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1. Zakres i przedmiot dokumentu SWRZ Dokumentacja Projektowa
Dokument SWRZ Dokumentacja Projektowa zawiera: opis modelu działania Zamawiającego oraz opis rozwiązania, które ma ten model wspierać (jest ono
jednym z przedmiotów postępowania). 
 
Opis modelu działania Zamawiającego stanowi opis celu i sposobu użycia rozwiązania przez Zamawiającego. Jego celem jest przekazanie kontekstu
projektu oraz celu i kontekstu użycia oprogramowania. 
 
Opisany mechanizm działania oprogramowana, będącego przedmiotem zamówienia to wymaganie. Opis rozwiązania stanowi sobą opis wymaganej logiki
działania tego oprogramowania i jako jego techniczny projekt, stanowi utwór pierwotny chroniony zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, opis ten stanowi także opis know-how zamawiającego. 
 
Opis rozwiązania wykonano metodą zorientowaną na modele (MDA). Opisano, w obszarze wymaganych usług świadczonych grupom użytkowników (aktor
systemu), logikę biznesową jaką ma realizować oprogramowanie oraz jego wymagane cechy jakościowe. Opis ten (modele) obejmuje wyłącznie kwese
wymaganej logiki działania oprogramowania, nie ingeruje w kwese implementacji i użytych technologii, nie licząc wymagań dotyczących środowiska
pracy jakim jest przeglądarka internetowa i integrowane oprogramowanie. W dokumencie zostały użyte (oznaczenia w tytułach) następujące systemy
notacyjne (notacje): BMM, BPMN, UML, SBVR, w ich aktualnie obowiązujących wersjach. Specyfikacje tych notacji są opublikowane na stronie hp://
www.omg.org/spec/ . Dostęp do tych dokumentów nie wymaga opłat, a korzystanie z nich nie jest ograniczone (patrz dodatek Użyte metody). 
 
Pod pojęciem Wymaganie rozumiemy zgodność dostarczonego rozwiązania z tą dokumentacją, o czym zdecyduje Zamawiający prowadząc testy
odbiorcze. 
 
Podmiot, składając ofertę, oświadcza, że zna (osoby wyznaczone do jej realizacji) wyżej wymienione notacje i posiada umiejętność poprawnego
interpretowania schematów blokowych wykonanych z ich użyciem. 
 
Wykonawca, jako pierwszy produkt, opracuje Koncepcja Wdrożenia stanowiącą Studium Wykonalności, które musi zawierać opis tego jak Wykonawca
zrealizuje Przedmiot Zamówienia, to jest w jaki sposób wykona implementację oprogramowania. Zamawiający oceni zgodność opisu w Koncepcji
Wdrożenia z niniejszym opisem i podejmie decyzję o kontynuacji projektu. 
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Kryterium odbioru oprogramowania będzie przeprowadzenie przez Zamawiającego testów odbiorczych. Testami tymi będzie przeprowadzenie prac
zgodnie z opisanymi procesami biznesowymi z użyciem pari dokumentów testowych, które przygotuje Zamawiający. 
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1.1. Wymagania Biznesowe

 
Nazwa Opis
BIUROWOŚĆ Zgodność z Instrukcją o pracy biurowej w resorcie obrony narodowej. 
INF NIEJAWNA Zgodność z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2010.182.1228) 
INFORMACJE KRYM Zgodność z Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o przetwarzaniu informacji kryminalnych (Dz.U.2019.44.125 t.j.) 
INSTDOCHSL 2006 Zgodność z Instrukcją Działalności Dochodzeniowo-Śledczej Żandarmerii Wojskowej. Warszawa Lipiec 2006 
KARTY REJESTRACYJNE Zgodność z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie

wzorów kart rejestracyjnych oraz sposobu ich wypełniania (Dz.U.2007.127.881) 
KARTY ZAPYTANIA Zgodność z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2004 r. w

sprawie wzoru karty zapytania oraz sposobu jej wypełnienia (Dz.U.2004.242.2425) 
KCIK SŁOWNIKI Dostęp i do słowników wartości (słowniki) z rejestru KCIK'u. np. katalogu kwalifikacji prawnych, obywatelstw,

narodowości, znaków szczególnych itp. 
KKS 1999 Zgodność z Ustawą z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (kks), 
KPK 1997 Zgodność z Ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (kpk) 
KPSW 2001 Zgodność z Ustawą z dnia z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (kpsw). 
MATARCH Zgodność z Instrukcją o wojskowych materiałach archiwalnych. 
PREWENCJA Instrukcja: Zasady organizowania, realizowania i dokumentowania działalności prewencyjnej (KG ŻW 2013 r.) 
RODO Zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych. 
ŻANDWOJ 2001 Zgodność z Ustawą z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

(Dz.U.2019.518 t.j.) 

1.2. Zarządzanie zmianą i rozwój
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Dokument niniejszy, jako materiał przekazywany Wykonawcy, stanowi opis techniczny wykonania oprogramowania, będący wymaganiem i stanowi
podstawowe źródło wiedzy o przedmiocie zamówienia. W konsekwencji, wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia, osoba korzystająca z tego
dokumentu, kieruje do jego autora (Jarosław Żeliński j.zelinski@it-consultng.pl) lub Zamawiającego, zgodnie z zawartą umową. 
 
Procedura komunikacji: 

1. Wszelkie uwagi dotyczące treści niniejszego dokumentu należy kierować do jego autora, w postaci odrębnych pytań ze wskazaniem rozdziału,
którego pytanie dotyczy. 

2. Odpowiedzi na powyższe pytania będą udzielane w postaci zmian lub uzupełnień niniejszego dokumentu, jeżeli jego dotyczą. 
3. Pytania muszą być przekazywane pisemnie w sposób określony w Umowie. 
4. Autor prowadzi rejestr udzielonych wyjaśnień i rozszerzeń, załączony na końcu tego dokumentu (RFC). 
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2. Model działania Zamawiającego 
 
W tej części opisano procesy i reguły biznesowe poprzedzone słownikiem kluczowych pojęć biznesowych. 
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2.1. Kontekst biznesowy projektu

Diagram przedstawia podstawowe biznesowe cele Żandarmerii Wojskowej oraz oprogramowanie System Wspomagania Pracy ŻW jako zasób mający
wspierać podstawową działalność Żandarmerii. Biorąc pod uwagę fakt, że specyfika instytucji wymaga utrwalania informacji o wszelkich podejmowanych
działaniach i ich skutkach, efektywne zarządzanie dokumentacją oraz raportowanie, są podstawowymi usługami wymaganymi od tego oprogramowania. 
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2.2. Słownik Zestawienie 
Zestawienie kluczowych pojęć opisujących dziedzinę badanego problemu. Pojęcia w tej części stanowią definicje zawartości formularzy i pól tych
formularzy. 
Nazwa Opis
akceptacja wyrażenie zgody przez osobę uprawnioną dla sposobu załatwienia sprawy, aprobaty treści pisma; 
akta zbiór dokumentów ułożonych według rzeczowego wykazu akt, dołączonych do teczek akt oznaczonych

właściwą kategorią archiwalną i symbolem klasyfikacyjnym; 
analiza kryminalna proces przetwarzania informacji, którego celem jest poszukiwanie i identyfikacja powiązań między osobami,

zdarzeniami oraz wszelkimi danymi uzyskanymi w wyniku czynności procesowych i pozaprocesowych 
asysta zapewnienie odpowiednich warunków do przeprowadzenia czynności egzekucyjnych, w szczególności przez

umożliwienie dostępu do miejsca, w którym mają być one dokonywane, oraz towarzyszenie komornikowi w
czasie ich trwania 

bierny opór określenie odnoszące się do zachowania osoby, w stosunku do której wykonywane są czynności służbowe
polegające na niestosowaniu się do poleceń żołnierza Żandarmerii Wojskowej. 

brakowanie wydzielanie dokumentacji niearchiwalnej do niszczenia, po upływie okresu jej przechowywania; 
cisza nocna potoczne określenie wywodzące się z prawnego „zakłócenia spoczynku nocnego” polegające na

uniemożliwieniu przynajmniej jednej osobie odpoczywania w ciszy ale w taki sposób by było ono w stanie
zakłócić spoczynek większej liczbie osób. Przyjmuje się, że cisza ta obowiązuje w godzinach 22.00 – 6.00,
chyba że upoważniony podmiot określi ją inaczej, np. w szpitalach, sanatoriach, jednostkach wojskowych 

czynna napaść przestępstwo polegające na naruszeniu nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego (m.in. żołnierza
Żandarmerii Wojskowej lub osoby przybranej do wykonania czynności służbowej); jest to działanie
skierowane przeciwko temu funkcjonariuszowi publicznemu podczas wykonywania przez niego obowiązków
służbowych 

czynność realizowane zadania 
czynny opór zachowanie się osoby , w stosunku do której żołnierz Żandarmerii Wojskowej wykonuje czynności służbowe

polegające na użyciu przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia żołnierza ŻW lub osoby przybranej
mu do pomocy do zaniechania prawnej czynności 
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Nazwa Opis
czyn zabroniony czyn którego dokonanie lub zaniechanie działania jest zagrożone karą 
dane identyfikacyjne minimalny zbiór cech pozwalających na identyfikację osoby 
dane ilościowe liczba wystąpień określonego faktu (zdarzenia, patrolu, itp.) 
dane osobowe zestawem przetwarzanych informacji o osobie np. data urodzenia, imię ojca, imię matki itp. 
dekretacja wskazanie przez przełożonego osoby lub komórki organizacyjnej, wyznaczonej do załatwienia sprawy, która

może zawierać dyspozycje co do terminu i sposobu załatwienia sprawy; 
dochodzenie czynności prowadzone przez policję lub ŻW, o ile nie prowadzi go prokurator (źr. KPK, Art. 312. Uprawnienia

Policji przysługują także: 1) organom Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Krajowej
Administracji Skarbowej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Żandarmerii Wojskowej, w zakresie ich
właściwości, Art. 325a. § 1. Dochodzenie prowadzi Policja lub organy, o których mowa w art. 312, chyba że
prowadzi je prokurator., Art. 325i. § 1. Dochodzenie powinno być ukończone w ciągu 2 miesięcy. Prokurator
może przedłużyć ten okres do 3 miesięcy, a w wypadkach szczególnie uzasadnionych – na dalszy czas
oznaczony.) 

dokument każda utrwalona informacja, w szczególności na piśmie, mikrofilmach, negatywach i fotografiach, na taśmach
magnetycznych, także w formie mapy, wykresu, rysunku, 
obrazu, fotografii, broszury, książki, kopii, odpisu, wypisu, wyciągu i tłumaczenia dokumentu, odbitki, kliszy,
matrycy, kalki, taśmy atramentowej, jak również informację utrwaloną na informatycznych nośnikach danych;
w instrukcji oznacza dokument jawny; 

dokument procesowy dokument związany z toczącym sie procesem 
działania specjalne zdefiniowane działania o specjalnym charakterze 
dziennik korespondencji nazwa wzoru dokumentu, rejestr dokumentów 
ekspedycja faksowa komórka łączności przeznaczona do przesyłania korespondencji przez 

techniczne środki łączności; 
elektroniczny obieg dokumentów proces rejestrowania,przechowywania, obiegu i udostępniania dokumentów w postaci elektronicznej,

realizowany w komórce organizacyjnej przy wykorzystaniu systemu informatycznego; 
formularz szablon struktury dokumentu wraz z ewentualnym opisem sposobu jego użycia 
groźba karalna czyn zabroniony polegający na grożeniu innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę

najbliższych pod warunkiem, że groźba ta wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę jej spełnienia 
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Nazwa Opis
inny organ ścigania jednostki organizacyjne policji oraz innych organów uprawnionych do prowadzenia postępowań o

przestępstwa, wykroczenia oraz przestępstwa i wykroczenia skarbowe. 
interwencja natychmiastowe (bezzwłoczne) podjęcie czynności w celu przywrócenia porządku i spokoju publicznego oraz

ochrony bezpieczeństwa obywateli 
jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowana; 
jednostka wojskowa jednostka organizacyjna lub instytucja, Sił Zbrojnych RP funkcjonująca na podstawie nadanego przez

Ministra Obrony Narodowej etatu określającego jej strukturę wewnętrzną, liczbę, rodzaje i rangę wszystkich
stanowisk służbowych występujących w tej jednostce, jak również liczbę i rodzaje uzbrojenia, środków
transportu i innego wyposażenia należnego jednostce, oraz posługującą się pieczęcią urzędową z godłem
Rzeczypospolitej Polskiej i nazwą (numerem) jednostki, a także jednostka organizacyjna podległa Ministrowi
Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowana, przedsiębiorstwo państwowe, dla którego jest on organem
założycielskim, oraz komórka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej 

jednostka ŻW Komenda Główna ŻW (KGŻW), oddział ŻW (OŻW), wydział ŻW (WŻW), placówka ŻW (PŻW). Przez jednostkę
ŻW rozumie się także komórkę uprawnioną do realizacji pracy d-ś poza granicami kraju. 

JRWA Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt, dziesiętny system klasyfikacji rodzajowej dokumentów 
kancelaria komórka wchodząca w skład Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych, odpowiedzialna za

przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, obieg i udostępnianie dokumentów jawnych (w
Ministerstwie Obrony Narodowej są to kancelarie jawne Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych); 

kancelista żołnierz zawodowy lub pracownik, podlegający bezpośrednio kierownikowi kancelarii; 
karta rejestracyjna formularz elektroniczny służący do wprowadzania danych 
kierownik kancelarii żołnierz zawodowy lub pracownik kierujący pracą kancelarii (kierownicy kancelarii bezpośrednio podlegają

szefowi Oddziału Kancelarii Jawnych Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych); 
kierownik komórki organizacyjnej osoba kierująca komórką organizacyjną lub osoba upoważniona do wykonywania jej zadań; 
kierownik pracy d-ś Szef Zarządu D-Ś i Szef Oddziału w ZD-Ś KGŻW, szef wydziału d-ś w oddziale ŻW, szef sekcji d-ś w wydziale ŻW,

komendant placówki ŻW oraz ich przełożeni. 
komórka organizacyjna Sekretariat Ministra Obrony Narodowej, departament, zarząd, biuro wchodzące w skład Ministerstwa Obrony

Narodowej; 
kontrola drogowa czynność polegająca na kontroli kierowcy i pojazdu 
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Nazwa Opis
konwój zorganizowana, odpowiednio przygotowana i uzbrojona grupa żołnierzy, której zadaniem jest doprowadzenie

osób lub dostarczenie przedmiotów do miejsca przeznaczenia. 
kopia powielony dokument niezależnie od formy i techniki jego sporządzania; 
książka rodzaj rejestru 
mandat karny nakaz zapłacenia grzywny (kary) za popełnione wykroczenie; sposób załatwienia interwencji na miejscu jej

powstania. 
materiały archiwalne dokumentacja, o której mowa w art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016); 
meldunek opis wykonanych czynności, stanu faktycznego itp. 
metadane zestaw logicznie usystematyzowanych informacji opisujących dokument, ułatwiających jego wyszukiwanie,

kontrolę, zrozumienie i długotrwałe przechowanie oraz zarządzanie. (źr. Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury
dokumentów elektronicznych) 

metryka zestaw danych związanych ze sprawą, opisujących historię dokumentu lub sprawy zgodnie z aktualnie
obowiązującym prawem 

Miejsce zestaw danych określających położenie w przestrzeni, np. kod, miasto, ulica, posesja, lokal (także koordynaty
GPS) 

miejsce popełnienia czynu położenie (adres, itp.) określające miejsce zdarzenia będącego przedmiotem postępowania 
mienie wojskowe mienie Skarbu Państwa będące w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi

Obrony Narodowej lub przez nich nadzorowanych, a także inne mienie będące we władaniu tych jednostek,
niewykorzystywane do realizacji ich zadań oraz mienie pozostałe po likwidacji państwowych osób prawnych,
dla których organem założycielskim lub organem nadzoru był Minister Obrony Narodowej. 

nadzór nad działalnością d-ś całokształt działań mający na celu zapewnienie stałej, skutecznej i zgodnej z obowiązującym prawem
realizacji zadań ustawowych w zakresie dotyczącym działalności d-ś. Polega on na bieżącej kontroli stanu
pracy d-ś oraz oddziaływaniu na funkcjonowanie i wykonywanie zadań przez podmioty nadzorowane. 

niebezpieczny przedmiot przedmiot, który ze względu na swoją konstrukcję lub właściwości stwarza niebezpieczeństwo uszkodzenia
ciała lub śmierci człowieka 

nieletni ustawowe określenie osoby w wieku: 
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1. do lat 18 – która jest zdemoralizowana lub zagrożona demoralizacją, 
2. od 13 do 17 lat – jeśli dopuściła się czynu karalnego, 
3. do 21 lat – jeśli zastosowano wobec niej środki wychowawcze lub poprawcze 

 
niszczenie mienia pojęcie odnoszące się do: 

1. niszczenia rzeczy ruchomych i nieruchomych, 
2. uszkodzenia rzeczy, tzn. powodowanie fizycznego uszczerbku przedmiotów, np. wybicie szyby w

samochodzie, 
3. uczynienia niezdatnym do użytku, tj. uniemożliwienia posługiwania się przedmiotem bez powodowania

jego fizycznego uszczerbku (niszczenia), np. wyjęcie z maszyny trudno dostępnej części 
 

notatka notatki urzędowa i służbowa powinny zawierać: 
1. sygnaturę akt sprawy, do której została sporządzona, 
2. miejsce i datę sporządzenia, 
3. stanowisko służbowe, imię, nazwisko sporządzającego, 
4. okoliczność jakiej dotyczy, 
5. w razie potrzeby – wnioski odnośnie dalszego wykorzystania. 

 
obrona konieczna działanie człowieka w celu powstrzymania innej osoby przed realizacją bezpośredniego i bezprawnego

zamachu, polegającego na działaniu lub zaniechaniu; zamach ten musi być skierowany na jakiekolwiek dobra
chronione prawem, m. in. życie, zdrowie ludzkie, bezpieczeństwo państwa, mienie; powstrzymanie osoby
przed realizacją zamachu może polegać na fizycznym odparciu zamachu (zastosowaniu siły fizycznej) albo na
wypowiedzeniu wobec takiej groźby. 

obwiniony podejrzany o popełnienie wykroczenia 
ochrona czynności w formie: 

1. ochrony bezpośredniej; 
2. ochrony w miejscach pracy; 
3. ochrony w miejscach czasowego pobytu; 
4. pilotowania kolumn pojazdów; 
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5. rozpoznania pirotechniczno – radiologicznego; 
6. ochrony sanitarnej żywienia; 
7. czynności rozpoznawczych i prewencyjnych wobec obsługi prasowej i radiowo – telewizyjnej. 

 
odpis dosłownie i wiernie odzwierciedlony oraz poświadczony tekst dokumentu; 
oryginał pierwotny zapis, bez względu na jego postać, utrwalający jakąś informację; 
patrol grupa żołnierzy lub policjantów wykonujący zadania służbowe w określonym rejonie i na trasie patrolowania

w celu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego 
pilotaż (pojazd wykonujący pilotaż) odpowiednio wyposażony 

i oznakowany pojazd samochodowy, przy którego użyciu 
zabezpiecza się przejazd pojazdu lub kolumny pojazdów 

pismo wyrażona tekstem informacja, stanowiąca odrębną całość znaczeniową, niezależnie od sposobu jej
utrwalenia; 
 
pisma i zapiski dotyczą: 
1) zawiadomień, 
2) zwracania się do osób, organów i instytucji o wykonanie czynności niemających charakteru procesowego
związanych z postępowaniem, 
3) zlecenia innym organom przeprowadzenia czynności w ramach pomocy prawnej, 
4) informowania stron i innych uczestników w sprawach dotyczących postępowania innych, niż pouczenia. 

plik plik binarny opatrzony metadanymi 
podejrzany osoba, której przedstawiono zarzuty w postępowaniu przygotowawczym 
porządek publiczny dobro chronione prawem; rodzaj pewnego ładu i spokoju panującego w miejscach publicznych 
postanowienie Postanowienie winno zawierać kolejno: 

1) sygnaturę akt sprawy, 
2) miejsce i datę wydania, 
3) jednostkę ŻW, stanowisko służbowe, stopień oraz imię i nazwisko wydającego postanowienie, 
4) wskazanie sprawy oraz kwesi, której postanowienie dotyczy, 
5) rozstrzygnięcie i podstawę prawną, 
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6) uzasadnienie, chyba że zgodnie z ustawą nie jest obowiązkowe, 
7) pouczenia, 
8) zarządzenia. 

postepowanie mandatowe postepowanie mandatowe 
postępowanie śledztwo, dochodzenie, postępowanie sprawdzające, czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie,

 dochodzenie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, dochodzenie w niezbędnym zakresie. 
postępowanie przygotowawcze prowadzi się w celu zebrania materiałów dowodowych 
postępowanie sprawdzające prowadzi się w celu uzupełnienia danych zawartych w zawiadomieniu o przestępstwie lub dokonania

sprawdzenia faktów w tym zakresie. 
prokurator prokurator powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury nadzorujący postępowanie prowadzone przez

jednostkę ŻW 
prokuratura właściwa do nadzoru procesowego nad danym postępowaniem prokuratura rejonowa (PR), prokuratura

okręgowa (PO), prokuratura regionalna (PReg) lub Prokuratura Krajowa (PK). 
protokół Protokół winien zawierać kolejno: 

1) sygnaturę akt, 
2) nazwę jednostki ŻW prowadzącej postępowanie, 
3) miejsce i datę sporządzenia, 
4) stanowisko służbowe, stopień, imię i nazwisko prowadzącego czynność, 
5) stanowisko służbowe, stopień, imię i nazwisko protokolanta, 
6) imię i nazwisko innej osoby (osób) uczestniczącej w czynności, 
7) adnotację o wymaganych dla danej czynności uprzedzeniach i pouczeniach uczestników, 
8) dane personalne uczestników w zakresie przewidzianym dla danej czynności, 
9) opis przebiegu czynności, 
10) oświadczenia i wnioski jej uczestników, 
11) wydane w toku czynności postanowienia i zarządzenia, a jeżeli postanowienie lub zarządzenie
sporządzono osobno, wzmiankę o jego wydaniu, 
12) informacje o załącznikach, 
13) w miarę potrzeby stwierdzenie innych okoliczności dotyczących przebiegu czynności, 
14) podpisy prowadzącego czynność, protokólanta i innych uczestników. 
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W protokole należy zamieszczać z możliwą dokładnością: 
1) wyjaśnienia podejrzanego, 
2) oświadczenia świadka, 
3) oświadczenia i wnioski innych osób uczestniczących w czynności, 
4) stwierdzenia określonych okoliczności przez prowadzącego czynność. 

prowadzący postępowanie żołnierz ŻW wyznaczony przez przełożonego do jego prowadzenia 
prowadzenie badania wykonywanie przez uprawnioną osobę określonych czynności, zgodnie z prawem 
przestępstwo czyn bezprawny, zawiniony, społecznie szkodliwy, zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w

czasie jego popełnienia 
przestępstwo skarbowe

przesyłka dokumentacja otrzymana lub wysyłana, w każdy możliwy sposób, w tym z wykorzystaniem elektronicznego
systemu obiegu dokumentów; 

przyjęcie zgłoszenia otrzymanie, uzyskanie informacji o zdarzeniu wymagającym podjęcia działań przez odpowiedni organ 
referendarz sądowy instytucja wprowadzona do sądów powszechnych na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997r o zmianie ustaw

- Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o księgach wieczystych i
hipotece oraz ustawy o prokuraturze; jest zatrudniony do wykonywania określonych w ustawach czynności, w
zakresie powierzonych mu czynności referendarz ma kompetencje sądu, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

rejestr działalności rejestr podejmowanych czynności 
repertorium rejestr śledztw i dochodzeń, czynności wyjaśniających o wykroczenie 
rozpoznanie pozyskanie informacji o miejscu lub osobie, prowadzi się poprzez wykonywanie czynności służbowych, udział

w spotkaniach, analizy i inne; odbywa się to głównie przez obserwację wizualną oraz prowadzenie rozmów 
sąd wojskowy sąd garnizonowy (WSG), wojskowy sąd okręgowy (WSO), sąd rejonowy (SR) sąd okręgowy (SO) lub

sąd apelacyjny (SA). 
skarga odformalizowany środek kontroli w postępowaniu administracyjnym, który przysługuje każdemu podmiotowi 
sprawa opatrzone sygnaturą zdarzenie lub stan rzeczy wymagające rozpatrzenia i wykonania czynności służbowych

lub przyjęcia do wiadomości; 
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sprawa wojskowa sprawa dotycząca osoby pełniącej służbę wojskowej lub współpracującej (o której mowa w art. 3 ust. 2

Ustawy o Żandarmerii Wojskowej) 
sprawca zdarzenia osoba odpowiedzialna za zaistnienie faktu 
sprawozdanie dokument stanowiący przedstawienie przebiegu czynności 
system EOD system elektronicznego obiegu dokumentów SI ARCUS; 
system informatyczny oprogramowanie wraz ze sprzętem komputerowym służące do określonych celów 
system tradycyjny (papierowy) — sposób wykonywania czynności kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu załatwiania

spraw, gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci nieelektronicznej, z możliwością korzystania 
z narzędzi informatycznych do wspomagania procesu obiegu dokumentacji w tej postaci; 

śledztwo czynności prowadzone przez prokuratora lub na zlecenie prokuratora (źr. KPK Art. 310. § 1. Śledztwo
powinno być ukończone w ciągu 3 miesięcy. Art. 311. § 1. Śledztwo prowadzi prokurator. § 2. Prokurator
może powierzyć Policji przeprowadzenie śledztwa w całości lub w określonym zakresie albo dokonanie
poszczególnych czynności śledztwa) 

środek przymusu siła fizyczna, przedmiot lub urządzenie, używane lub wykorzystywane w sposób niezbędny do osiągnięcia celu
jego użycia lub wykorzystania, proporcjonalnie do stopnia zagrożenia, wykorzystując środek o możliwie jak
najmniejszej dolegliwości. 

świadek osoba fizyczna, która dokonała, bądź mogła dokonać spostrzeżeń o pewnych faktach 
teczka aktowa materiał biurowy używany w systemie tradycyjnym (papierowym) do przechowywania dokumentacji w

postaci nieelektronicznej; 
urządzenie ewidencyjne Rejestry to otwarta kategoria usług aplikacyjnych. Plany zasadniczych zamierzeń ŻW na kwartał (okresowy)

i książkę dowódcy patrolu generuje się jako zestawienia wprowadzonych do systemu zaplanowanych zadań,
notatek, zapisów służbowych itp.: księga, dziennik, wykaz, spis, rejestr lub kartotekę o ustalonych rubrykach,
prowadzona w formie tradycyjnej (papierowej) lub elektronicznej, służącą do rejestrowania dokumentów
oraz umożliwiająca kontrolę ich stanu i obiegu; 
 
Urządzenia ewidencyjne kancelarii: 
§ 17.1. Do urządzeń ewidencyjnych zalicza się: 
1) rejestr teczek dokumentów, dzienników i książek 
ewidencyjnych, zwany dalej „rejestrem dokumentacji”, 
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którego wzór określa załącznik nr 1 
do instrukcji; 
2) dziennik korespondencji dokumentów, zwany 
dalej „dziennikiem korespondencji”, którego 
wzór określa załącznik nr 2 do instrukcji; 
3) książkę ewidencji wydawnictw, dokumentacji 
technicznej i standaryzacyjnej oraz materiałów 
filmowych, zwaną dalej „książką ewidencji wydawnictw”, 
której wzór określa załącznik nr 3 do 
instrukcji2); 
4) kartotekę wydanych dokumentów, w skład której 
wchodzą: 
a) rejestr wydawanych dokumentów, zwanych 
dalej „RWD”, którego wzór określa załącznik 
nr 4 do instrukcji, 
b) skorowidz rejestrów wydawanych dokumentów, 
zwany dalej „skorowidzem RWD”, którego 
wzór określa załącznik nr 5 do instrukcji; 
5) wykaz przesyłek nadanych; 
6) książkę doręczeń przesyłek miejscowych, zwaną 
dalej „książką doręczeń”, której wzór określa załącznik 
nr 6 do instrukcji; 
7) dziennik wykonawcy, którego wzór określa załącznik 
nr 7 do instrukcji; 
8) skorowidz rejestrów 

użytkownik systemu żołnierz zawodowy, pracownik komórki organizacyjnej i pracownik 
kancelarii obsługującej komórkę organizacyjną, w której funkcjonuje system EOD; 

wniosek prośba skierowana do odpowiednich władz dotycząca załatwienia jakiejś sprawy 
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wykonawca żołnierz zawodowy lub pracownik zajmujący określone stanowisko służbowe, wykonującego zadania zgodnie

z zakresem obowiązków; 
wykroczenie czyn społecznie szkodliwy zabroniony przez ustawę w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu,

ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany 
wykroczenie skarbowe czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub

narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza
pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wykroczeniem skarbowym
jest także inny czyn zabroniony, jeżeli kodeks tak stanowi. (KKS) 

zakłócenie spokoju, porządku i bezpieczeństwa publicznego – przestępstwo lub wykroczenie, polegające na naruszeniu
dobra chronionego prawem, jakim jest ład, spokój i bezpieczeństwo, panujące w miejscach publicznych 

zamach zachowanie się człowieka, stwarzające niebezpieczeństwo dla dobra chronionego prawem 
zarządzenie oficjalne polecenie wydane przez zwierzchnika lub instytucję nadrzędną 
zastępca kierownika kancelarii żołnierz zawodowy lub pracownik, podlegający bezpośrednio kierownikowi kancelarii 
zatrzymanie pozbawienie osoby wolności na określony prawnie czas do wyjaśnienia sprawy 
zatrzymany osoba, której dotyczy zatrzymanie 
zawiadomienie o przestępstwie informacja o dokonaniu przestępstwa przekazana właściwemu organowi w formie: 

1) pisemnego doniesienia, 
2) ustnego zgłoszenia, 
3) przesłania kopii publikacji prasowej lub innego materiału, 
4) anonimowego doniesienia. 

zdarzenie cos co zaszło 
zestawienie spis lub lista zapisów danych o przedmiocie lub fakcie 
zlecenie polecenie wykonania określonej czynności lub procedury 
znieważenie potocznie: zachowanie się w sposób obraźliwy dla kogoś; podczas czynności interwencyjnych może nastąpić

naruszenie godności osobistej żołnierzy ŻW słowem, gestem lub czynem 
ŻW Żandarmeria Wojskowa 
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2.3. Model pojęciowy dla czynności i postępowań
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Diagram Model pojęciowy typy dokumentów opisuje typy dokumentów związki syntaktyczne między nimi. Diagram Model pojęciowy dla czynności
i postępowań obrazuje czynności, przy których wykonywaniu, tworzone są dokumenty. Czynności te są kategoryzowane w zależności od ich celu i
kontekstu sprawy. 

opr. Jarosław Żeliński 2019-07-10 str. 21 z 75



(Żandarmeria Wojskowa. Dokument wewnętrzny.) SWRZ Dokumentacja Projektowa Oprogramowania kor. 235

2.4. Model pojęciowy typy dokumentów

Kluczowym elementem modelu pojęciowego w obszarze zarządzania dokumentami i informacją są pojęcia opisujące cechy tych dokumentów oraz
kategoryzujące zbierane informacje i dokumenty. Diagram przedstawia strukturę pojęć zorientowaną na związki syntaktyczne (fakty łączące pojęcia)
i kategoryzacje (typy i rodzaje). Celem tego modelu jest kontrola spójności i jednoznaczności struktur dokumentów (formularze) i norm prawnych (w
systemach IT tak zwanych reguł biznesowych) oraz zobrazowanie kontekstu użycia tych pojęć. 
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2.5. Model pojęciowy systemu kancelaryjnego

Diagram obrazuje pojęcia i związki między nimi, związane z systemem kancelaryjnym i obiegiem dokumentów. 
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2.6. Struktura organizacyjna 
 
Struktura organizacyjna stanowi element sformalizowanych metadanych. Nazwy użyte w strukturze organizacyjne stanowią wartości atrybutów metadanych odnoszących sie wykonawców np. zarządzeń lub
twórców dokumentów. 

2.6.1. Struktura organizacyjna ŻW

Struktura organizacyjna stanowi listę wartości (lub ich typów) pól metadanych określających miejsce czynności lub wykonawcę. W tej uproszczonej
postaci stanowi ogólny opis organizacji ŻW. 
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2.7. Procesy biznesowe i reguły 
 
Procesy biznesowe (czynności przetwarzające stan wejściowy w wyjściowy) 
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2.7.1. Architektura procesów 

Diagram przedstawia sposób realizacji zadać ŻW. Co do zasady czynności są realizowane jako konsekwencja działań ŻW i zleceń jakie ŻW otrzymuje.
Wszystkie dokumenty powstające w toku czynności są klasyfikowane i kojarzone ze sprawami których dotyczą. 
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Na diagramie pokazano także przykłady konkretnych procesów, czyli kontekstów czynności podejmowanych w ramach nich. Konteksty te będą podstawą
tworzenia zestawów metadanych i wzorów dokumentów, dedykowanych dla konkretnych typów spraw. Sprawy są klasyfikowane rodzajowo (JRWA) i
zadaniowo (zdarzenia, kolejne numery spraw). 

Czynności wymagane procedurą

Proces, czynności wymagane prawem lub procedurą. 

Dokumentacja postępowania

Dokumentacja gromadzona zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

Działania prewencyjne

Działania zapobiegawcze, realizowane zgodnie z harmonogramem lub na zlecenie. 

Kontrola obiektu

Przykład zdarzenia opisanego w Instrukcji lub Ustawie, wymagającego reakcji zgodnej z procedurą lub regułami. 

Obsługa broni prywatnej

Obsługa oświadczeń o stanie majątkowym

Proces, czynności wymagane prawem lub procedurą. 
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Opis stanu końcowego

Stan końcowy to wymagane dokumenty i ich treść. 

Oświadczenie majątkowe

Przykład zdarzenia opisanego w Instrukcji lub Ustawie, wymagającego reakcji zgodnej z procedurą lub regułami. 

Poszukiwanie

Przykład zdarzenia opisanego w Instrukcji lub Ustawie, wymagającego reakcji zgodnej z procedurą lub regułami. 

Pozwolenie na broń

Profilaktyka

Przykład zdarzenia opisanego w Instrukcji lub Ustawie, wymagającego reakcji zgodnej z procedurą lub regułami. 

Prowadzenie działań profilaktycznych

Proces, czynności wymagane prawem lub procedurą. 

Prowadzenie postępowań

Zakres czynności zgodnych z określoną procedurą i procesem. 
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Rejestracja faktu

Proces, czynności wymagane prawem lub procedurą. 

Wniosek o pozwolenie na broń prywatną

Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni

Przykład zdarzenia opisanego w Instrukcji lub Ustawie, wymagającego reakcji zgodnej z procedurą lub regułami. 

Wymagane działanie prewencyjne

Zgodnie z harmonogramem. 

Wymagane postępowanie

Zlecono postępowane 

Zabezpieczenie

Przykład zdarzenia opisanego w Instrukcji lub Ustawie, wymagającego reakcji zgodnej z procedurą lub regułami. 

Zapis w rejestrze

Proces, czynności wymagane prawem lub procedurą. 
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Zawiadomienie o zdarzeniu

Przykład zdarzenia opisanego w Instrukcji lub Ustawie, wymagającego reakcji zgodnej z procedurą lub regułami. 

2.7.2. Obsługa oświadczeń o stanie majątkowym

Celem zbierania oświadczeń majątkowych jest realizacja obowiązku ustawowego. Oprogramowanie System Wspierania Realizacji Zadań ŻW realizuje
usługę rejestracji tych oświadczeń i wpiera analizy. 
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2.7.3. Działania prewencyjne
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2.7.4. Prowadzenie postępowań

Postępowanie to zespół czynności prowadzonych zgodnie z instrukcjami, ustawami i procedurami. Są to dochodzenia i śledztwa prowadzone w ramach
pomocy prawnej lub wszczynane samodzielnie przez ŻW. W tym obszarze funkcjonuje wiele wzorów dokumentów, wykorzystywanych stosowanie do typu
czynności. 
 
O tym co jest rejestrowane będzie "decydował" rejestr szablonów dokumentów. Jeżeli jakiś szablon zostanie oznaczony jako "czynność d-ś", to znaczy że
taka czynność podlega obowiązkowi rejestrowania, a treść zapisu narzuca dany szablon. 
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2.7.5. Prowadzenie działań profilaktycznych

Kontrolę obiektów może stanowić jedno z zadań patroli. Kontrole są realizowane zgodnie z planem oraz ad-hoc. Efekty kontroli są składowane w rejestrze
Rejestr Czynności Profilaktycznych. 
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2.7.6. Obsługa wniosku na broń prywatną

Wnioski na broń prywatną są rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami (załączniki). Proces jest realizowany w standardowym trybie
kancelaryjnym. 
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2.7.7. Dokumenty

Są to typowe dla ŻW dokumenty stosowane w postępowaniach. Stanowią reprezentatywną parę typów dokumentów, wykorzystaną do analizy struktury
danych rejestrowanych w toku czynności ŻW. 
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2.7.8. Ogólna struktura informacji

Na podstawie przepisów o wojskowych materiałach archiwalnych, oraz ogólnych przepisów dotyczących materiałów archiwalnych i instrukcji
kancelaryjnych, można przyjąć, że każdy dokument jest skojarzony ze sprawą. Cechą sprawy jest jej sygnatura, dokumenty powiązane ze sprawą są
znaczone sygnaturą sprawy oraz kolejnym numerem i datą. Zgodnie z prawem, historia sprawy jest "odkładana" w metryce. 

2.7.9. Zestawienie reguł biznesowych

Zestaw wybranych reguł i zasad postępowania w ŻW. Celem zestawienia jest zebranie pari reprezentatywnych reguł (norm prawnych) opisujących
czynności ŻW wraz ze słownictwem stanowiącym kluczowe pojęcia opisujące te czynności. Numeracja ma charakter wyłącznie porządkowy. źródłem
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reguł jest USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych oraz INSTRUKCJA DZIAŁALNOŚCI
DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZEJ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ 
ID Reguła
BR005 Jednostka ŻW wszczyna dochodzenie z urzędu, na polecenie prokuratora lub na wniosek albo na podstawie skargi osoby uprawnionej.

BR007 Zawiadomienie o przestępstwie powinno być przyjęte od każdej osoby, która w tym celu zgłosiła się w jednostce ŻW lub zwróciła się do żołnierza ŻW w jakimkolwiek innym
miejscu, również wtedy gdy właściwą miejscowo do prowadzenia postępowania przygotowawczego jest inna jednostka ŻW. W ostatnim przypadku zawiadomienie należy
 przesłać do właściwej jednostki ŻW.

BR008 W przypadku wpływu pisemnego zawiadomienia do jednostki ŻW niebędącej właściwą miejscowo lub podmiotowo do podjęcia czynności, należy przesłać je do właściwej
 jednostki ŻW.

BR009 Protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie od osoby niewładającej językiem polskim sporządza się zawsze z udziałem tłumacza.

BR010 Protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie od osoby głuchej, niemej lub głuchoniemej należy przyjąć z udziałem tłumacza języka migowego, obecność tłu
macza nie jest jednak obowiązkowa, jeśli do prawidłowego wykonania czynności wystarcza porozumienie się z taką osobą za pomocą pisma.

BR011 W przypadku, gdy zawiadomienie zostało złożone w formie pisemnej, protokołu przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie nie sporządza się.

BR019 Postanowienie o wyłączeniu materiałów do odrębnego prowadzenia załącza się do akt sprawy, z której materiał wyłączono i do akt sprawy wyłączonej.

BR033 Jednostki ŻW prowadzą następujące rejestry dokumentujące działalność d-ś:
1) Repertorium śledztw i dochodzeń „Śl-D” prowadzone komputerowo według wzoru ustalonego w załączniku nr 7,
2) Repertorium czynności wyjaśniających o wykroczenie „WR” prowadzone komputerowo według wzoru ustalonego w
załączniku nr 8,
3) Rejestr czynności wykonanych w ramach pomocy prawnej „Cp” prowadzony komputerowo według wzoru ustalonego w
załączniku nr 9,
4) Rejestr zdeponowanych przedmiotów, w tym broni, amunicji i substancji”, prowadzony komputerowo według wzoru
ustalonego w załączniku nr 10,
5) Rejestr pracy technika kryminalistyki prowadzony komputerowo według wzoru ustalonego w załączniku nr 11. 

BR034 Rejestry prowadzi się systemem roczników, tj. zakłada i rejestruje na początku stycznia każdego roku i zamyka po upływie roku kalendarzowego.

BR035 Po zakończeniu roku sporządza się wydruki rejestrów, które zdaje się do kancelarii celem ich archiwizacji.

BR037 Do repertorium śledztw i dochodzeń wpisuje się zlecone do prowadzenia w całości lub części śledztwa, dochodzenia, postępowania sprawdzające, dochodzenia w niezbę
dnym zakresie oraz czynności w ramach postępowania prywatnoskargowego zachowując chronologię numeracji zgodną z datami wpływu, niezależnie od rodzaju postęp
owania.

BR038 Na każdym piśmie wpływającym oraz na dokumentach własnych odciska się pieczęć wpływu, wpisuje datę oraz liczbę porządkową dziennika korespondencji wchodzącej i
ilość załączników, a także sygnaturę sprawy lub liczbę porządkową, pod którą jest wpisana w księgach.
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ID Reguła
BR039 Jeżeli data stempla pocztowego ma znaczenie dla terminu procesowego lub w piśmie nie podano adresu - do pisma załącza się kopertę.

BR040 Akta postępowania przygotowawczego, postępowania sprawdzającego i czynności wyjaśniających o wykroczenie, zwane dalej akta zakłada się na podstawie dekretacji kie
rownika pracy dochodzeniowo – śledczej.

BR041 Akta zakłada się dla każdej zarejestrowanej sprawy.

BR042 Dokumenty procesowe o treści powtarzalnej sporządza się na formularzach

BR043 W postępowaniu można stosować wyłącznie formularze przeznaczone dla danej procedury.

BR045 Po dokonaniu rejestracji w bazie [KCIK] do jednostki odsyłany jest drogą elektroniczną numer rejestracji PRS i OSO. Numer PRS oraz OSO potwierdzające rejestrację KCIK
zapisuje się na okładce akt postępowania, chyba że okładka została uprzednio założona przez prokuraturę.

BR046 Informacje dotyczące prowadzonych przez jednostki ŻW postępowań są rejestrowane w specjalistycznych systemach informatycznych ŻW.
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3. Usługi aplikacyjne 
 
Usługi aplikacyjne, modelowane jako przypadki użycia w notacji UML, reprezentują oczekiwane przez użytkownika produkty pracy aplikacji. 

3.1. Lista usług aplikacyjnych EOD ŻW
Nazwa Opis Przekształcony z
Plan Służb Plan służb będzie implementowany jako zestawienie zapisów (formularzy) tworzonych

indywidualnie dla każdego faktu (patrolu, dyż. irp.) 
 
9200.   Plan służb na miesiąc sporządza się dwustronnie: 
1.    pierwsza strona zawiera: 
a.  stopień, imię i nazwisko żołnierzy realizujących działalność prewencyjną, 
b.  każdy dzień miesiąca podzielony na poziomo (licznik i mianownik) – planując
przedsięwzięcia prewencyjne w liczniku należy wpisywać czas, rejon (trasę) oraz
czynność prewencyjną. W mianowniku tylko i wyłącznie zmiany jakie wystąpiły w
stosunku do licznika, 
c.  czynności żołnierzy planuje się w systemie dekadowym; 
2.    druga strona to część rozliczeniowo – sprawozdawcza, sporządzana po zakończeniu
miesiąca nie później niż do 10-go dnia następnego miesiąca. Po zakończeniu miesiąca
rozliczony plan służb na miesiąc przedstawiany jest komendantowi jednostki
organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej w celu dokonania pisemnej oceny realizacji zdań
prewencyjnych. 
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Nazwa Opis Przekształcony z
3.    dopuszcza się umieszczanie w części rozliczeniowo – sprawozdawczej dodatkowych
rubryk. 
4.    dopuszcza się ewidencjonowanie w części rozliczeniowo – sprawozdawczej według
komórek organizacyjnych. 
5.    W planie należy umieszczać wszystkich żołnierzy pionu prewencji
oraz żołnierzy innych pionów jeżeli realizowali w danym miesiącu czynności prewencyjne
lub pełnili służby (zarówno w części planistycznej jak i rozliczeniowo – sprawozdawczej). 
6.    Plan sporządza się w jednym egzemplarzu w formie pisemnej, należy go
opracowywać w sposób staranny i czytelny. Zabrania się sporządzania brudnopisów oraz
przepisywania planu na czysto po zakończonym miesiącu. 
7.    Po zakończeniu miesiąca plan przedstawia się komendantowi jednostki ŻW w celu
dokonania pisemnej oceny realizacji zadań prewencyjnych. 

Raporty i statystyki Moduł realizowany przez Hurtownie danych (system Business Inteligence). 
Rejestr Adresów Jest to usługa zbudowana w oparciu o geomapę. 
Rejestr Czynności D-Ś Tu są tworzone dokumenty zgodnie z procesem Prowadzenie postępowań. 
Rejestr czynności prewencyjnych Tu są tworzone dokumenty zgodnie z procesem Działania prewencyjne i Prowadzenie

działań profilaktycznych. 
Rejestr Osób Jest to spis danych osobowych wykorzystanych w formularzach. 
Repertoria Zestawienia dziedzinowe spraw. 
Zarządzanie dokumentami Jest to usługa jednolitego dostępu do archiwum wszystkich wytworzonych dokumentów

(z perspektywy akt spraw). Dokumenty i ich szablony zebrano w pakiecie Dokumenty wg.
wzoru na rys. 9rozdz.) Dokumenty. 

Zarządzanie regułami biznesowymi Jest to usługa zarządzania realizowaną logiką biznesową powiązana z usługą Zarządzanie
Słownikiem. 

Zarządzanie Słownikiem Każde pojęcie stanowiące nazwę pola formularza, musi mieć zadeklarowaną nazwę
i definicję (typ) oraz sposób walidacji. Jest to usługa zarządzania słownikiem danych
powiązana z realizowaną logiką biznesową (Zarządzanie regułami biznesowymi). 
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Nazwa Opis Przekształcony z
Zarządzanie sprawami Tu są zakładane akta (teczki elektroniczne) czyli tworzone są sygnatury i metadane

kolejnych nowych akt. Tu także jest dostęp do metryki. 
Zarządzanie szablonami dokumentów Dokumenty są kategoryzowane. Kryterium kategoryzacji jest cel i zawartość dokumenty.

Generalnie dokumenty są kategoryzowane w grupach: opis podmiotu, opis faktu, opis
przedmiotu. Podmioty to dane osób fizycznych i podmiotów prawa, fakty to zdarzenia w
czasie, przedmiotami są obiekty takie jak budynki czy przedmioty będące np. dowodem
rzeczowym. 
 
Dokumenty i ich szablony zebrano w pakiecie Dokumenty wg. wzoru na rys. 9rozdz.)
Dokumenty. 

Rejestr jednostek organizacyjnych

Rejestr użytkowników
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3.2. System Wspomagania Pracy ŻW - Zakres projektu

System Wspierania Realizacji Zadań ŻW to oprogramowanie wspomagające pracę Żandarmerii Wojskowej. Będzie obejmowało cała Żandarmerię. Z
oprogramowania będą korzystali wyłącznie pracownicy Żandarmerii a będzie ono integrowane wyłącznie z systemami wewnątrz sieci informatycznej
MON. 
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Wymiana danych z aplikacjami poza tą siecią, także innych resortów (ozn. XML_adapter_out), będzie się odbywała z pomocą specjalnego
oprogramowania XML_adapter_local, które dla oprogramowania System Wspierania Realizacji Zadań ŻW będzie stanowił zewnętrzny system oferujący
usługę wysłania i odebrania dokumentu elektronicznego. Pliki przekazane do 

3.3. Zarządzanie dokumentami

ID: UC03
Jest to usługa jednolitego dostępu do archiwum wszystkich wytworzonych dokumentów (z perspektywy akt spraw). Dokumenty i ich szablony zebrano w
pakiecie Dokumenty wg. wzoru na rys. 9rozdz.) Dokumenty. 
Główni aktorzy

Pracownik ŻW
Status Przypadku Użycia Wymagany

Warunek początkowy N/A

Warunek końcowy N/A

Złożoność Średnia

Status prac Tylko nazwa

Status implementacji Zaplanowany

Autor N/A

Założenia N/A

3.4. Zarządzanie regułami biznesowymi

ID: UC05

opr. Jarosław Żeliński 2019-07-10 str. 44 z 75



(Żandarmeria Wojskowa. Dokument wewnętrzny.) SWRZ Dokumentacja Projektowa Oprogramowania kor. 235

Jest to usługa zarządzania realizowaną logiką biznesową powiązana z usługą Zarządzanie Słownikiem. 
Główni aktorzy

Pracownik ŻW
Status Przypadku Użycia Wymagany

Warunek początkowy N/A

Warunek końcowy N/A

Złożoność Średnia

Status prac Tylko nazwa

Status implementacji Zaplanowany

Autor N/A

Założenia N/A

3.5. Zarządzanie szablonami dokumentów

ID: UC04
Dokumenty są kategoryzowane. Kryterium kategoryzacji jest cel i zawartość dokumenty. Generalnie dokumenty są kategoryzowane w grupach: opis
podmiotu, opis faktu, opis przedmiotu. Podmioty to dane osób fizycznych i podmiotów prawa, fakty to zdarzenia w czasie, przedmiotami są obiekty takie
jak budynki czy przedmioty będące np. dowodem rzeczowym. 
 
Dokumenty i ich szablony zebrano w pakiecie Dokumenty wg. wzoru na rys. 9rozdz.) Dokumenty. 
Uzasadnienie Tworzenie i modyfikacja szablonów dokumentów

Główni aktorzy

Pracownik ŻW
Status Przypadku Użycia Wymagany

Warunek początkowy istnieje formularz lub wzór do wprowadzenia

Warunek końcowy szablon formularza dodany do puli dozwolonych formularzy
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Złożoność Średnia

Status prac Tylko nazwa

Status implementacji Zaplanowany

Autor N/A

Założenia N/A

3.5.1. Scenariusze

Scenariusz

 1. wskaż nowy lub modyfikowany formularz

 2. SYSTEM wyświetla formularz

 3. edycja struktury formularza i zatwierdzenie zmian

 4. SYSTEM potwierdzenie aktualizacji szablonu
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3. edycja struktury formularza i zatwierdzenie zmian
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3.6. Zarządzanie Słownikiem

ID: UC08
Każde pojęcie stanowiące nazwę pola formularza, musi mieć zadeklarowaną nazwę i definicję (typ) oraz sposób walidacji. Jest to usługa zarządzania
słownikiem danych powiązana z realizowaną logiką biznesową (Zarządzanie regułami biznesowymi). 
Uzasadnienie Słownik pojęć, jako słownik etykiet i pól formularzy

Główni aktorzy

Pracownik ŻW
Status Przypadku Użycia Wymagany

Warunek początkowy prawo wprowadzenia nowego pojęcia do systemu

Warunek końcowy nowe pojęcie wprowadzone do systemu

Złożoność Średnia

Status prac Tylko nazwa

Status implementacji Zaplanowany

Autor N/A

Założenia N/A

3.7. Zarządzanie sprawami

ID: UC06
Tu są zakładane akta (teczki elektroniczne) czyli tworzone są sygnatury i metadane kolejnych nowych akt. Tu także jest dostęp do metryki. 
Główni aktorzy

Pracownik ŻW
Status Przypadku Użycia Wymagany

Warunek początkowy N/A

Warunek końcowy N/A
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Złożoność Średnia

Status prac Tylko nazwa

Status implementacji Zaplanowany

Autor N/A

Założenia N/A

3.8. Plan Służb

ID: UC13
Plan służb będzie implementowany jako zestawienie zapisów (formularzy) tworzonych indywidualnie dla każdego faktu (patrolu, dyż. irp.) 
 
9200.   Plan służb na miesiąc sporządza się dwustronnie: 
1.    pierwsza strona zawiera: 
a.  stopień, imię i nazwisko żołnierzy realizujących działalność prewencyjną, 
b.  każdy dzień miesiąca podzielony na poziomo (licznik i mianownik) – planując przedsięwzięcia prewencyjne w liczniku należy wpisywać czas, rejon
(trasę) oraz czynność prewencyjną. W mianowniku tylko i wyłącznie zmiany jakie wystąpiły w stosunku do licznika, 
c.  czynności żołnierzy planuje się w systemie dekadowym; 
2.    druga strona to część rozliczeniowo – sprawozdawcza, sporządzana po zakończeniu miesiąca nie później niż do 10-go dnia następnego miesiąca.
Po zakończeniu miesiąca rozliczony plan służb na miesiąc przedstawiany jest komendantowi jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej w celu
dokonania pisemnej oceny realizacji zdań prewencyjnych. 
3.    dopuszcza się umieszczanie w części rozliczeniowo – sprawozdawczej dodatkowych rubryk. 
4.    dopuszcza się ewidencjonowanie w części rozliczeniowo – sprawozdawczej według komórek organizacyjnych. 
5.    W planie należy umieszczać wszystkich żołnierzy pionu prewencji
oraz żołnierzy innych pionów jeżeli realizowali w danym miesiącu czynności prewencyjne lub pełnili służby (zarówno w części planistycznej jak i
rozliczeniowo – sprawozdawczej). 
6.    Plan sporządza się w jednym egzemplarzu w formie pisemnej, należy go opracowywać w sposób staranny i czytelny. Zabrania się sporządzania
brudnopisów oraz przepisywania planu na czysto po zakończonym miesiącu. 
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7.    Po zakończeniu miesiąca plan przedstawia się komendantowi jednostki ŻW w celu dokonania pisemnej oceny realizacji zadań prewencyjnych. 
Główni aktorzy

Pracownik ŻW
Status Przypadku Użycia Wymagany

Złożoność Średnia

Status prac Tylko nazwa

Status implementacji Zaplanowany

Stan początkowy N/A

Stan końcowys N/A

Autor N/A

Założenia N/A

3.9. Rejestr Adresów

ID: UC09
Jest to usługa zbudowana w oparciu o geomapę. 
Główni aktorzy

Pracownik ŻW
Status Przypadku Użycia Wymagany

Warunek początkowy N/A

Warunek końcowy N/A

Złożoność Średnia

Status prac Tylko nazwa

Status implementacji Zaplanowany

Autor N/A

Założenia N/A
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3.10. Rejestr Czynności D-Ś

ID: UC14
Tu są tworzone dokumenty zgodnie z procesem Prowadzenie postępowań. 
Główni aktorzy

Pracownik ŻW
Status Przypadku Użycia Wymagany

Warunek początkowy N/A

Warunek końcowy N/A

Złożoność Średnia

Status prac Tylko nazwa

Status implementacji Zaplanowany

Autor N/A

Założenia N/A

3.11. Rejestr Osób

ID: UC10
Jest to spis danych osobowych wykorzystanych w formularzach. 
Główni aktorzy

Pracownik ŻW
Status Przypadku Użycia Wymagany

Warunek początkowy N/A
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Warunek końcowy N/A

Złożoność Średnia

Status prac Tylko nazwa

Status implementacji Zaplanowany

Autor N/A

Założenia N/A

3.12. Rejestr czynności prewencyjnych

ID: UC16
Tu są tworzone dokumenty zgodnie z procesem Działania prewencyjne i Prowadzenie działań profilaktycznych. 
Główni aktorzy

Pracownik ŻW
Status Przypadku Użycia Wymagany

Warunek początkowy N/A

Warunek końcowy N/A

Złożoność Średnia

Status prac Tylko nazwa

Status implementacji Zaplanowany

Autor N/A

Założenia N/A

3.13. Raporty i statystyki
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ID: UC18
Moduł realizowany przez Hurtownie danych (system Business Inteligence). 
Główni aktorzy

Pracownik ŻW
Status Przypadku Użycia Wymagany

Warunek początkowy N/A

Warunek końcowy N/A

Złożoność Średnia

Status prac Tylko nazwa

Status implementacji Zaplanowany

Autor N/A

Założenia N/A

3.14. Repertoria

ID: UC17
Zestawienia dziedzinowe spraw. 
Główni aktorzy

Pracownik ŻW
Status Przypadku Użycia Wymagany

Warunek początkowy N/A

Warunek końcowy N/A

Złożoność Średnia

Status prac Tylko nazwa

Status implementacji Zaplanowany

Autor N/A
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Założenia N/A

3.15. Rejestr jednostek organizacyjnych

ID: UC20
Główni aktorzy

Pracownik ŻW
Status Przypadku Użycia Wymagany

Warunek początkowy N/A

Warunek końcowy N/A

Szablon N/A

Złożoność Średnia

Status prac Tylko nazwa

Status implementacji Zaplanowany

Stan początkowy N/A

Stan końcowy N/A

Autor N/A

Założenia N/A

3.16. Rejestr użytkowników

ID: UC19
Główni aktorzy
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Pracownik ŻW
Status Przypadku Użycia Wymagany

Warunek początkowy N/A

Warunek końcowy N/A

Szablon N/A

Złożoność Średnia

Status prac Tylko nazwa

Status implementacji Zaplanowany

Stan początkowy N/A

Stan końcowy N/A

Autor N/A

Założenia N/A
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4. Architektura systemu IT 
 
Opis struktury systemu. 
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4.1. Model dziedziny - projekt architektury

Wewnętrzna architektura aplikacji System Wspierania Realizacji Zadań ŻW  obrazująca strukturę komponentów wewnętrznych oraz komunikację między
nimi. Komponenty po lewej stronie (stereotyp boundary) obsługują scenariusze przypadków użycia. Na tym etapie element Rejestry reprezentuje rejestry
przedmiotów i podmiotów. Będą one stanowiły referencyjne zbiory danych dla formularzy. 
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Model dziedziny ma architekturę zorientowaną na przypadki użycia realizowane jako mikroserwisy. Co do zasady repozytoria nie współdzielą żadnych
danych (hermetyzacja). 
 
Prawa dostępu do dokumentów (także szablonów) określają reguły biznesowe implementowane w komponentach: Zarządzanie Archiwum Dokumentów 
oraz Udostępnianie szablonów. 
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4.2. Struktura i zakres projektu Architektura IT

Architektura systemu Żandarmerii Wojskowej w kontekście wdrożenia oprogramowania System Wspierania Realizacji Zadań ŻW. 
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4.2.1. API_ARCUS

API systemu ARCUS. 

4.2.2. API_EOD_ŻW

API systemu EOD ŻW 

4.2.3. API_KCIK

API systemu KCIK. 
 
API systemu KCIK. 
 

4.2.4. API_out

4.2.5. ARCUS EOD

Resortowy system obiegu dokumentów. 

4.2.6. EOD
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4.2.7. EOD

4.2.8. InneZewnętrzneSystemy

4.2.9. KCIK

Krajowe Centrum Informacji Kryminalnej 
 
Krajowe Centrum Informacji Kryminalnej 
 

4.2.10. KCIK_port

Port dostępowy do KCIK. 

4.2.11. Kostki analityczne

4.2.12. Milnet-Z
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4.2.13. Plik wymiany XML

Plik wymiany XML jest manualnie przenoszony pomiędzy XML_adapter_local a XML_adapter_out przez Pracownik ŻW wg. ustalonej procedury. 

4.2.14. Pracownik ŻW

ID: AC01
Użytkownik systemu: żołnierz zawodowy lub pracownik cywilny MON 

4.2.15. Przeglądarka WWW

4.2.16. Raporty System BI

4.2.17. Specyfikacja

4.2.18. Specyfikacja2

4.2.19. Stacja robocza
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4.2.20. System Wspierania Realizacji Zadań ŻW

Oprogramowanie planowane do wdrożenia będące elementem OPZ. 
 
Dane z rejestrów z poza sieci MON będą pobierane wsadowo, to znaczy, że niektóre pola formularzy będą uzupełniane po każdej wymianie pliku Plik
wymiany XML. Formularze tę będą po ich zachowaniu, uzupełniane w tle. Do rozważenia jest ewentualna usługa monitowania o uzupełnieniu formularza
osób, które je tworzyły. 
 
Oprogramowanie planowane do wdrożenia będące przedmiotem OPZ. 
 
Dane z rejestrów z poza sieci MON będą pobierane wsadowo, to znaczy, że niektóre pola formularzy będą uzupełniane po każdej wymianie pliku Plik
wymiany XML. Formularze tę będą po ich zachowaniu, uzupełniane w tle. Do rozważenia jest ewentualna usługa monitowania o uzupełnieniu formularza
osób, które je tworzyły. 
 

4.2.21. Środowisko testowe klon MILNET-Z

4.2.22. XML_adapter_local

4.2.23. XML_adapter_out

Adapter do systemów zewnętrznych 
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4.3. Typy złożone

Diagram Typy złożone zawiera definicje typów złożonych. Są to struktury stanowiące wartość atrybutów klas. 

4.3.1. adres

4.3.2. dane_osobowe
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4.3.3. Dokument

4.3.4. dowód_tożsamości

4.3.5. string_XML

4.3.6. sygnatura

4.3.7. termin
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4.4. Typy wyliczeniowe

Diagram Typy wyliczeniowe zawiera definicje typów złożonych stanowiących skończone listy wyboru. Są to dopuszczalne wartości określonych atrybutów
klas. 

4.4.1. dzień_tygodnia

4.4.2. miesiąc
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4.5. Agregaty XML Dokumenty
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4.6. Wymagania techniczne i jakościowe
1. Serwery będą zlokalizowane w siedzibie zamawiającego. Konfiguracja serwerów i oprogramowanie systemowe zostało opisane w dokumencie:

System Wspierania Realizacji Zadań Żandarmerii Wojskowej Projekt Techniczny.   
2. System ma umożliwić jednoczesną pracę 200 użytkowników.  
3. Stacje klienckimi będą komputery PC w wewnętrznej sieci komputerowej Zamawiającego. 
4. Użytkownicy będą korzystać z systemu za pośrednictwem przeglądarek internetowych zainstalowanych na stacjach klienckich. 
5. Oprogramowanie stacji klienckich będzie pochodzić od Zamawiającego.  
6. Dostęp stacji klienckiej do systemu będzie wymagał podanie jej adresu IP.  
7. Wykonawca zapewni poprawne działanie systemu w przeglądarkach: Microso Internet Explorer w wersji nie niższej niż 10, Microso Edge, Firefox. 
8. Korzystanie z systemu nie może wymagać od użytkownika instalowania dodatkowego oprogramowania na stacjach klienckich.  
9. Połączenie pomiędzy systemem a przeglądarką musi być szyfrowane.  

10. Ze względu na występowanie danych osobowych w niektórych fragmentach systemu Wykonawca będzie stosował w konfiguracji i obsłudze systemu
przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych w sposób i w zakresie adekwatnym do wagi i lokalizacji tych danych, z uwzględnieniem ewentualnych
zmian przepisów tej ustawy w okresie obowiązywania umowy. 

11. Wykonawca zapewni kontakt dla obsługi sytuacji awaryjnych. Kontakt powinien być możliwy drogą telefoniczną i mailową;  
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5. Dodatki 

5.1. Użyte metody
Dokument został podzielony na części: 

1. Wprowadzenie, opis sytuacji problemowej, cele biznesowe. 
2. Opis środowiska czyli model działania organizacji. 
3. Opis rozwiązania, czyli zakres działania i model (projekt techniczny) logiki biznesowej działania wymaganego oprogramowania. 

 
Wykorzystano systemy notacyjne Object Management Group (OMG.org). Specyfikacja MOF opisuje trzy poziomy abstrakcji: M1, M2, M3 oraz poziom M0
czyli realne rzeczy (patrz struktura poziomów abstrakcji, OMG MOF 2016). M0 to realny system, poziom M1 to abstrakcja obiektów tego systemu (jego
model) . Poziom M2 to związki pomiędzy klasami tych obiektów (nazwy ich zbiorów) czyli metamodel systemu. Poziom M3 to meta-metamodel poziom
opisujący metodę modelowania z użyciem nazwanych elementów o określonej semantyce i syntaktyce. 
 
Proces analizy i projektowania został oparty na specyfikacji MDA (OMG MDA). Proces ten ma trzy fazy rozumiane jako tworzenie kolejnych modeli: CIM,
 PIM, PSM oraz fazę tworzenie kodu. Model CIM jest dokumentowany z użyciem notacji BMM, BPMN (OMG BPMN 2013) i SBVR (OMG SBVR 2017). Są
to odpowiednio: modele procesów biznesowych oraz modele pojęciowe i reguły biznesowe. Model PIM udokumentowano z użyciem notacji UML (OMG
UML 2017). Pomiędzy modelem CIM a PIM ma miejsce ustalenie listy usług aplikacyjnych (przypadki użycia notacji UML jako usługi systemu), których
mechanizm realizacji opisuje model PIM. Standardowym wzorcem używanym do modelowania architektury aplikacji jest wzorzec MVC. Komponent
Model tego wzorca jest modelowany z użyciem wzorcza architektonicznego BCE. Zapewniono spójność i modeli CIM i PIM integrując w tych modelach
wzorce projektowe MVC i BCE (ŻELIŃŚKI SYNTEZA MOF). 
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5.2. Kluczowe pojęcia metodyczne

 
Nazwa Opis
abstrakcja opis z pewnej nazwanej perspektywy lub w pewnym kontekście, polegający na pominięciu nieistotnych w tym

kontekście szczegółów, co pozwala na spojrzenie z określonego punktu widzenia i na wyższym poziomie ogólności
(źr. OMG spec. MDA) 

analiza systemowa w nauce proces generalizacji polegający na wyodrębnieniu, z badanej rzeczywistości, skończonej liczby jej
elementów lub ich klas oraz ich cech, w celu opisania mechanizmu jej zachowania 

architektura systemu realizacja systemu wyrażona w postaci rzeczywistej konstrukcji inżynierskiej, wyrażona jako konstrukcja
mechaniczna, oprogramowanie komputerowe itp. 

BCE analityczny wzorzec architektoniczny, (ang. Boundary, Control, Enty), zakłada modelowanie struktury dowolnej
aplikacji z użyciem trzech bloków konstrukcyjnych: Boundary (granica systemu, interfejs), Control (sterowanie,
jedyne miejsce realizacji logiki systemu), Enty (trwały byt, miejsce przechowywania informacji, danych, pamięć);
w UML są stereotypy klas lub obiektów, wszystkie powinny mieć operacje, modele abstrakcyjne mogę nie mieć
atrybutów; wzorzec może być stosowany także do obiektowego modelowania organizacji. 

BMM Business Movaon Model, notacja opublikowana przez organizację Object Management Group (hps://
www.omg.org/spec/BMM/), dostarcza model pojęciowy do analizy, tworzenia, dokumentowania biznesplanu i
metod zarządzania oraz system symboli pozwalający tworzyć diagramy modelujące elementy misji i wizji, strategii
i celów biznesowych organizacji, notacja BMM odwołuje do notacji BPMN i SBVR a także do modeli struktur
organizacyjnych 

BPMN Business Process Model and Notaon, system pojęciowy i graficzna notacja pozwalająca modelować i
dokumentować w graficznej formie procesy biznesowe i procedury; pozwala także na modelowanie i
dokumentowanie współpracy miedzy organizacjami. (specyfikacja: hp://www.omg.org/spec/BPMN/) 

CIM ang. Computaon Independent Model, model (perspektywa) niezależny od systemu obliczeniowego, rozumiany
jako model abstrahujący od technologii (źr. OMG.org) 

elementarny proces biznesowy zadanie wykonywane przez jedną osobę, w jednym miejscu i określonym czasie, w odpowiedzi na określone
zdarzenie biznesowe; zadanie to prowadzi do uzyskania mierzalnej wartości biznesowej; po jego wykonaniu dane
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są w spójnym stanie; (przypadki użycia powinny realizować elementarne procesy biznesowe, cytat z : UML i wzorce
projektowe, Craig Larman) 

fakt to, co zaszło lub zachodzi w rzeczywistości (źr. SJP PWN), w notacji SBVR zwrot czasownikowy łączący pojęcia w
jeden kontekst 

implementacja systemu rzeczywista konstrukcja inżynierska, wyrażona jako konstrukcja mechaniczna, oprogramowanie komputerowe
itp. (patrz architektura systemu, J. Żeliński, Zastosowanie notacji UML i Ogólnej Teorii Systemów w modelowaniu
odpowiedzi systemów, 2019) 

informacja wiadomość o czymś lub zakomunikowanie czegoś; dane przetwarzane przez komputer (źr. sł. j. polskiego PWN) 
komponent część składowa, stanowiąca zamknięty konstrukcyjnie element systemu, mogąca być odrębnym przedmiotem

dostawy lub realizacji, cechująca się określonym zachowaniem (interfejs), własnym cyklem życia, mogąca być
wymieniona na inną, o tych samych cechach zewnętrznych, bez wpływu na pozostałe elementy systemu i system
jako całość (na podst, UML, v.2.5.1) 

MDA ang. Model Driven Architecture (architektura zorientowana na modele), architektura oparta na otwartych
standardach OMG (Object Management Group), pozwala na odseparowanie w analizie i projektowaniu logiki
biznesowej, logiki aplikacji i jej implementacji (źr. www.omg.org/mda) 

MDE Model-driven engineering (MDE), metodologia analizy i projektowania zorientowana na tworzenie modeli danej 
dziedziny, w tym modeli pojęciowych i innych, budowanych z wielu różnych perspektyw w celu opisania problemu
i jego specyfiki; bazuje na stosowaniu abstrakcji i modeli mechanizmów rządzących daną dziedziną zamiast
detalicznych wyliczeń i algorytmów. 

metamodel generalizacja modelu, innymi słowy jeżeli model to abstrakcja określonej rzeczywistości, to metamodel jest
uogólnieniem określonej klasy (zbioru) takich modeli (abstrakcji), dany metamodel systemu reprezentuje wszystkie
systemy zgodne z tym metamodelem, metamodel to klasa modeli, metamodel definiuje semantykę i syntaktykę
określonej klasy modeli 

model abstrakcyjna reprezentacja produktu lub systemu, pozwalająca sprawdzić i zweryfikować jego cechy przed
rozpoczęciem produkcji, stanowi sobą system założeń, pojęć i zależności między nimi, pozwalający opisać
(modelować) określony aspekt rzeczywistości w określonym kontekście; model nie jest uproszczeniem, jest
abstrakcją (na podstawie  Modele a analizie systemowej, Władysław Findejsen, Jakub Gutenbaum); może zostać
wyrażony wzorami matematycznymi lub schematem blokowym (model nominalny, abstrakcyjny), lub jako
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uproszczona konstrukcja rzeczywista (model realny) (patrz także model Encyklopedia), sł. j. polskiego: konstrukcja,
schemat lub opis ukazujący działanie, budowę, cechy, zależności jakiegoś zjawiska lub obiektu; 

model biznesowy Według M. E. Portera model biznesowy jest opisem działalności przedsiębiorstwa, która zapewnia mu zyski.
Sprowadza się to do określenia roli organizacji w rynkowym łańcuchu wartości, w jakim działa oraz opisania 
mechanizmutworzenia tej wartości wewnątrz organizacji. Modele takie wyraża się obecnie w postaci procesów
biznesowych i struktur oraz ich dynamiki. Typowe elementy modelu biznesowego: rynkowy nadrzędny łańcuch
wartości, model wewnętrznego łańcucha wartości, model rynkowych pięciu sił, także kontekstowa analiza SWOT  
(źr. M.E.Porter Strategia konkurencji). 

moduł wyodrębniony element architektury rozwiązania (systemu informatycznego) pełniący ustaloną funkcję, łatwy do
określenia i wykorzystania jako część większej całości (sł. j.polskiego). 

MOF ang. Meta Object Facility, struktura podstawowych poziomów abstrakcji modeli definiowana przez OMG (OMG.org) 
MVC (model, widok, sterowanie) uznawany za podstawowy, wzorzec architektoniczny opisujący trzy kluczowe

komponenty aplikacyjne: model opisujący realizację logiki dziedzinowej, widok opisujący realizację komunikacji z
użytkownikiem, sterowanie (kontroler) opisujący realizację sterowania i integracji aplikacji 

PIM (ang. Plaorm Independent Model) model opisujący logikę działania aplikacji w oderwaniu od technologii
implementacji 

procedura wyodrębniony element architektury rozwiązania (systemu informatycznego) pełniący ustaloną funkcję, łatwy do
określenia i wykorzystania jako część większej całości (sł. j.polskiego). 

proces przebieg następujących po sobie i powiązanych przyczynowo określonych zmian (źr. s.j.p. PWN) 
proces biznesowy aktywność jako zadanie lub chronologiczny łańcuch zadań, przetwarzająca określony stan wejścia procesu w stan

jego wyjścia; wymaga użycia zasobów i może być ograniczony określonymi regułami (opr. własne na podstawie
M.E. Porter "On Compeon" oraz Rummler, Brache "Improving Business Processes") (patrz także zadanie oraz 
procedura) 
 
 

przypadek użycia reprezentuje określone, inicjowane przez aktora (użytkownika), zachowanie lub zestaw zachowań systemu, którego
celem jest z góry określony i przydatny dla aktora rezultat, może zawierać możliwe warianty jego podstawowego
zachowania, w tym wyjątkowe zachowanie takie jak obsługa błędów, oznacza konkretne (w celu uzyskania
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konkretnego efektu) użycie Systemu; kluczowe pojęcia skojarzone z Przypadkami Użycia to Aktor i System (na
podstawie UML v.2.5.1., www.omg.org).   

PSM (ang. Plaorm Specific Model) model opisujący architekturę implementacji aplikacji w kontekście technologii użytej
do implementacji 

realizacja systemu specyfikacja cech systemu: metod operacji oraz typów i wartości atrybutów, wyrażona w postaci wzorów
matematycznych, algorytmów lub tablic, opisujących powstawanie odpowiedzi systemu na bodźce (J.Żeliński,
Zastosowanie notacji UML i Ogólnej Teorii Systemów w modelowaniu odpowiedzi systemów, 2019) 

SBVR Semancs Of Business Vocabulary And Rules, (hps://www.omg.org/spec/SBVR/), specyfikacja OMG definiująca
metodę tworzenia reguł biznesowych oraz budowanie biznesowego słownika pojęć, specyfikacja zawiera także opis
notacji do tworzenia tak zwanych diagramów faktów, są one graficzną reprezentacją biznesowego słownika pojęć  i
jednocześnie metodą modelowania i kontroli spójności domenowego systemu pojęć (ang. namespace). 

SOA ang. Service Oriented Architecture, pol. architektura (aplikacji) zorientowana na usługi (patrz także usługa aplikacji) 
system dowolny twór pojęciowy lub fizyczny, składając się z części wzajemnie powiązanych i oddziaływających na siebie

(na podst Bertalanfyy, Ackof), zbiór elementów i związków między nimi zdolny to realizowania określonych celów
(www.omg.org, Model Driven Engineering); SJP: układ elementów mający określoną strukturę i stanowiący
logicznie uporządkowaną całość, uporządkowany zbiór twierdzeń, poglądów, tworzących jakąś teorię, log.
całościowy i uporządkowany zespół zdań połączonych ze sobą stosunkami logicznego wynikania.   

UML ujednolicona notacja (język) modelowania (ang. Unified Modeling Language), stosowana do modelowania
systemów 
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