1 Informacje ogólne.
Użytkownik ma możliwość określenia skali, w której wykonana jest mapa. W tym celu należy zaznaczyć jedno z dwóch
pól wyboru (1): odpowiednio dla skali 1:50 000 lub 1:100 000. Ponadto, użytkownik może określić numer, nazwę lub
godło arkusza mapy. W tym celu należy zaznaczyć pole wyboru (2) przy interesującym użytkownika kryterium i
następnie wpisać wartość wybranego parametru do pola tekstowego (3). Dodatkowo istnieje możliwość zaznaczenia,
czy wyszukiwane mają być tylko obszaru aktualne (pole wyboru Aktualne), czy wszystkie (pole wyboru Wszystkie).
Naciśnięcie przycisku Pokaż listę wyników (4) wyświetla listę obszarów dla zdefiniowanych wcześniej parametrów.
Lista wyników wyszukiwania
Tabela przedstawia wyniki wyszukiwania dla kryteriów zdefiniowanych w parametrach wyszukiwania. Ogólne
informacje o liście wyników zamieszczone są w 1.1 Informacje ogólne.

2.1.2.10 Etykiety
Okno umożliwia generowanie raportu etykiet.
Po wyborze z menu opcji MENU -> ROG -> Etykiety System wyświetla ekran wyboru obszarów górniczych.

Na ekranie tym w kryteriach wyszukiwania Operator wprowadza odpowiednie wartości i wybiera Pokaż listę wyników.
Wyszukiwanie po odpowiednich kryteriach:
ADRESAT- Nazwa -> System szuka po nazwie skróconej, zwyczajowej i pełnej
ADRESAT- Siedziba -> System szuka po adresie, przeszukiwane są wszystkie dane związane z adresem: kod
pocztowy, ulica, miejscowość, adres sklejony
ADRESAT – Numer ID -> System szuka po identyfikatorach instytucji.

Tabela wyników nie ma stronicowania – Użytkownik przewija ją za pomocą belki.
U dołu ekranu są umieszczone dwa przyciski:
- Dodaj obszar górniczy do listy – czynny zawsze, wywołuje okno 2.1.2.1 Wyszukiwanie przestrzeni zamieszczone w
dalszej części dokumentu – klasyczne modalne okno wyszukiwania przestrzeni górniczej ograniczone tylko do
wyszukiwania OG.
- Przejdź do listy adresatów – czynny, gdy istnieje co najmniej jedna pozycja na liście OG. Po wyborze tego przycisku
następuje przejście do listy adresatów.

Lista adresatów skonstruowana jest w następujący sposób:
Dla każdego OG z poprzedniej listy (poprzedniego ekranu) wybierani są adresaci:
- Użytkownicy, dla których zostały wygenerowane pisma
- WUG (Wyższy Urząd Górniczy)
- OUG (Okręgowy Urząd Górniczy)
- Urząd Marszałkowski (dla wszystkich, których dotyczy)
- Starostwo (dla wszystkich, których dotyczy)
- Urząd Gminy (dla wszystkich, których dotyczy)
Dla każdego adresata prezentowane są dane:
- Adresat (nazwa adresata) – po tej kolumnie posortowane są dane w tabeli

- Adres
- Data wygenerowania pisma
- Nazwa OG
- Numer w archiwum
W kolumnie pierwszej – Generuj - istnieje możliwość zaznaczania / odznaczenia znacznika generowania.
W ostatniej kolumnie - Opcje – umieszczona jest ikona Edytuj instytucję.
Ikona ta przenosi Użytkownika do edycji instytucji – ekran zbliżony do edycji instytucji w Słownikach. Tutaj Użytkownik
może zmienić lub uzupełnić dane dotyczące instytucji. Po edycji i zapisie, następuje powrót do listy adresatów
z odświeżonymi danymi. Stan znaczników w kolumnie Generuj po powrocie jest identyczny, jak przed edycją instytucji.
Tabela Lista adresatów nie posiada stronicowania, również używa się tu belki do przewijania. W momencie wejścia do
tego formularza zaznaczone są wszystkie rekordy.
Przyciski:
- Zaznacz generowanie dla wszystkich pozycji – zaznacza wszystkie rekordy. Odznaczyć można zawsze. Po użyciu
przycisku Dodaj do etykiet i pokaż raport etykiet, znaczniki w kolumnie Generuj są odznaczane.
- Odznacz generowanie dla wszystkich – czynny zawsze,
- Dodaj do etykiet i pokaż raport etykiet – czynny, gdy jest zaznaczona choć jedna pozycja (kolumna Generuj)
- Powrót do wyników wyszukiwania – przejście z powrotem do ekranu wyboru obszarów górniczych, po powrocie z
wyszukiwania do listy adresatów ustawianie znaczników i generowanie rozpoczyna się na nowo.
Po każdym wywołaniu raportu u dołu ekranu wyświetlany jest komunikat: Zostało dodanych do etykiet x pozycji z
wszystkich y.
Komunikat opisuje ile pozycji zostało dodanych do etykiet (x) z aktualnie wybranych (y); w momencie wycofania się do
poprzedniego ekranu (przycisk Powrót do wyników wyszukiwania), wartości x i y są zerowane i lista pamiętająca
wygenerowane pozycje również jest czyszczona.

2.1.2.11 Formularz nadawczy
Okno umożliwia generowanie formularza nadawczego.
Po wyborze z menu opcji MENU -> ROG -> Formularz nadawczy System wyświetla ekran wyboru obszarów
górniczych.

Na ekranie tym w kryteriach wyszukiwania Operator wprowadza odpowiednie wartości i wybiera Pokaż listę wyników.
Wyszukiwanie po odpowiednich kryteriach:
ADRESAT- Nazwa -> System szuka po nazwie skróconej, zwyczajowej i pełnej
ADRESAT- Siedziba -> System szuka po adresie, przeszukiwane są wszystkie dane związane z adresem: kod
pocztowy, ulica, miejscowość, adres sklejony
ADRESAT – Numer ID -> System szuka po identyfikatorach instytucji.

Tabela wyników nie ma stronicowania – Użytkownik przewija ją za pomocą belki.
U dołu ekranu są umieszczone dwa przyciski:
- Dodaj obszar górniczy do listy – czynny zawsze, wywołuje okno 2.1.2.1 Wyszukiwanie przestrzeni zamieszczone
w dalszej części dokumentu – klasyczne modalne okno wyszukiwania przestrzeni górniczej ograniczone tylko do
wyszukiwania OG.
- Przejdź do listy adresatów – czynny, gdy istnieje co najmniej jedna pozycja na liście OG. Po wyborze tego przycisku
następuje przejście do listy adresatów.

Lista adresatów skonstruowana jest w następujący sposób:
Dla każdego OG z poprzedniej listy (poprzedniego ekranu) wybierani są adresaci:
- Użytkownicy, dla których zostały wygenerowane pisma
- WUG (Wyższy Urząd Górniczy)
- OUG (Okręgowy Urząd Górniczy)
- Urząd Marszałkowski (dla wszystkich, których dotyczy)
- Starostwo (dla wszystkich, których dotyczy)
- Urząd Gminy (dla wszystkich, których dotyczy)
Dla każdego adresata prezentowane są dane:
- Adresat (nazwa adresata) – po tej kolumnie posortowane są dane w tabeli
- Adres
- Data wygenerowania pisma
- Nazwa OG
- Numer w archiwum
W kolumnie pierwszej – Generuj - istnieje możliwość zaznaczania / odznaczenia znacznika generowania.
W ostatniej kolumnie - Opcje – umieszczona jest ikona Edytuj instytucję.
Ikona ta przenosi Użytkownika do edycji instytucji – ekran zbliżony do edycji instytucji w Słownikach. Tutaj Użytkownik
może zmienić lub uzupełnić dane dotyczące instytucji. Po edycji i zapisie, następuje powrót do listy adresatów z
odświeżonymi danymi. Stan znaczników w kolumnie Generuj po powrocie jest identyczny, jak przed edycją instytucji.
Tabela Lista adresatów nie posiada stronicowania, również używa się tu belki do przewijania. W momencie wejścia do
tego formularza zaznaczonych jest pierwszych 200 pozycji.
Przyciski:
- Zaznacz generowanie kolejnych 200 pozycji - przycisk czynny, jeśli poprzednie 200 pozycji zostało
wygenerowanych za pomocą: Dodaj do formularza nadawczego i pokaż raport. Można wtedy zaznaczyć
następnych 200. Odznaczyć można zawsze. Po użyciu przycisku Dodaj do formularza nadawczego i pokaż raport,
znaczniki w kolumnie Generuj są odznaczane.
- Odznacz generowanie dla wszystkich – czynny zawsze,
- Dodaj do formularza nadawczego i pokaż raport – czynny, gdy jest zaznaczona choć jedna pozycja (kolumna
Generuj)
- Powrót do wyników wyszukiwania – przejście z powrotem do ekranu wyboru obszarów górniczych, po powrocie z
wyszukiwania do listy adresatów ustawianie znaczników i generowanie rozpoczyna się na nowo.
Po każdym wywołaniu raportu u dołu ekranu wyświetlany jest komunikat: Zostało dodanych do etykiet x pozycji z
wszystkich y.

Komunikat opisuje ile pozycji zostało dodanych do etykiet (x) z aktualnie wybranych (y); w momencie wycofania się do
poprzedniego ekranu (przycisk Powrót do wyników wyszukiwania), wartości x i y są zerowane i lista pamiętająca
wygenerowane pozycje również jest czyszczona.

2.1.2.12 Pisma
Okno służy do generowania pism (rysunek 31.)
W celu wybrania adresatów, do których pismo ma zostać wysłane, należy zaznaczyć opcję Wyślij do w tabeli Skład
grupy adresatów pisma. Z kolei w tabeli Wybór obszarów górniczych użytkownik ma możliwość zaznaczenia obszarów
górniczych, których dane pismo dotyczy. Pismo jest generowane po naciśnięciu przycisku Generuj pismo.
System umożliwia powtórny wydruku pism wysyłkowych, np. w przypadku błędu wydruku.
W dolnej części ekranu Generowania pisma dla decyzji jest umieszczona tabela wygenerowanych dla tej decyzji
pism.
Kolumny tabeli:
- Numer pisma,
- Data pisma (sortowanie malejąco),
- Rodzaj pisma,
- Data wygenerowania pisma,
- Drukuj – kolumna zawiera dla każdego wiersza tabeli ikonę, której wybór wywołuje link do raportu (wygenerowanego
wcześniej pisma) bez zapisu do bazy.

2.1.3 Wnioski/Koncesje
Menu modułu Wnioski/Koncesje umożliwia przejście do następujących okien:
- Przeglądanie danych
- Wyszukiwanie wniosków i koncesji
- Wprowadzanie danych
- Nowy wniosek koncesyjny
- Nowa decyzja
- Raporty
- Lista koncesji
- Karta umów użytkownika górniczego
- Modyfikacja historii/kolekcji

2.1.3.1 Wyszukiwanie koncesji i wniosków koncesyjnych
Okno to służy do wyszukiwania koncesji i wniosków koncesyjnych. Analogicznie do innych okien wyszukiwania
podzielone jest na dwie sekcje opisane poniżej:
1. Parametry wyszukiwania (rysunek 32.)
Sekcja z możliwością zwijania. W tej części użytkownik ma możliwość zdefiniowania kryteriów wyszukiwania. Szczegóły
o sposobie działania poszczególnych pól są dostępne w rozdziale 1.1 Informacje ogólne.
Użytkownik może filtrować wyniki wg następujących parametrów:
- Typ obiektu (1) - zaznaczenie którejkolwiek z opcji (wszystkie / koncesje / wnioski) oznacza zamiar wyszukania historii,
w której najświeższym elementem jest odpowiednio zaznaczona opcja
- Temat, Identyfikator złoża, Nr koncesji - pola tekstowe (można wpisać dowolną wartość),
- Decyzja (8) - pole tekstowe, w które można wprowadzić dowolną wartość, ale działające w powiązaniu ze znacznikami:
nr decyzji, znak 1, znak 2, znak 3, które znajdują się obok tuż za etykietą Szukaj po. Jeśli zostanie określone pole
Decyzja i zaznaczony którykolwiek ze znaczników, to System wybierze zapisy z określoną zawartością w zaznaczonym
polu, lub w jednym z kilku zaznaczonych pól. Jeśli Użytkownik nie zaznaczy żadnego pola, wówczas kryterium nie
obowiązuje.
- Rodzaj działalności, Typ kopaliny, Status wniosku, Status koncesji - listy rozwijalne (należy wybrać jedną z dostępnych
opcji)
- Nazwa złoża, Wnioskodawca, Organ koncesyjny - wartości pobrane z wyszukiwarek.
- Data wpływu, Czas trwania koncesji - kalendarze (należy wybrać datę). Kryterium Czas trwania koncesji zadziała, jeśli
całkowity czas trwania koncesji będzie się mieścił w przedziale podanym przez Użytkownika.

Widoczne na oknie przyciski mają przypisaną następujące funkcjonalności:
- Wyszukaj (2) dla pola Nazwa Złoża - przejście do okienka wyszukiwania złoża
- Wyczyść (3) dla pola Nazwa Złoża - wyczyszczenie zawartości pól Nazwa złoża i Identyfikator Złoża
- Wyszukaj (4) dla pola Wnioskodawca - przejście do okienka wyszukiwania użytkownika
- Wyczyść (5) dla pola Wnioskodawca - wyczyszczenie zawartości pola Wnioskodawca
- Wyszukaj (6) dla pola Organ koncesyjny - przejście do okienka wyszukiwania użytkownika
- Wyczyść (7) dla pola Organ koncesyjny - wyczyszczenie zawartości pola Wnioskodawca
- Pokaż listę wyników (9) - wyświetlenie wyników
2. Lista wyników wyszukiwania (rysunek 33.)
Listy wyników są przedstawione w dwóch tabelach, przy czym dolna tabela wyświetla historię wpisu wybranego
w tabeli górnej.

Dla każdego wpisu dostępne są następujące opcje:
- Przejdź do kolekcji (10)(15) (opcja dostępna w obu tabelach) - przejście do okna kolekcji koncesji
- Opłaty eksploatacyjne (11) (opcja dostępna tylko w górnej tabeli dla wpisów będących koncesjami) - przejście do okna
zbiorczej listy opłat eksploatacyjnych
- Mapa (12)- przejście do mapy

2.1.3.2 Kreator wniosku/koncesji
Kreator służy do tworzenia nowych wniosków/koncesji. Składa się z kilku kroków, których działanie opisane zostało
poniżej.
Krok 1. (rysunek 34.)
W tym miejscu należy określić czy tworzony wniosek ma zostać dowiązany do innego wniosku. Wybór dwóch
pierwszych opcji (dowiązanie do historii lub dowiązanie do kolekcji) skutkuje uaktywnieniem przycisku Wybierz
powiązany wniosek / koncesje (1), który umożliwia przejście do okna wyszukiwania wniosków. Po wybraniu
dowiązywanego wniosku możliwe jest przejście do następnego kroku (Dalej (2)).

Krok 2. (rysunek 35.)
Krok ten służy do zdefiniowania danych o tworzonym wniosku i określenia wnioskodawców. W przypadku, gdy
w kroku pierwszym został dowiązany inny wniosek, pola są wstępnie wypełnione danymi tego wniosku i niemożliwa jest
zmiana rodzaju działalności (opcja nieaktywne). W przeciwnym razie wszystkie pola są puste. Naciśnięcie przycisku
Dodaj wnioskodawcę (3) powoduje przejście do okna wyszukiwania użytkownika.

Krok 3.
W kroku trzecim użytkownik wprowadza dane podstawowe tworzonego wniosku. Widok okna różni się w
zależności od wybranego rodzaju działalności. Opis poszczególnych elementów dostępny jest w rozdziale 2.1.3.4 Dane
podstawowe wniosku/koncesji. Elementem charakterystycznym dla kreatora jest tabela znajdująca się na górze okna wyświetla informacje o aktualnie tworzonym wniosku/koncesji.
Działanie przycisków:
- Zapisz - zachowanie zmian i pozostanie w bieżącym oknie,
- Dalej - przejście do 4. kroku kreatora, zmiany zostają zapisane,
- Anuluj - porzucenie zmian, opuszczenie kreatora, przejście do okna wyszukiwania wniosków/koncesji.
Krok 4.
W kroku czwartym użytkownik wprowadza dane rozszerzone koncesji. Widok różni się w zależności od
wybranego rodzaju działalności. Opis elementów dla poszczególnych rodzajów wniosku/koncesji dostępny jest w
rozdziale 2.1.3.5 Dane rozszerzone wniosku/koncesji. Ponad tymi danymi znajduje się się tabela wyświetlająca
informację o aktualnie tworzonym wniosku/koncesji.
Dane mogą znajdować się w trybie edycji lub trybie odczytu. Żeby przejść do trybu edycji należy nacisnąć ikonę
edycji znajdująca się przy obszarze górniczym/koncesji w kolumnie opcji. W trybie edycji, w prawym dolnym rogu okna,
dostępne są przyciski:
- Zapisz - zachowanie zmian i przejście do trybu odczytu,
- Anuluj - odrzucenie zmian i przejście do trybu odczytu.
Z kolei w trybie odczytu dostępne przyciski to:
- Powrót do danych podstawowych - powrót do kroku trzeciego kreatora

2.1.3.3 Kreator decyzji
Kreator służy do tworzenia koncesji/decyzji. Poszczególne kroki opisane są poniżej:
Krok 1. Wybór wniosku (rysunek 36.)
W kroku pierwszym możliwe jest określenie wniosku na podstawie którego dana decyzja jest tworzona. Po
wybraniu opcji Tak, odblokowany zostaje przycisk Wybierz wniosek - podstawę decyzji koncesyjnej (1), który powoduje
przejście do okienka wyszukiwania wniosku. Działa ono analogiczne do okna wyszukiwania koncesji. Po dokonaniu
wyboru wniosku wypełnione zostają pola informacyjne w okienku kroku pierwszego.

Krok 2. Wprowadzanie danych decyzji (rysunek 37.)
W drugim kroku użytkownik ma możliwość wprowadzenia informacji o aktualnie tworzonej decyzji.

Jeżeli Użytkownik wprowadza decyzję o parametrach istniejących już w ewidencji i dodatkowo jest to decyzja oparta na
wniosku, system wykrywa tą sytuację i proponuje scalenie treści wniosku i decyzji. Zakłada się przy tym, że istniejąca
decyzja została wprowadzona z ewidencji ROG.

W następnej kolejności należy zaznaczyć opcję znajdującą się na formatce, jako potwierdzenie świadomie
wykonywanej akcji i wybrać przycisk [Dalej].
System przeprowadza Użytkownika przez formatkę Dane wniosku (gdzie można dokonać zmiany danych, np. daty
wpływu wniosku lub zmiany wnioskodawców) i przechodzi do formularza Dane podstawowe koncesji. Dalsza obsługa
decyzji jest identyczna, jak w przypadku zwykłego wprowadzania decyzji. Można dokonać edycji danych, w
szczególności wypełnić dane obowiązkowe.
Przyczyny ewentualnego niepowodzenia akcji scalenia treści wniosku i decyzji ROG:
- niepoprawnie wprowadzone parametry decyzji przy wprowadzanie do ewidencji Wniosków/Koncesji – System w ogóle
nie zaproponuje scalenia, gdyż nie wykryje powodu takiej akcji,
- niezgodności w danych po stronie Wniosku i decyzji ROG w zakresie złóż i kopalin - System wyświetli komunikat:
Występuje niezgodność pomiędzy wnioskiem a decyzją w obszarze złóż. Przed próbą połączenia danych należy
uporządkować wpisy odnośnie złóż i kopalin na złożach
- niezgodności z zakresie rodzaju działalności – również System poinformuje o tym stosownym komunikatem.
Po operacji scalenia treści wniosku i decyzji ROG, nie istnieje już w Systemie wniosek.
Teraz będziemy mieli do czynienia już tylko z decyzją – wynikiem połączenia dokumentów.
Krok 3. Powiązanie decyzji z historią lub kolekcją (rysunek 38.)
Jeżeli w kroku pierwszym zdefiniowano wniosek - podstawę tworzenia decyzji, to pominięte zostaje pytanie o
miejsce podłączenia decyzji (historia, kolekcja czy element luźny). W przeciwnym razie wyświetlany zostaje krok 3.
umożliwiający dowiązanie aktualnie tworzonej decyzji do istniejącego wniosku/koncesji lub kolekcji. Przy wyborze
dwóch pierwszych opcji odblokowany zostaje przycisk Wybierz powiązany wniosek/koncesję (2), który powoduje
przejście do okienka wyszukiwania wniosków/koncesji.

Krok 4. Wprowadzanie danych wniosku (rysunek 39.)
Krok ten służy do zdefiniowania danych o tworzonym wniosku i określenia wnioskodawców. W przypadku
dołączania wniosku/decyzji do historii, pola są wstępnie wypełnione danymi pochodzącymi z tejże historii. Niemożliwa
jest zmiana rodzaju działalności (pole tylko do odczytu). Gdy brak danych historycznych, wszystkie pola są puste.
Naciśnięcie przycisku Dodaj wnioskodawcę (3) powoduje przejście do okna wyszukiwania użytkownika.

Krok 5. Dane podstawowe
W tym kroku użytkownik wprowadza dane podstawowe tworzonej decyzji. Widok okna różni się w zależności od
wybranego rodzaju działalności. Opis poszczególnych elementów dostępny jest w rozdziale 2.1.3.4 Dane podstawowe
wniosku/koncesji. Elementem charakterystycznym dla kreatora jest tabela znajdująca się na górze okna - wyświetla
informacje o aktualnie tworzonej decyzji.
Działanie przycisków:
- Zapisz - zachowanie zmian i pozostanie w bieżącym oknie,
- Zapisz i przejdź do danych rozszerzonych - przejście do kolejnego kroku kreatora, zmiany zostają zapisane,
- Anuluj - porzucenie zmian, opuszczenie kreatora. Jeśli dane podstawowe chociaż raz zostały zapisane, to
decyzja/wniosek pozostanie w ewidencji, w przeciwnym przypadku nie zostanie po niej śladu. Następuje przejście do
okna wyszukiwania wniosków/koncesji.

Krok 6. Dane rozszerzone
W ostatnim kroku użytkownik wprowadza dane rozszerzone decyzji. Widok różni się w zależności od
wybranego rodzaju działalności. Opis elementów dla poszczególnych rodzajów wniosku/koncesji dostępny jest w
rozdziale 2.1.3.5 Dane rozszerzone wniosku/koncesji. Ponad tymi danymi znajduje się się tabela wyświetlająca
informację o aktualnie tworzonej decyzji.
Dane mogą znajdować się w trybie edycji lub trybie odczytu. Żeby przejść do trybu edycji należy nacisnąć ikonę
edycji znajdująca się przy obszarze górniczym/koncesji w kolumnie opcji. W trybie edycji, w prawym dolnym rogu okna,
dostępne są przyciski:

- Zapisz - zachowanie zmian i przejście do trybu odczytu,
- Anuluj - odrzucenie zmian i przejście do trybu odczytu.
Z kolei w trybie odczytu dostępne przyciski to:
- Powrót do danych podstawowych - powrót do kroku trzeciego kreatora
- Zakończ - zamknięcie kreatora

2.1.3.4 Dane podstawowe wniosku/koncesji
Elementy składające się na dane podstawowe wniosku różnią się w zależności od wybranego rodzaju działalności. W
tym rozdziale zamieszczony został opis tych elementów.
Dla koncesji/wniosków o rodzaju działalności poszukiwanie, poszukiwanie z rozpoznawaniem i rozpoznawanie
wyświetlana jest tabela obszarów koncesji:
Obszary koncesji (rysunek 40.)
Tabela ta istnieje dla każdego rodzaju działalności, jednak w przypadku wniosków/koncesji na poszukiwanie,
poszukiwanie z rozpoznawaniem i rozpoznawanie znajduje się pod nią sekcja Dane obszaru, która wyświetla
powierzchnię aktualnie zaznaczonego obszaru (sekcja ta odświeża się za każdym razem, gdy zostaje zmienione
zaznaczenie obszaru w tabelce powyżej). Po naciśnięciu przycisku Importuj kontur (1) następuję przejście do mapy. Po
imporcie do tabeli zostaje dodany nowy wpis.

Dla pozostałych typów wniosków/koncesji również istnieje tabela obszarów koncesji, jednak dodatkowo można
zdefiniować dla nich obszary górnicze (analogicznie do ROG).
Obszary koncesji wraz z Obszarami górniczymi (rysunek 41.) i Terenami górniczymi (rysunek 42.)
W tabeli obszarów koncesji można importować kontury wybranych obszarów (analogicznie do tabeli obszarów opisanej
powyżej). Możliwe jest również dodanie dowolnej ilości obszarów górniczych wraz z terenem górniczym i polami. Sekcje
te działają tak samo, jak te opisane w 2.1.2.3 Szczegóły obszaru górniczego (proszę zapoznać się z opisem). W celu
dodania nowego obszaru górniczego należy nacisnąć przycisk Dodaj nowy obszar (2) (jeżeli znajdujemy się na oknie z
zakładkami to należy najpierw przejść w tryb edycji danej koncesji poprzez wybór odpowiedniej opcji w tabeli
znajdującej się nad zakładkami). Następnie można wypisać dane obszaru, dodać dla niego pola, zdefiniować teren
górniczy, na którym dany obszar leży. Po naciśnięciu Zapisz, znajdującego się na dole strony, nastąpi zapisane obszaru
i dodanie nowego wpisu do tabeli. Można go modyfikować klikając opcję edycji znajdująca się tabeli dla tego obszaru.

Poniższe elementy są wspólne dla wszystkich rodzajów wniosków/koncesji:
Lista lokalizacji (rysunek 43.)
Użytkownik może definiować listę lokalizacji koncesji. Możliwość taka istnieje po zaznaczeniu pola wyboru Ląd
(domyślne) - dla opcji Morze tabela lokalizacji jest ukrywana. Jeśli Użytkownik wybrał inną lokalizację, niż określona do
tej pory w historii dla całej koncesji, System ostrzega, jeśli to konieczne, o istniejących opłatach (koncesyjnych lub
eksploatacyjnych) - sugeruje uporządkowanie, usunięcie opłat niepasujących do określonej lokalizacji. W celu dodania
lokalizacji należy nacisnąć przycisk Dodaj lokalizację (7) - nastąpi przejście do okienka wyszukującego gminę. Po
wyszukiwaniu interesującej użytkownika gminy, należy nacisnąć znak plusa w tabeli, co spowoduje opuszczenie
okienka i dodanie wybranej gminy do listy lokalizacji. Do gminy można następnie dodać miejscowość, poprzez wybór
pierwszej opcji w tabeli (zielony plus) (3) - nastąpi przejście do okienka wyszukiwania i dodawania miejscowości. W ten
sam sposób można zmienić miejscowość już wcześniej przypisaną do danej lokalizacji. Druga opcja (żółty kwadrat ze
znakiem minusa) (4) powoduje usunięcie miejscowości z gminy, z kolei trzecia (znaczek domku) (5) powoduje przejście
do okienka wyszukiwania instytucji, którą następnie można przypisać do gminy. Po wyborze instytucji wyświetlona
zostaje lista opinii. Wszystkie elementy listy lokalizacji zostają zapisane w bazie danych dopiero po naciśnięciu
przycisku Zapisz, znajdującego się w prawym dolnym rogu strony.

Organa nadzoru (rysunek 44.)
Lista wyświetla zdefiniowane dla danej koncesji organa nadzoru, dla których można zmieniać typ opinii. Nie można
dodawać ręcznie nowych organów nadzorów. Opinie zostają zapisane po naciśnięciu przycisku Zapisz znajdującego
się w prawym, dolnym rogu strony.

Dodatkowe dane o wniosku/koncesji (rysunek 45.)
Pod listą organów nadzoru znajdują się dodatkowe pola informacyjne o wniosku/koncesji. Numer identyfikacyjny
koncesji, data nadania koncesji oraz data wygaśnięcia koncesji dostępne są tylko dla koncesji, z poziomu kreatora (w

zakładkach oraz w kreatorze dla wniosku - pola nie są dostępne). Daną zostają zapisane po naciśnięciu przycisku
Zapisz (9) znajdującego się w prawym, dolnym rogu strony.

2.1.3.5 Dane rozszerzone wniosku/koncesji
Podobnie do danych podstawowych, zawartość okna danych rozszerzonych różni się w zależności od wybranego
rodzaju wniosku/koncesji. Poniżej opisane zostały poszczególne elementy okna dla każdego rodzaju wniosku/koncesji.
Koncesja eksploatacyjna
Obszary górnicze i lista złóż
Na górze okna (rysunek 46.) znajduje się tabela obszarów górniczych - pozostałe dane (złoża, kopaliny) mogą
zostać dodane tylko wtedy, gdy istnieje obszar górniczy (obszar można dodać w oknie danych podstawowych). W tym
celu należy nacisnąć ikonkę edycji (1) w kolumnie opcje - w tym momencie zostanie uaktywniony przycisk Dodaj złoża
(2) w sekcji Złoża. Po naciśnięciu Dodaj złoża (2) następuje przejście do okienka wyboru złóż. Wybór złoża skutkuje
dodaniem nowego wpisu do tabeli. Jeśli dodane złoże posiada kopaliny, to zostaną one wyświetlone w tabeli Kopaliny
dla złoża (rysunek 47.) po uprzednim zaznaczeniu złoża w tabeli.

Okienko modyfikacji kopalin złoża (rysunek 48.)
Kopaliny złoża mogą zostać zmodyfikowane. Należy nacisnąć ikonkę edycji (3) znajdującą się w kolumnie
Opcje tabeli Złoża - nastąpi przejście do okienka edycji kopalin wybranego złoża. W okienku tym wyświetlona jest lista

kopalin wybranego złoża. Po zaznaczeniu dowolnej kopaliny, wypełniane są pola informacyjne znajdujące się w sekcji
Szczegóły. Można edytować informacje o zasobach przemysłowych i stopniu wykorzystania - należy nacisnąć ikonę
edycji (4) w kolumnie Opcje. Istnieje również możliwość usunięcia wybranej kopaliny - odpowiednia ikonka znajduje się
obok ikonki edycji.
Działanie przycisków w okienku:
- Zapisz (6) - (aktywny w trybie edycji kopaliny) zachowanie zmian i pozostanie w okienku,
- Anuluj (7) - (aktywny w trybie edycji kopaliny) odrzucenie zmian i pozostanie w okienku,
- Zapisz i zakończ edycję kopalin dodatkowych (5) - zachowanie zmian i powrót do okna wywołującego.

Okienko dodawania/modyfikacji kopalin dodatkowych (rysunek 49.)
Do zaznaczonego złoża można również dodać kopaliny dodatkowe - aby to zrobić należy nacisnąć przycisk
Wybierz i edytuj kopaliny dodatkowe (8) znajdujący się w sekcji Kopaliny dodatkowe - nastąpi przejście do okienka
dodawania/edycji kopalin dodatkowych.
W okienku znajduje się lista kopalin dodatkowych. Można zaznaczyć kilka na raz wykorzystując myszkę z przyciskami
Ctrl lub Shift lub strzałki klawiaturowe również z kombinacją przycisków Ctrl lub Shift. Po zaznaczeniu wybranych
kopalin należy nacisnąć przycisk Wprowadź wybrane kopaliny na listę kopalin (9) - do tabeli poniżej zostaną dodane
wpisy. Dla każdej z tak wybranych kopalin istnieje możliwość podglądu szczegółów (wystarczy zaznaczyć interesującą
użytkownika kopalinę) i edycji - działanie analogiczne do okienka modyfikacji kopalin złoża.

Pozostałe informacje
Pod tabelami znajdują się dodatkowe pola informacyjne o koncesji.

Wszystkie dane z powyższych sekcji zostaną zapisane dopiero po naciśnięciu przycisku Zapisz, znajdującego się w
prawym, dolnym rogu okna.

Koncesja poszukiwacza i Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie
Dla dwóch powyższych koncesji ekrany danych rozszerzonych są identyczne.
Obszary koncesji (rysunek 50.)
Tabela obszarów koncesji wyświetla wszystkie obszary zdefiniowane dla wybranej koncesji (nowe obszary
można importować w oknie danych podstawowych).
Prace geologiczne (rysunek 51.)
Informacja o pracach geologicznych może zostać dodana dopiero po przejściu do edycji wybranego obszaru
koncesji (ikona edycji w tabeli obszarów) - tabela prac oraz pola Cel prac geologicznych, Margines błędu zostają w tym
momencie odblokowane. W celu dodania nowego wpisu należy nacisnąć przycisk Dodaj prace geologiczne (10) nastąpi przejście do okienka dodawania prac geologicznych (rysunek 52.).
Działanie przycisków:
- Zapisz (11) - zachowanie zmian i powrót do okna wywołującego,
- Anuluj (12) - porzucenie zmian i powrót do okna wywołującego.
Dodany wpis można edytować (ikonka edycji w kolumnie opcji - okienko analogiczne do okienka dodawania pracy) lub
usunąć (ikonka krzyżyka w kolumnie opcji).

Kopaliny (rysunek 53.)
Kopaliny można dodawać niezależnie od tego, czy wybrany został obszar górniczy. Po naciśnięciu przycisku
Wybierz i edytuj kopaliny (13) następuje przejście do okienka. Jego działanie jest analogiczne do okienka dodawania
kopalin/modyfikacji kopalin dodatkowych (opis w Koncesji eksploatacyjnej).

Wszystkie powyższe elementy zostają zapisane dopiero po naciśnięciu przycisku Zapisz, znajdującego się w prawym,
dolnym rogu okna.

Koncesja na rozpoznawanie
Obszary koncesji (rysunek 50.)
Tabela obszarów koncesji wyświetla wszystkie obszary zdefiniowane dla wybranej koncesji (nowe obszary
można importować w oknie danych podstawowych).
Prace geologiczne (rysunek 51.)
Informacja o pracach geologicznych może zostać dodana dopiero po przejściu do edycji wybranego obszaru
koncesji (ikona edycji w tabeli obszarów) - tabela prac oraz pola Cel prac geologicznych, Margines błędu zostają w tym
momencie odblokowane. W celu dodania nowego wpisu należy nacisnąć przycisk Dodaj prace geologiczne - nastąpi
przejście do okienka dodawania prac geologicznych (rysunek 52.).
Działanie przycisków:
- Zapisz - zachowanie zmian i powrót do okna wywołującego,
- Anuluj - porzucenie zmian i powrót do okna wywołującego.
Dodany wpis można edytować (ikonka edycji w kolumnie opcji - okienko analogiczne do okienka dodawania pracy) lub
usunąć (ikonka krzyżyka w kolumnie opcji).
Złoża i Kopaliny (rysunek 54.)
Wybór złóż następuje po naciśnięciu przycisku Dodaj złoże (14) - wyświetlone zostaje okienko wyboru złóż. Po
dodaniu złoża w kolumnie Kopaliny wyświetlone zostają wszystkie kopaliny danego złoża - można dla nich zaznaczyć
znacznik „Kopalina objęta koncesją” przez zaznaczenie pola wyboru znajdującego się obok nazwy kopaliny.
Dla każdego złoża można dodawać kopaliny dodatkowe - działanie okienka wyświetlanego po naciśnięciu
Wybierz i edytuj kopaliny dodatkowe jest opisane w sekcji dla koncesji eksploatacyjnej.
Należy pamiętać, że kopaliny dodatkowe wyświetlane są (w tabeli Kopaliny) dopiero po zaznaczeniu
odpowiedniego złoża kursorem.

Koncesja na bezzbiornikowe magazynowanie i Koncesja na składowanie odpadów
Ekrany dla powyższych koncesji różnią się tylko polami informacyjnymi o magazynie/składowisku (znajdują się między
tabelą obszarów górniczych i tabelą substancji). Pola te to zwykłe pola tekstowe, które mogą zostać dowolnie
wypełnione.
Obszary górnicze

Tabela wyświetla wszystkie obszary górnicze zdefiniowane dla danej koncesji (obszary można
dodawać/edytować w oknie danych podstawowych wniosku/koncesji). Dane o magazynie/składowisku oraz substancje
można dodawać dopiero po przejściu do trybu edycji wybranego obszaru górniczego (należy nacisnąć ikonkę edycji w
kolumnie opcji dla wybranego obszaru).
Substancje (rysunek 55.)
W celu dodania substancji należy nacisnąć przycisk Dodaj substancję, znajdujący się w prawym, dolnym rogu
sekcji. Zostanie wyświetlone okienko, które umożliwia wpisanie danych o dodawanej substancji. Działanie przycisków:
- Zapisz - zachowanie zmian i powrót do okna wywołującego,
- Anuluj - porzucenie zmian i powrót do okna wywołującego.
Po zapisie substancji zostaje dodany nowy wpis do tabeli. Taki wpis można edytować (pierwsza opcja - ikona
edycji; okienko edycji analogiczne do okienka dodającego substancję) lub usunąć (druga opcja - krzyżyk).

Wszystkie dane zostają zapisane w momencie naciśnięcia przycisku Zapisz (prawy, dolny róg okna).

2.1.3.6 Okno przeglądania - zakładki
Okno z zakładkami umożliwia przegląd i modyfikacje danych wybranego wniosku/koncesji. W zależności od
typu wniosku i rodzaju działalności wyświetlane są różne zakładki.
Nad zakładkami znajduje się tabela wyświetlające wszystkie wnioski/koncesje powiązane z wpisem wybranym
w oknie wyszukiwania. Użytkownik może zaznaczyć dowolny wpis z listy - dane na zakładkach zostaną automatycznie
odświeżone. Ponadto, dla każdego rekordu w tabeli istnieją następujące opcje:
- Edytuj - ustawia aktualnie wyświetlaną zakładkę w tryb edycji,
- Opłaty eksploatacyjne - (opcja dostępna tylko dla wpisów będących koncesjami (decyzjami)) przejście do okna listy
zbiorczej opłat eksploatacyjnych,
- Opłaty koncesyjne - (opcja dostępna tylko dla wpisów będących koncesjami o rodzaju: poszukiwanie, poszukiwanie z
rozpoznawaniem, rozpoznawanie) przejście do okna opłat koncesyjnych
- Powiąż - opis poniżej
Zakładki mogą znajdować się w trybie edycji lub w trybie przeglądu. Przejście w tryb edycji następuje po
naciśnięciu ikonki edycji, znajdującej się w kolumnie opcji tabeli koncesji. W tym momencie nie można przejść do innych
zakładek - należy najpierw zapisać lub odrzucić zmiany, nastąpi wtedy przejście do trybu przeglądania. Wyjątkiem jest
tutaj zakładka Podsumowanie, która działa tylko w trybie przeglądania.
W trybie edycji, użytkownik ma do dyspozycji następujące przyciski (prawy, dolny róg zakładki):
- Zapisz - zachowanie zmian i przejście w tryb przeglądania,
- Anuluj - odrzucenie zmian i przejście w tryb przeglądania.
Natomiast w trybie przeglądania dostępny jest tylko jeden przycisk:
- Zamknij kolekcję - powoduje zamknięcie okna z zakładkami i powrót do okna wyszukiwania wniosków/koncesji.
Dla wpisów będących wnioskami wyświetlane są następujące zakładki:
- Dane wniosku,
- Dane podstawowe koncesji,
- Dane rozszerzone koncesji,
- Załączniki,
- Podsumowanie.
Dla wpisów będących koncesjami wyświetlane są zakładki:
- Dane wniosku,
- Dane decyzji,
- Koncesja,
- Dane podstawowe koncesji,
- Rozszerzone dane koncesji,

- UUG,
- Opłaty koncesyjne (dostępna tylko dla koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i poszukiwanie z rozpoznawaniem),
- Załączniki,
- Podsumowanie.
Na każdej zakładce (u góry) wyświetlana jest sekcja Koncesja lub Wniosek - sekcje te są nieedytowalne.
Opcja Powiąż w edycji decyzji
Dla decyzji nie powiązanych (domyślnie: decyzji wprowadzonych w ewidencji ROG) istnieje możliwość
powiązania decyzji w kolekcję lub historię bezpośrednio po wyszukaniu i przejściu do edycji. Służy do tego ikona Powiąż
znajdująca się w wierszu decyzji (30)

Użytkownik wybiera opcję Powiąż.
System wyświetla formatkę z pytaniem o sposób powiązania (historia / kolekcja).
W dalszej kolejności Użytkownik wybiera element identyfikujący historię / kolekcję za pomocą przycisku Wybierz
powiązany wniosek / koncesję.
Elementy do powiązania w ramach tej opcji muszą mieć w przypadku wiązania w historię:
•
takie same: numery identyfikacyjne koncesji, daty nadania koncesji, rodzaje działalności.
•
Użytkownik musi mieć uprawnienia do edycji wiązanych elementów.
Nie ma tu możliwości zmiany numeru identyfikacyjnego i daty nadania koncesji. Taka opcja istnieje w innym miejscu
Systemu.
W przypadku wiązania w kolekcję nie ma takich wymagań.
Każde dwa znalezione elementy mogą być powiązane w kolekcję.
Powiązanie w kolekcję – wybrane: rodzaj powiązania i element:

Efekt powiązania w kolekcję widać na rysunku poniżej – widać dodatkowe dwie decyzje:

Dane wniosku
Zakładka służy do przeglądu i edycji podstawowych danych o wniosku. Przedstawiona została na rysunku 56.
Dla koncesji wyświetlana jest tabela Koncesja, która zawiera informacje o aktualnie wyświetlanym wpisie. Tabela ta jest
zawsze tylko do odczytu - nie można modyfikować jej zawartości.
W trybie edycji (należy nacisnąć ikonkę edycji w kolumnie opcji tabeli znajdującej nad zakładkami) użytkownik może
zmienić dane wniosku oraz zmodyfikować listę wnioskodawców/koncesjobiorców.
Koncesjobiorcy/Wnioskodawcy
Naciśnięcie przycisku Dodaj wnioskodawcę/Dodaj koncesjobiorcę (2) powoduje otwarcie okienka wyboru
użytkownika, którego działanie opisane jest w 2.2.1 Wybór użytkownika. Wpis można usunąć wybierać opcję usuwania
w tabeli, klikając znak krzyżyka (1) w kolumnie znajdujący się w kolumnie Usuń z listy.
Status wniosku
Sekcja umożliwia zmianę danych o statusie wniosku. Nie można zmienić statusu wniosku/koncesji, który ma
wartość zaakceptowany - w tym przypadku lista jest nieaktywna.
Zapis zmian następuje po naciśnięciu przycisku Zapisz (3). Istnieje również możliwość anulowania wprowadzonych
zmian, poprzez kliknięcie przycisku Anuluj (4). Po zapisie lub anulowaniu zakładka przechodzi w tryb odczytu widoczny jest przycisk Zamknij kolekcję, który powoduje powrót do okna wyszukiwania wniosków/koncesji.

Dane decyzji
Zakładka została przedstawiona na rysunku 57. Na tej zakładce użytkownik może przeglądać dane o decyzji i
modyfikować je (w trybie edycji). Zapis następuje po naciśnięciu przycisku Zapisz. Po zapisie zakładka przechodzi w
tryb odczytu - widoczny jest przycisk Zamknij kolekcję, który powoduje powrót do okna wyszukiwania
wniosków/koncesji.

Koncesja
Zakładka została przedstawiona na rysunku 58. Na tej zakładce użytkownik może przeglądać dane o koncesji i
modyfikować je (w trybie edycji). Zapis następuje po naciśnięciu przycisku Zapisz. Po zapisie zakładka przechodzi w
tryb odczytu - widoczny jest przycisk Zamknij kolekcję, który powoduje powrót do okna wyszukiwania
wniosków/koncesji.

Dane podstawowe wniosku/koncesji
Zakładka służy do wyświetlania danych podstawowych wniosku/koncesji i ich edycji. Elementy składowe zakładki różnią
się w zależności od wybranego rodzaju działalności koncesji. Ich opis znajduje się w 2.1.3.4 Dane podstawowe
wniosku/koncesji.

Dane rozszerzone wniosku/koncesji

Zakładka służy do wyświetlania danych rozszerzonych wniosku/koncesji i ich edycji. Elementy składowe zakładki różnią
się w zależności od wybranego rodzaju działalności koncesji. Ich opis znajduje się w 2.1.3.5 Dane rozszerzone
wniosku/koncesji.

UUG
Zakładka UUG (rysunek 59.) służy do przeglądania i edycji Umowy Użytkowania Górniczego wybranej koncesji.
W celu dokonania zmian zakładka musi działać w trybie edycji (należy nacisnąć ikonkę edycji w kolumnie opcji tabeli
znajdującej nad zakładkami).
Przycisk Wyszukaj (1) znajdujący się przy polu Właściciel nieruchomości gruntowej powoduje wyświetlenie okienka
wyboru użytkownika - opis w 2.2.1 Wybór użytkownika. Wybranego użytkownika można usunąć poprzez naciśnięcie
przycisku Wyczyść (2).
Dodawanie opłaty planowanej, spłata.
Przed dodaniem opłaty planowanej, należy podać kwotę ogółem. Następnie, po naciśnięciu przycisku Dodaj opłatę
planowaną (6) - nastąpi przejście do okienka wprowadzania/edycji opłaty planowanej (rysunek 59a.). W celu dodania
opłaty wystarczy wypełnić datę oraz kwotę i nacisnąć Zapisz (9). Z poziomu tego samego okienka można przejść do
spłaty aktualnie wprowadzanej opłaty (przycisk Spłać (10)) - pola w okienku spłaty (rysunek 59b.) są automatycznie
wypełnione datą i kwotą wpisaną w okienku opłaty. Działanie przycisków:
- Zapisz (12) - zachowanie zmian i pozostanie w aktualnym okienku,
- Anuluj (13) - odrzucenie zmian i powrót do okna wywołującego.
Opłatę planowaną można również spłacać z poziomu okna głównego. W tym celu wystarczy kliknąć pierwszą ikonkę (3)
w kolumnie opcji dla wybranej opłaty - pojawi się okienko do spłaty (rysunek 59b.), identyczne do opisanego powyżej, z
tą różnicą, ze pola spłaty będą niewypełnione. Można je wypełnić ręcznie lub skopiować wartości z sekcji opłaty
naciskając przycisk Kopiuj (11).
Wpis w tabeli można dowolnie modyfikować naciskając drugą ikonkę (4) w kolumnie opcje - ponownie nastąpi przejście
do okienka wprowadzania/edycji opłaty. Trzecia ikonka (5) opcji powoduje usunięcie wpisu w tabeli.
Wszystkie zmiany zostają zapisane dopiero w momencie naciśnięcia przycisku Zapisz (7), znajdującego się w prawym,
dolnym rogu zakładki. Można również anulować wprowadzone zmiany poprzez naciśnięcie przycisku Anuluj (8).

Opłaty koncesyjne
Na tej zakładce wyświetlana jest lista opłat koncesyjnych danej koncesji (rysunek 60.). Z tego miejsca można przejść do
okna opłat koncesyjnych poprzez naciśnięcie przycisku Przejdź do edycji opłat koncesyjnych. Edytowana jest opłata
aktualna dla zaznaczonej koncesji (ta opłata zaznaczona jest na kolor pomarańczowy).

Załączniki
Na zakładce (rysunek 61.) wyświetlana jest lista załączników obowiązkowych i opcjonalnych dla danego
wniosku/koncesji. Załączniki można wybierać poprzez zaznaczenie opcji wyboru znajdujących się w kolumnie o nazwie
Dołącz. W momencie dołączenia załącznika zostaje odblokowana ikonka edycji w kolumnie Opcje. Po naciśnięciu tej
ikonki następuje wyświetlenie okienka, w który można edytować opis wybranego załącznika i następnie zapisać zmiany
(Zapisz) lub anulować je (Anuluj). Po zapisie zostanie odświeżony opis załącznika w tabeli.
Wprowadzane zmiany zostaną trwale zapisane dopiero po naciśnięciu przycisku Zapisz, znajdującego się w dolnym,
prawym rogu zakładki. Po zapisie zakładka przechodzi w tryb odczytu - widoczny jest przycisk Zamknij kolekcję, który
powoduje powrót do okna wyszukiwania wniosków/koncesji.

Podsumowanie
Zakładka służy do wyświetlenia wszystkich danych o danym wniosku/koncesji. Działa tylko w trybie przeglądania
danych.

2.1.3.7 Opłaty koncesyjne
Okno umożliwia generowanie opłat koncesyjnych dla wybranych kopalin.
Tryb dodawania (stan okna przed wygenerowaniem jakichkolwiek opłat)
Po wejściu do okna w trybie dodawania pierwszych opłat przedstawia się ono jak na rysunku 62.
Nad tabelą koncesjobiorców znajduje się sekcja informacyjna, wyświetlająca dane wybranej koncesji. Poniżej tabeli
koncesjobiorców znajdują się informacje ogólne o generowanej opłacie:
- Data naliczenia opłaty - wartość wypełniania domyślnie datą nadania koncesji.
- Kopalina - lista rozwijalna, zawierająca nazwy kopalin zdefiniowanych dla danej koncesji; domyślnie ustawiona na
"WSZYSTKIE".
- Wielkość terenu - suma wielkości obszarów zdefiniowanych w danych podstawowych koncesji.
Jeśli nie wygenerowano jeszcze opłat, a na liście kopalin wybrano opcje "WSZYSTKIE", aktywny jest tylko przycisk
Generuj opłaty (2). Po naciśnięciu tego przycisku system pyta użytkownika, czy wygenerować opłaty dla wszystkich
kopalin. Po zatwierdzeniu komunikatu, na liście opłat pojawia się opłaty dla każdej gminy z koncesji z poddziałem na
wszystkie jej kopaliny (wypełnione zostaną pola Powierzchnia dla każdego wpisu). W celu uzupełnienia należności,
należy najpierw wybrać odpowiednią kopalinę - w tym momencie pola te zostaną odblokowane.
Wartości w polach Powierzchnia oraz Należność dla poszczególnych gmin, można wpisywać ręcznie. Istnieje również
możliwość skorzystania z dwóch przycisków:
- Należność (3) - wylicza wszystkie należności na podstawie podanych danych o powierzchni,
- Powierzchnia (4) - wylicza poszczególne powierzchnie na podstawie podanych danych o należności.
Termin płatności
Termin płatności może zostać określony jako ilość dni lub data. Jeśli wpisano ilość dni, data zostaje automatycznie
wyliczona i wpisana w dane pole.
Spłata
W celu dokonania spłaty należy nacisnąć przycisk Spłać/Edytuj (5) spłatę znajdujący się przy wybranym rekordzie.
Pojawi się okienko dodawania/edycji spłaty (rysunek 63.). Dane można wpisać ręcznie lub skopiować je z sekcji wpłaty
planowanej poprzez naciśnięcie przycisku Kopiuj (12). Po zapisaniu danych (przycisk Zapisz (13)) okienko zamknie
się i wypełnione zostaną pola modyfikowanego rekordu na oknie opłat. Można wyjść z okienka bez zapisu danych - w
tym celu należy nacisnąć przycisk Anuluj (14).
Działanie innych przycisków na oknie:
- Wprowadź opłatę ręcznie (7) - ręczne dodawanie opłaty planowanej; po naciśnięciu otwiera się okienko dodawania
opłaty planowanej (rysunek 64., opis poniżej),
- Usuń opłaty dla wybranej kopaliny (8) - usuwanie wszystkich opłat aktualnie wybranej kopaliny,

- Usuń opłatę (6) - usunięcie pojedynczej opłaty dla wybranej gminy.

Zasady naliczania opłat w zależności od wybranego w koncesji typu lokalizacji (ląd/morze)
Przy wybranym typie lokalizacji:
- ląd - System nalicza opłaty przypisując 40% należności dla wierzyciela NFOŚ, a pozostałą kwotę dla wierzycieli w
postaci gmin.
- morze - System nalicza opłaty przypisując 100% należności dla wierzyciela NFOŚ. Przy tym wyborze lokalizacji nie
istnieją gminy powiązane z koncesją.
W momencie dokonywania edycji wygenerowanej wcześniej opłaty System kieruje się lokalizacją, dla jakiej ta opłata
została wygenerowana. Jeśli w międzyczasie lokalizacja została zmieniona, to dopiero wybranie przycisku Generuj
opłaty jest dla Systemu sygnałem, że naliczenie ma się kierować nowo ustawioną lokalizacją.

Ręczne dodawanie opłaty planowanej
Tak jak wspomniano wcześniej, istnieje również możliwość ręcznego dodania opłaty planowej. Służy do tego okienko
wprowadzania opłaty planowanej (rysunek 64.). W oknie tym użytkownik może wybrać wierzyciela (z listy rozwijalnej,
jeśli wybrany jest typ lokalizacji „morze”, to lista obejmuje tylko NFOŚ – nie można wybrać gminy), określić
powierzchnię, należność i termin płatności. Po zapisie (przycisk Zapisz (15)) następuje zamknięcie okienka, powrót do
głównego okna opłat koncesyjnych i dodanie nowego rekordu do listy opłat. Naciśnięcie przycisku Spłać (16) powoduje
uruchomienie okienka dokonywania spłaty aktualnie dodawanej opłaty planowanej (okno przedstawione na rysunku
63.).

2.1.3.8 Opłaty eksploatacyjne
Okno umożliwia dodawanie nowych oraz edycję istniejących opłat eksploatacyjnych. Przedstawione zostało na rysunku
65.
Tryb dodawania
Po przejściu do okna poprzez naciśnięcie przycisku Dodaj opłatę z okna zbiorczej listy opłat eksploatacyjnych,
stan okna przedstawia się następująco:
- pola informacyjne znajdujące się z góry okna (nad tabelą koncesjobiorców) są wypełnione danymi o aktualnie
wybranej koncesji; elementy Korekta, Data korekty i przycisk Twórz korektę są nieaktywne (ponieważ nie zostały
jeszcze dodane żadne opłaty),
- na liście koncesjobiorców wyświetlani są koncesjobiorcy aktualnej koncesji,
- wszystkie pola poniżej tabeli koncesjobiorców są niewypełnione, oprócz pola Złoże (Składowisko lub Magazyn), które
wyświetla nazwę wybranego złoża (składowiska lub magazynu).
Jak dodać opłatę?
W celu dodania opłaty należy:
1. określić okres - elementy listy pobierane są ze słownika okresów (wszystkie wpisy mieszczące się w czasie trwania
koncesji o danym rodzaju działalności); jeżeli lista jest pusta oznacza to, że należy najpierw zdefiniować dany wpis w
słowniku,
2. wybrać kopalinę oraz typ kopaliny - w tym momencie zostaną automatycznie wypełnione pola
stawki, jednostki i terminu płatności znajdujące się w sekcji o nazwie Ogółem (wartości te pobierane są ze słownika
stawek i słownika okresów); na liście opłat (poniżej sekcji Ogółem) wyświetlone zostaną rekordy dla Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska + po jednym rekordzie dla każdej gminy zdefiniowanej dla danej koncesji,
3. określić wartość wydobycia - po wpisaniu wartości w pole Wydobycie (2) (w sekcji Ogółem) i zejściu z tego pola,
następuje automatyczne wypełnienie pola Wydobycie dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (oraz dla gminy,
jeśli zdefiniowana jest tylko jedna, powiatu i województwa),
4. wyliczyć opłatę - po naciśnięciu przycisku Wylicz opłatę (2) (w sekcji Ogółem), następuje wyliczenie i wypełnienie
pola Opłata (w sekcji Ogółem) na podstawie odpowiedniej stawki i wydobycia.
W sekcji Ogółem można również opcjonalnie:
5. określić wpłacającego, jeśli jest inny od koncesjobiorcy - w tym celu należy nacisnąć przycisk
Wyszukaj, co spowoduje przejście do okienka wyboru użytkownika (opis w 2.2.1 Wybór użytkownika : dokumentacja
systemu MIDAS 2016r),
6. określić datę dokonania wpłaty - jeśli na liście opłat wszystkie pola daty dokonania wpłaty są puste to zostaną one
automatycznie wypełnione wartością z sekcji Ogółem.
Po wykonaniu powyższych kroków należy nacisnąć przycisk Wylicz opłatę (3) nastąpi
wypełnienie pól w kolumnie Opłata dla wszystkich wierzycieli. Tak zdefiniowane opłaty można zapisać naciskając
przycisk Zapisz (8).
Dokonywanie wpłaty
Dla każdej opłaty można dokonać wpłatę. Pola Data dokonanej wpłaty oraz Kwota wpłaty są
odblokowywane w momencie wyliczenia opłaty dla danego płatnika. Należy wybrać z kalendarza datę oraz wpisać
kwotę wpłaty. Dane zostaną zapisane po naciśnięciu przycisku Zapisz (8).
Dopisywanie gminy do wierzycieli
W celu dodania gminy do listy wierzycieli należy nacisnąć przycisk Dopisz gminę do wierzycieli
(6). Nastąpi przejście do okna wyszukiwania gminy - po dokonaniu wyboru dodany zostanie nowy
rekord do listy opłat (wybrana gmina musi posiadać urząd gminy lub urząd miasta, w przeciwnym razie rekord nie
zostaje dodany). Dla takiego rekordu można również określać wydobycie, wyliczać opłatę, dodawać wpłatę.
Dodawanie opłaty dodatkowej
Istnieje możliwość dodania opłaty dodatkowej - po naciśnięciu przycisku Wprowadź opłatę
dodatkową (7) następuje dodanie do listy opłat nowego rekordu z etykietą Opłata dodatkowa, dla której można
zdefiniować datę i kwotę dokonanej wpłaty. Faktyczne dodanie opłaty nastąpi dopiero po naciśnięciu przycisku Zapisz
(8).

Usuwanie opłat
Możliwe jest usunięcie opłaty (za wyjątkiem opłaty dla NFOŚ). Należy nacisnąć przycisk Usuń
opłatę (4) dla rekordu, który ma zostać usunięty. Faktyczne usunięcie opłaty w bazie nastąpi dopiero po naciśnięciu
przycisku Zapisz.
Tworzenie korekty
Korektę można tworzyć, gdy na zdefiniowane są opłaty (wtedy odblokowany zostaje przycisk
Twórz korektę). Po naciśnięciu Twórz korektę następuje zaznaczenie pola wyboru Korekta i
wypełnienie pola Data korekty aktualną datą (może zostać zmieniona ręcznie). W tym momencie
użytkownik może zmienić wartości opłaty ogółem i opłat dla poszczególnych wierzycieli. Korekta
zostaje zapisana po naciśnięciu przycisku Zapisz (8).Została dodana możliwość tworzenia korekty opłaty dla innej
kopaliny niż pierwotna.
Wyświetlanie poprzednich opłat
Po dokonaniu korekty możliwe jest wyświetlenie poprzednich opłat. W tym celi należy
nacisnąć przycisk Pokaż poprzednie opłaty (5) - na liście opłat pojawią się opłaty z wszystkich
poprzednich korekt. Korektę można wykonać dla innego typu kopaliny niż pierwotna dlatego została dodana kolumna z
informacją o typie kopaliny. Wyświetlonych rekordów nie można edytować. Dla każdej poprzedniej opłaty użytkownik
może przejść do okienka podglądu uwag - należy nacisnąć przycisk Podgląd. Powrót z trybu podglądu poprzednich do
opłat do listy opłat aktualnych następuje po naciśnięciu przycisku Zamknij (10).
Wybór kopaliny dodatkowej
Istnieje możliwość dodania kopaliny dodatkowej, aby to zrobić należy wybrać kopalinę z listy rozwijanej(1) i przycisnąć
przycisk Dodaj Kopalinę dodatkową.
Anuluj
Przycisk który anuluje wszystkie zmiany w sekcji opłat.
Zapis
W momencie zapisu danych, następuje wyświetlenie ostrzeżeń o różnicy pomiędzy sumą
wprowadzonych opłat a opłatą ogółem oraz o różnicy pomiędzy sumą wydobycia dla wierzycieli a
wydobyciem ogółem.
Tryb edycji
Po przejściu do okna poprzez naciśnięcie opcji Edytuj opłatę w tabeli z okna zbiorczej listy
opłat eksploatacyjnych wypełnione są od razu pola opłaty ogółem, korekty (jeśli dostępne) i listy opłat - można od razu
przejść do edycji danego rekordu. Poza tym, działanie okna jest analogiczne do działania w trybie dodawania.

Zasady naliczania opłat
1. W zależności od tego, czy opłaty naliczane są dla okresu sprzed 01.01.2012, czy po tej dacie System dokonuje
tego w inny sposób.
Przed dniem 01.01.2012 w procesie naliczania opłat nie obowiązują żadne dodatkowe zasady związane z wysokością
naliczonej kwoty. Oznacza to, że każda naliczona kwota ogółem powyżej 0 PLN jest konieczna do spłaty. Z chwilą, gdy

Użytkownik zapisze formularz opłat, a suma spłat nie będzie się równała naliczonej kwocie System wyświetli
odpowiedni komunikat. System informuje również w sytuacji, gdy zostanie przekroczony termin spłaty.
Po dniu 01.01.2012 obowiązuje dodatkowa reguła w naliczaniu opłaty. Jest ona związana z kwotą minimalną, poniżej
której System nie ostrzega o braku spłaty lub częściowym braku spłaty. Kwota ta wynosi 300 PLN.
Jeżeli suma naliczonych opłat za dany okres i dla danego złoża/magazynu/składowiska nie przekracza kwoty
minimalnej, to System przy zapisie i po każdorazowym wejściu do formularza opłat wyświetla odpowiedni komunikat.
Również na ekranie zbiorczym opłat Status opłaty dla tych wierszy ma wartość: nie dotyczy.
Wszystkie komunikaty, które pojawiają się w momencie zapisu naliczonych i uiszczonych opłat, są również widoczne po
powtórnym wejściu do formularza, tak, aby Użytkownik miał zawsze jasną informację, co do stanu opłat.
2. Zasady naliczania opłat za wydobycie dla kopalin pochodzących ze złóż węglowodorów
Przed dniem 01.01.2012 dla wszystkich kopalin o typie współwystępująca pobierane są stawki jak dla kopaliny
głównej.
Po dniu 01.01.2012 dla kopalin pochodzących ze złóż węglowodorów o typie współwystępująca pobierane są stawki
jak dla kopaliny towarzyszącej.
3. Zasady naliczania opłat w zależności od wybranego w koncesji typu lokalizacji (ląd/morze)
Przy wybranym typie lokalizacji:
- ląd - System nalicza opłaty przypisując 40% należności dla wierzyciela NFOŚ, a pozostałą kwotę dla wierzycieli w
postaci gmin.
- morze - System nalicza opłaty przypisując 100% należności dla wierzyciela NFOŚ. Przy tym wyborze lokalizacji
nie istnieją gminy powiązane z koncesją.
W momencie dokonywania edycji wygenerowanej wcześniej opłaty System kieruje się lokalizacją, dla jakiej ta
opłata została wygenerowana. Jeśli w międzyczasie lokalizacja została zmieniona, to dopiero wybranie
przycisku Wylicz opłatę jest dla Systemu sygnałem, że naliczenie ma się kierować nowo ustawioną lokalizacją.
4. Zmiany w opłatach koncesyjnych od 01.01.2016
W związku z rozbudową systemu MIDAS w okresie pierwszego półrocza 2016 roku, uległ zmianie mechanizm
wyliczania opłat eksploatacyjnych. Od 01.01.2016 został zmieniony algorytm wyliczania opłat dla węglowodorów, w
nowym algorytmie opłata jest dzielona na NFOŚ(10%), gminy(60%), powiaty(15%) i województwa(15%). Opłata jest
wyliczana procentowo w zależności od instytucji a także jest zależna od wydobycia (jeśli wydobycie większe niż próg
wydobycia to stawka = x , jeśli wydobycie jest mniejsze lub równe niż próg wydobycia obowiązuje stawka = y).

2.1.3.9 Zbiorcza lista opłat eksploatacyjnych
Zbiorcza lista opłat eksploatacyjnych (rysunek 66.) przedstawia zsumowane opłaty eksploatacyjne dla każdego
złoża/magazynu/składowiska koncesji.
Tabela górna
Przedstawia listę wszystkich złóż/magazynów/składowisk objętych daną koncesją. Po zaznaczeniu wybranego
rekordu następuje odświeżenie tabeli dolnej oraz pól informacyjnych znajdujących się pomiędzy tabelami.
Tabela dolna - lista opłat
Przedstawia zsumowane opłaty eksploatacyjne dla złoża zaznaczonego w tabeli górnej. "Zsumowane"
oznacza, że wszystkie opłaty dla danego okresu i kopaliny/substancji/odpadów oraz typu kopaliny znajdują się w
jednym wierszu (w tym również korekty, z których tylko ostatnia jest tu wyświetlana).
Znaczenie wybranych kolumn:
- W kolumnie Kopalina/Rodzaj substancji/Rodzaj odpadów, obok nazwy danego elementu znajduje się w nawiasie
literka (1) określająca typ kopaliny. Oznaczają one:
- W - współwystępująca,
- T - towarzysząca,
- G - główna.
- W kolumnie Status opłaty wyświetlana jest informacja czy dana opłata jest opłacona (2). Opłata jest opłacona, gdy
wartość Kwota wpłacona w PLN jest wyższa lub równa wartości Kwota należna w PLN. Dla opłat wygenerowanych dla
okresów po dacie 01.01.2012 obowiązuje zasada, że jeśli suma opłat wygenerowanych dla okresu

i złoża/magazynu/składowiska nie przekracza 300 PLN, to dla tych wierszy opłat System wyświetla w kolumnie status
wartość nie dotyczy.
- Znacznik w kolumnie Korekta (3) sygnalizuje czy dany rekord jest korektą wcześniej wprowadzonej opłaty.
Działanie ikon w kolumnie Opcje:
- edytuj opłatę (5) - następuje przejście do okna opłat eksploatacyjnych w trybie edycji wybranej opłaty,
- usuń ostatnią korektę lub opłatę (6) - usunięcie ostatniej korekty lub całej opłaty, jeśli nie była wprowadzona korekta.
Dodawanie nowej opłaty
W celu dodania nowej opłaty należy zaznaczyć złoże/magazyn/składowisko z górnej tabeli, do którego opłata ma zostać
dodana i następnie nacisnąć przycisk Dodaj opłatę (7). Nastąpi przejście do okna opłat eksploatacyjnych.

2.1.3.10 Raporty

Lista koncesji
Okno umożliwia generowanie raportu o listach koncesji, dla których spełniane są podane przez użytkownika kryteria.
Przedstawione zostało na rysunku 67.
Status koncesji, Kod kopaliny oraz Rodzaj koncesji wybierane są w list rozwijalnych, natomiast do wyznaczenia Dat
nadania używane są kalendarze. W celu dodania przedsiębiorstwa należy nacisnąć Wyszukaj - nastąpi wyświetlenie
okienka wyboru użytkownika, którego działanie opisane jest w 2.2.1 Wybór użytkownika.
Po wyborze parametrów należy nacisnąć przycisk Pokaż raport, co spowoduje wyświetlenie okienka z raportem.

Karta umów użytkownika górniczego
Okno umożliwia generowanie raportu o umowie użytkownika górniczego. Przedstawione zostało na rysunku 68.
W tym celu trzeba najpierw wybrać umowę, dla której ma zostać wygenerowany raport. Po naciśnięciu przycisku
Wyszukaj następuje wyświetlenie okna wyboru umowy. Po wyszukaniu interesującej użytkownika umowy należy
nacisnąć znak plusa znajdujący się w tabeli w kolumnie Opcje - nastąpi opuszczenie okienka i wpisanie wybranej
umowy do pola w oknie głównym.
W celu wygenerowania raportu należy nacisnąć przycisk Pokaż raport.

Zestawienie wprowadzonych opłat
Celem raportu jest umożliwienie sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych o opłatach. Raport umożliwia
wybranie odpowiednich parametrów które raport ma być objęty takich jak:
Nr złoża, Nr koncesji, Typ opłaty, Okres, Nazwę złoża i Kopaliny/Substancji, Wpłacającego i Wierzyciela. Aby
poprawnie wygenerować raport należy wybrać Okres oraz Kopalinę i użyć przycisku Generuj. Zostanie wygenerowany
arkusz kalkulacyjny który będzie zawierał zakładkę Kryteria wyszukiwania(1), Podsumowanie(2),Raport Ogólny(3),
Raport szczegółowy(4).

Zestawienie wprowadzonych opłat Excel

Kryteria wyszukiwania - w tej zakładce znajdują się wszystkie wybrane parametry raportu.
Podsumowanie - w zakładce podsumowanie znajdują się informacje o wydobyciu kopalin i opłatach na przestrzeni lat.
Raport ogólny - Zawiera informacje o wydobyciu kopalin dla poszczególnych koncesji i opłatach na przestrzeni
okresów
Raport szczegółowy - Zawiera informacje szczegółowe informacje o opłatach, wydobyciu a także o wierzycielach.

Wykaz obowiązujących koncesji
Raport umożliwia wybranie odpowiednich parametrów które raport ma być objęty takich jak:
Nr złoża, Nr koncesji, Okres, Nazwę złoża i Kopaliny/Substancji. Raport zawiera zakładkę Kryteria wyszukiwania,
Raport szczegółowy. Raport wyświetla listę obowiązujących koncesji dla złoża i kopalin.

Wykaz obowiązujących koncesji Excel

Zestawienie terminowości wpłat
Raport umożliwia wybranie odpowiednich parametrów które raport ma być objęty takich jak:
Nr złoża, Nr koncesji, Okres, Nazwę złoża i Kopaliny/Substancji ,Typ opłaty, Liczba dni po terminie, Wpłacającego i
Wierzyciela. Raport zawiera zakładkę Kryteria wyszukiwania, Raport szczegółowy i Raport ogólny. Raport uwzględnia
tylko te wpłaty które dokonały się X dni po ustawowym terminie. Ilość dni określa się w kryteriach wyszukiwania.

Zestawienie terminowości wpłat Excel

Zestawienie prawidłowości wpłat
Raport umożliwia wybranie odpowiednich parametrów które raport ma być objęty takich jak:
Nr złoża, Nr koncesji, Okres, Nazwę złoża i Kopaliny/Substancji ,Typ opłaty, Niezgodność, Wpłacającego i Wierzyciela.
Raport zawiera zakładkę Kryteria wyszukiwania, Raport szczegółowy i Raport ogólny. Zestawienie prawidłowości wpłat
ma na celu sprawdzenie czy opłaty wniesione zgadzają się co do wartości z opłatami należnymi dla wybranych okresów
i kopalin/substancji, jest możliwość określenia dopuszczalnej niezgodności, domyślnie niezgodność wynosi zero i
dlatego raportem są objęte wpłaty które nie posiadają niezgodności.

Zestawienie prawidłowości wpłat Excel

Zestawienie opłat poniżej 300zł
Raport umożliwia wybranie odpowiednich parametrów które raport ma być objęty takich jak:
Nr złoża, Nr koncesji, Okres, Nazwę złoża i Kopaliny/Substancji ,Typ opłaty, Wpłacającego i Wierzyciela. Raport
zawiera zakładkę Kryteria wyszukiwania, Raport szczegółowy Raport ogólny. Raport prezentuje opłaty których wartość
nie przekracza 300zł w danych okresach dla wybranych kopalin/substancji.

Zestawienie opłat poniżej 300zł

Porównanie wydobycia z bilansem
Raport umożliwia wybranie odpowiednich parametrów które raport ma być objęty takich jak:
Nr złoża, Nr koncesji, Rok, Nazwę złoża i Kopaliny i Wpłacającego. Raport zawiera zakładkę Kryteria wyszukiwania,
Raport szczegółowy. Raport ma na celu porównanie wartości wydobycia z informacji z wartością wydobycia z bilansu
dla poszczególnych kopalin i złóż na przestrzeni lat.

Porównanie wydobycia z bilansem Excel

Zestawienie opłat wg progów wydobycia dla węglowodorów
Raport umożliwia wybranie odpowiednich parametrów które raport ma być objęty takich jak:
Nr złoża, Nr koncesji, Okres, Nazwę złoża i Kopaliny/Substancji ,Typ opłaty, Wpłacającego i Wierzyciela. Raport
zawiera zakładkę Kryteria wyszukiwania, Raport szczegółowy Raport ogólny. Raport prezentuje szczegółowe
informacje o wydobyciu ,stawce i progów wydobycia dla opłat poszczególnych okresów.

Zestawienie opłat wg progów wydobycia dla węglowodorów Excel

Zestawienie wprowadzonych korekt
Raport umożliwia wybranie odpowiednich parametrów które raport ma być objęty takich jak:
Nr złoża, Nr koncesji, Okres, Nazwę złoża i Kopaliny/Substancji ,Typ opłaty, Wpłacającego i Wierzyciela. Raport
zawiera zakładkę Kryteria wyszukiwania, Raport szczegółowy Raport ogólny. Raport ma na celu prezentacje
szczegółowych informacji o korektach (data korekty, przedsiębiorca, kopalina/substancja po korekcie) oraz różnice w
opłatach i wydobyciu po korekcie dla poszczególnych okresów.

Zestawienie wprowadzonych korekt Excel

2.1.4 Gospodarka surowcami
Menu rozwijalne dla modułu GSM zawiera następujące opcje:
- Przeglądanie danych
- Dane krajowe - przejście do wyszukiwania i podglądy danych krajowych
- Dane światowe - przejście do wyszukiwania i podglądy danych światowych

2.1.4.1 Dane krajowe
Okno umożliwia wyszukiwanie danych krajowych oraz przejście do podglądu szczegółów. Przedstawione zostało na
rysunku 99.
Analogicznie do innych stron wyszukiwania podzielone jest na dwie sekcje:
1. Parametry wyszukiwanie
Informacje ogólne na temat parametrów wyszukiwania są dostępne w 1.1 Informacje ogólne.
Użytkownik może wybierać parametry z list rozwijalnych, przy czym listy Rok, Zakres, Kraje, Kontynenty/organizacje są
aktywne tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru (1) znajdujące się z lewej strony nazwy każdej z tych list.
Dodatkowo, możliwe jest sortowanie wartości listy Surowce:
- rosnąco wg kodu - poprzez naciśnięcie przycisku Sort. PRICEMIN (2)
- alfabetycznie wg nazw - poprzez naciśnięcie przycisku Sort. Nazwa (3)
2. Lista wyników wyszukiwania
Informacje ogólne na temat listy wyników wyszukiwania są dostępne 1.1 Informacje ogólne.
Dla każdego z uzyskanych rekordów istnieje możliwość przejścia do podglądu szczegółów poprzez naciśnięcie ikonki z
symbolem "i" (4) w kolumnie "Opcje".

2.1.4.2 Dane światowe
Okno umożliwia wyszukiwanie danych światowych oraz przejście do podglądu szczegółów. Przedstawione zostało na
rysunku 100.
Działanie analogiczne do okna wyszukiwania danych krajowych.

2.1.4.3 Szczegóły
Okienko służy do wyświetlenia elementów składowych rekordu wybranego z listy wyszukiwania w oknie danych
krajowych lub danych światowych oraz ich szczegółów. Przedstawione zostało na rysunku 101.

Pola znajdujące się pod tabelą prezentują informacje o wpisie aktualnie zaznaczonym - odświeżają się każdorazowo po
zmianie zaznaczenia rekordu. Bezpośrednio po wejściu do okienka automatycznie zaznaczony jest pierwszy element
tabeli.
Użytkownik może opuścić okienko i wrócić do okna wyszukiwania naciskając przycisk Anuluj.

2.1.5 Słowniki
Menu modułu Słowniki umożliwia przejście do następujących okien:
- Prace geologiczne
- Powody odrzucenia wniosku koncesyjnego
- Powody wygaśnięcia koncesji
- Instytucje
- Stawki
- Okresy

2.1.5.1 Prace geologiczne
Okno służy do przeglądania pozycji słownikowych prac geologicznych, ich edycję oraz dodawanie nowych wpisów.
Przedstawione zostało na rysunku 102.
W chwili przejścia do okna, wyświetlona zostaje pełna lista wszystkich dostępnych wpisów danego słownika.
Usuwanie wpisu
Istnieje możliwość usunięcia wybranego rekordu, poprzez naciśnięcie znaku krzyżyka (3) w kolumnie Opcje.
Edycja wpisu
W celu edycji wpisu należy nacisnąć ikonkę edycji (2) w kolumnie Opcje - nastąpi otwarcie okienka, którego pola
są wypełnione danymi wybranego wcześniej rekordu. Użytkownik może dokonać dowolnych zmian i zapisać je (przycisk
Zapisz (4)) lub anulować (przycisk Anuluj (5)). W obu przypadkach nastąpi opuszczenie okienka, jednak przy zapisie
dane w tabeli zostają automatycznie odświeżone.
Dodawanie wpisu
W celu dodania wpisu należy nacisnąć przycisk Dodaj nową pozycję w słowniku (1). Otwarte okienko działa
analogicznie do okienka edycji, jednak wszystkie pola są puste (rysunek 103.). Po zapisie (przycisk Zapisz) następuje
opuszczenie okienka i dodanie nowej pozycji do listy.

2.1.5.2 Powody odrzucenia wniosku koncesyjnego
Okno służy do przeglądania, edytowania oraz dodawania wpisów słownikowych powodów odrzucenia wniosku
koncesyjnego. Przedstawione zostało na rysunku 104.
W chwili przejścia do okna, wyświetlona zostaje pełna lista wszystkich dostępnych wpisów danego słownika.
Usuwanie wpisu
Istnieje możliwość usunięcia wybranego rekordu, poprzez naciśnięcie znaku krzyżyka (3) w kolumnie Opcje.
Edycja wpisu
W celu edycji wpisu należy nacisnąć ikonkę edycji (2) w kolumnie Opcje - nastąpi otwarcie okienka, którego pola
są wypełnione danymi wybranego wcześniej rekordu. Użytkownik może dokonać dowolnych zmian i zapisać je (przycisk
Zapisz (4)) lub anulować (przycisk Anuluj (5)). W obu przypadkach nastąpi opuszczenie okienka, jednak przy zapisie
dane w tabeli zostają automatycznie odświeżone.
Dodawanie wpisu
W celu dodania wpisu należy nacisnąć przycisk Dodaj nową pozycję w słowniku (1). Otwarte okienko działa
analogicznie do okienka edycji, jednak wszystkie pola są puste (rysunek 105.). Po zapisie (przycisk Zapisz) następuje
opuszczenie okienka i dodanie nowej pozycji do listy.

2.1.5.3 Powody wygaśnięcia koncesji
Okno służy do przeglądania, edytowania oraz dodawania wpisów słownikowych powodów wygaśnięcia koncesji.
Przedstawione zostało na rysunku 106.
W chwili przejścia do okna, wyświetlona zostaje pełna lista wszystkich dostępnych wpisów danego słownika.
Usuwanie wpisu
Istnieje możliwość usunięcia wybranego rekordu, poprzez naciśnięcie znaku krzyżyka (3) w kolumnie Opcje.
Edycja wpisu
W celu edycji wpisu należy nacisnąć ikonkę edycji (2) w kolumnie Opcje - nastąpi otwarcie okienka, którego pola
są wypełnione danymi wybranego wcześniej rekordu. Użytkownik może dokonać dowolnych zmian i zapisać je (przycisk
Zapisz (4)) lub anulować (przycisk Anuluj (5)). W obu przypadkach nastąpi opuszczenie okienka, jednak przy zapisie
dane w tabeli zostają automatycznie odświeżone.
Dodawanie wpisu
W celu dodania wpisu należy nacisnąć przycisk Dodaj nową pozycję w słowniku (1). Otwarte okienko działa
analogicznie do okienka edycji, jednak wszystkie pola są puste (rysunek 107.). Po zapisie (przycisk Zapisz) następuje
opuszczenie okienka i dodanie nowej pozycji do listy.

2.1.5.4 Instytucje
Okno służy do wyszukiwania instytucji. Przedstawione zostało na rysunku 108.
Podzielone jest na sekcje: parametrów wyszukiwania i listy wyników wyszukiwania.
Parametry wyszukiwania
Informacje ogólne o parametrach wyszukiwania znajdują się w 1.1 Informacje ogólne.
Użytkownik może zdefiniować następujące parametry:
- Nazwa, NIP, REGON - pola tekstowe, można wpisać dowolną wartość,
- Miejscowość, Gmina, Powiat - pola wypełniane wartościami pobranymi z wyszukiwarek,
- Rodzaj, Województwo - listy rozwijalne.
Działanie przycisków:
- Wyszukaj (2) dla pola Miejscowość - przejście do okienka Wybór miejscowości,
- Wyczyść (3) dla pola Miejscowość- wyczyszczenie pola Miejscowość,
- Wyszukaj (4) dla pola Gmina - przejście do okienka Wybór gminy,
- Wyczyść (5) dla pola Gmina- wyczyszczenie pola Gmina,
- Wyszukaj (6) dla pola Powiat - przejście do okienka Wybór powiatu,
- Wyczyść (7) dla pola Powiat- wyczyszczenie pola Powiat,
- Pokaż listę wyników (8) - wyświetlenie listy wyników,

- Wyczyść (9) - wyczyszczenie wszystkich parametrów wyszukiwania.
Lista wyników wyszukiwania
Wyniki wyświetlane są w tabeli. Informacje ogólne o liście wyników wyszukiwania znajdują się w 1.1 Informacje ogólne.
Podgląd szczegółów
W celu przejścia do szczegółów wybranego wpisy należy nacisnąć ikonkę w kolumnie Opcje - nastąpi przejście
do okna edycji/dodawanie instytucji, którego pola są wypełnione danymi wybranego wcześniej rekordu. Okno znajduje
się w trybie podglądu.
Dodawanie wpisu
W celu dodania wpisu należy nacisnąć przycisk Dodaj nową pozycję w słowniku (1). Okno znajduje się w trybie
edycji, wszystkie pola są puste.

2.1.5.5 Stawki
Okno służy do przeglądania, edytowania oraz dodawania pozycji słownikowych stawek. Przedstawione zostało na
rysunku 109.
Podzielone jest na sekcje: parametrów wyszukiwania i listy wyników wyszukiwania.
Parametry wyszukiwania
Informacje ogólne o parametrach wyszukiwania znajdują się w 1.1 Informacje ogólne.
Użytkownik może zdefiniować następujące parametry:
- Typ koncesji, Rodzaj odpadów, Rodzaj substancji, Typ kopaliny - listy wyboru,
- Data od, Data do - kalendarze.
Działanie przycisków:
- Pokaż listę wyników (2) - wyświetlenie listy wyników,
- Wyczyść (3) - wyczyszczenie wszystkich parametrów wyszukiwania.
Lista wyników wyszukiwania
Wyniki wyświetlane są w tabeli. Informacje ogólne o liście wyników wyszukiwania znajdują się w 1.1 Informacje ogólne.
Edycja wpisu

W celu edycji wpisu należy nacisnąć ikonkę edycji (4) w kolumnie Opcje - nastąpi otwarcie okienka, którego pola
są wypełnione danymi wybranego wcześniej rekordu. Użytkownik może dokonać dowolnych zmian i zapisać je (przycisk
Zapisz (6)) lub anulować (przycisk Anuluj (7)). W obu przypadkach nastąpi opuszczenie okienka, jednak przy zapisie
dane w tabeli zostają automatycznie odświeżone.
Dodawanie wpisu
W celu dodania wpisu należy nacisnąć przycisk Dodaj nową pozycję w słowniku (1). Otwarte okienko działa
analogicznie do okienka edycji, jednak wszystkie pola są puste(rysunek 110.). Po zapisie (przycisk Zapisz) następuje
opuszczenie okienka i dodanie nowej pozycji do listy.
Usuwanie wpisu
Istnieje możliwość usunięcia wybranego rekordu, poprzez naciśnięcie znaku krzyżyka (5) w kolumnie Opcje. W
przypadku, gdy dany wpis jest używany w innej części aplikacji, zostanie wyświetlony komunikat, że usunięcie rekordu
nie jest możliwe.

W związku ze zmianą struktury stawek, ekran stawek został zmodyfikowany. Zostały dodane pola:
„Ilość progowa”(3), „Kwota po przekroczeniu ilości progowej”(4) oraz pole jednokrotnego wyboru „Czy
zawiera ilość progową”(2).

Żeby zapisać nowe parametry należy zaznaczyć pole jednokrotnego wyboru i wypełnić danymi a następnie użyć
przycisku „Zapisz”(1)

2.1.5.6 Okresy
Okno służy do przeglądania, edytowania oraz dodawania pozycji słownikowych okresów. Przedstawione zostało na
rysunku 111.
Podzielone jest na sekcje: parametrów wyszukiwania i listy wyników wyszukiwania.
Parametry wyszukiwania
Informacje ogólne o parametrach wyszukiwania znajdują się w 1.1 Informacje ogólne.
Użytkownik ma możliwość wyboru typu koncesji oraz przedziału czasu wyszukiwanych okresów.
Działanie przycisków:
- Pokaż listę wyników (2) - wyświetlenie listy wyników,
- Wyczyść (3) - wyczyszczenie wszystkich parametrów wyszukiwania.
Lista wyników wyszukiwania
Wyniki wyświetlane są w tabeli. Informacje ogólne o liście wyników wyszukiwania znajdują się w 1.1 Informacje ogólne.

Edycja wpisu
W celu edycji wpisu należy nacisnąć ikonkę edycji (4) w kolumnie Opcje - nastąpi otwarcie okienka, którego pola
są wypełnione danymi wybranego wcześniej rekordu. Użytkownik może dokonać dowolnych zmian i zapisać je (przycisk
Zapisz (6)) lub anulować (przycisk Anuluj (7)). W obu przypadkach nastąpi opuszczenie okienka, jednak przy zapisie
dane w tabeli zostają automatycznie odświeżone.
Dodawanie wpisu
W celu dodania wpisu należy nacisnąć przycisk Dodaj nową pozycję w słowniku (1). Otwarte okienko działa
analogicznie do okienka edycji, jednak wszystkie pola są puste(rysunek 112.). Po zapisie (przycisk Zapisz) następuje
opuszczenie okienka i dodanie nowej pozycji do listy.
Usuwanie wpisu
Istnieje możliwość usunięcia wybranego rekordu, poprzez naciśnięcie znaku krzyżyka (5) w kolumnie Opcje. W
przypadku, gdy dany wpis jest używany w innej części aplikacji, zostanie wyświetlony komunikat, że usunięcie rekordu
nie jest możliwe.

2.1.5.7 Okno dodawania/edycji instytucji
Okno umożliwia dodanie nowej lub edycję istniejącej instytucji.

Tryb podglądu
W trybie podglądu wszystkie pola w oknie są nieaktywne. Z dołu strony dostępne są przyciski:
- Powrót - opuszczenie okna i powrót do okna słownika instytucji,
- Edytuj - przejście w tryb edycji.
Tryb dodawania i edycji
W trybie dodawania instytucji wszystkie pola są początkowo puste, natomiast w trybie edycji instytucji pola uzupełnione
są danymi rekordu wybranego w oknie słownika instytucji.
Okno podzielono na kilka sekcji. Poniżej przedstawiono opis każdej z nich.
Informacje identyfikacyjne (rysunek 113.)
Sekcja umożliwia wprowadzenie podstawowych informacji o aktualnie dodawanej/edytowanej instytucji.
Działanie przycisków:
- Wyszukaj dla pola Instytucja nadrzędna (1) - przejście do okienka wyboru użytkownika; po dokonaniu wyboru
następuje wypełnienie pola Instytucja nadrzędna,
- Wyczyść dla pola Instytucja nadrzędna (2) - wyczyszczenie zawartości pola Instytucja nadrzędna.

Rodzaje instytucji (rysunek 114.)
Sekcja umożliwia wprowadzenie rodzajów instytucji. W tym celu należy wybrać wartość z listy poniżej tabelki i
nacisnąć przycisk Dodaj (3) - nastąpi dodanie wpisu do tabelki. Dany rekord można również usunąć poprzez naciśnięcie
ikonki Usuń z kolumny Opcje.

Informacje lokalizacyjne (rysunek 115.)
Sekcja umożliwia wprowadzenie adresu oficjalnego i korespondencyjnego instytucji. Sekcje dla obu adresów są
identyczne, oprócz przycisku Kopiuj dane adresowe do kontaktowych (8), który umożliwia skopiowanie danych z adresu
oficjalnego do korespondencyjnego.
Działanie przycisków:
- Wyszukaj (4) dla pola Miejscowość - przejście do okienka wyboru miejscowości; po dokonaniu wyboru następuje
wypełnienie pola Miejscowość,
- Wyczyść (5) dla pola Miejscowość - wyczyszczenie zawartości pola Miejscowość,
- Wyszukaj (6) dla pola Gmina - przejście do okienka wyboru gminy; po dokonaniu wyboru następuje wypełnienie pola
Gmina,
- Wyczyść (7) dla pola Gmina - wyczyszczenie zawartości pola Gmina,

Informacje kontaktowe (rysunek 116.)
Sekcja umożliwia wprowadzenie danych kontaktowych instytucji, takich jak: telefon, strona internetowa, faks,
e-mail.

Informacje o poprzednikach (rysunek 117.)
Sekcja przedstawia listę poprzedników aktualnej instytucji.

Działanie przycisków (również przedstawione na rysunku 87.)
W trybie dodawania/edycji dostępne są następujące przyciski (prawy, dolny róg strony):
- Zapisz (9) - zachowanie zmian i powrót do trybu podglądu,
- Anuluj (10) - odrzucenie zmian i powrót do trybu podglądu.

2.2 Modalne okienka wyszukiwania
Okienka służą do wyszukiwania danych, które następnie mogą zostać dołączone do kryteriów wyszukiwania w oknie, z
którego zostało ono wywołane. Dany rekord wybieramy poprzez naciśnięcie ikony plusa, znajdującej się w tabeli
wyników. Po naciśnięciu następuje opuszczenie okienka, powrót do strony wywołującej i wpisanie wartości w
odpowiednie pole. Wybór można zmienić powtarzając cały proces wyszukiwania i wybierania lub usunąć klikając
przycisk Wyczyść.

2.2.1 Wybór użytkownika
Okienko umożliwiające wyszukanie oraz wybór użytkownika. Przedstawione zostało na rysunku 118.
1. Parametry wyszukiwania
Dostępne parametry:
- Nazwa pełna/skrócona, miejscowość, NIP, REGON - pola tekstowe
- Rodzaj - lista rozwijalna umożliwiająca określenie rodzaju instytucji

Przyciski:
- Pokaż listę wyników (1) - wyświetlenie listy wyników
- Dodaj nową instytucję (2) - przejście do okna kreatora nowej instytucji
- Anuluj (3) - opuszczenie okienka bez wybierania użytkownika
2. Wyniki wyszukiwania
Opcje:
- plusik (wybierz) (4) - wybór zaznaczonego użytkownika oraz powrót do okna wywołującego

2.2.2 Wybór gminy
Okienko umożliwiające wyszukanie i wybór gminy. Przedstawione zostało na rysunku 119.
1. Parametry wyszukiwania
Dostępne parametry:
- Nazwa - pole tekstowe
- Powiat, Województwo - listy rozwijalne
Przyciski:
- Pokaż listę wyników (1) - wyświetlenie wyników wyszukiwania
- Anuluj (2) - opuszczenie okienka bez wybierania gminy
2. Wyniki wyszukiwania
Opcje:
- plusik (wybierz) - wybór zaznaczonego użytkownika, opuszczenie okienka oraz powrót do okna wywołującego

2.2.3 Wybór złoża
Okienko jest modalną wersją okna wyszukiwania złoża. Wyszukiwanie działa na tej samej zasadzie i jest opisane w
2.1.1.1 Wyszukiwanie złóż.
Różnicą jest istnienie przycisku Anuluj, który umożliwia opuszczenie okienka, bez dokonywania wyboru złoża. Ponadto
w kolumnie Opcje, dostępny jest jedynie znak plusa, umożliwiający wybór wyszukanego złoża i opuszczenie okienka.

2.2.4 Wybór wniosku/koncesji
Okienko jest modalną wersją okna wyszukiwania wniosku/koncesji. Wyszukiwanie działa na tej samej zasadzie i jest
opisane w 2.1.3.1 Wyszukiwanie koncesji i wniosków koncesyjnych.
Różnicą jest istnienie przycisku Anuluj, który umożliwia opuszczenie okienka, bez dokonywania wyboru złoża.
Ponadto w górnej tabeli nie istnieje kolumna Opcje, z kolei w dolnej tabeli w tej kolumnie znajduje się ikona plusa, która
umożliwia wybranie danej koncesji i opuszczenie okienka.

2.2.5 Wybór miejscowości
Okienko umożliwiające wyszukanie i wybór miejscowości. Zostało przedstawione na rysunku 120.
1. Parametry wyszukiwania
Dostępne parametry:
- Nazwa - pole tekstowe
- Powiat, Województwo, Gmina - listy rozwijalne

Przyciski:
- Pokaż listę wyników (1) - wyświetlenie wyników wyszukiwania
- Anuluj (2) - opuszczenie okienka bez wybierania gminy
2. Wyniki wyszukiwania
Opcje:
- plusik (wybierz) - wybór zaznaczonego użytkownika, opuszczenie okienka oraz powrót do okna wywołującego

2.2.6 Wybór powiatu
Okienko umożliwiające wyszukanie i wybór powiatu. Zostało przedstawione na rysunku 121.
1. Parametry wyszukiwania
Dostępne parametry:
- Nazwa - pole tekstowe
- Województwo - lista rozwijalna
Przyciski:
- Pokaż listę wyników (1) - wyświetlenie wyników wyszukiwania
- Anuluj (2) - opuszczenie okienka bez wybierania gminy

2. Wyniki wyszukiwania
Opcje:
- plusik (wybierz) - wybór zaznaczonego użytkownika, opuszczenie okienka oraz powrót do okna wywołującego

