
Nowa funkcjonalność – import spisu z pliku csv wraz z topografią 

 

W wykazie spisów zdawczo-odbiorczych dodano możliwość importu spisu z pliku csv wraz z topografią 

 

   Rys. 1 

 

 

Specyfikacja techniczna plików formatu CSV. 

 
Separatorem pól jest znak: | 
 
Wykaz pól – dokumentacja aktowa 
 
Przykład dla dokumentacji aktowej bez topografii: 
Lp|Symbol_RWA|Id_RWA|Tytul_teczki|RokP|RokK|KatS|KatL|KatA|LiczbaT|Metry|Uwagi|Hasło1|Hasło2|itd. 

 
Przykład dla dokumentacji aktowej z topografią: 
Lp|Symbol_RWA|Id_RWA|Tytul_teczki|RokP|RokK|KatS|KatL|KatA|LiczbaT|Metry|Uwagi|Topografia|Hasło1|Hasło2|itd 
 

 
Opis poszczególnych pól: 
 

Nazwa Opis 

Lp Liczba porządkowa [liczba całkowita od 1…n] 

Symbol_RWA Symbol z Rzeczowego Wykazu Akt [Tekst maksymalnie 5 znaków, np. 0001, 022, 
4110, 85431 itp.]. Symbole powinny być identyczny z tym, który funkcjonuje w bazie 
AZAK. 

Id_RWA Identyfikator Rzeczowego Wykazu Akt [Tekst maksymalnie 8 znaków, np. 
RWA2012]. Identyfikator powinny być identyczny z tym, który funkcjonuje w bazie 
AZAK. 

Tytul_teczki Tytuł teczki [Tekst, np. Listy płac] 

RokP Rok początkowy [Liczba całkowita, np. 1980] 

RokK Rok końcowy [Liczba całkowita, np. 1980] 

KatS Kategoria [Tekst maksymalnie 2 znaki, np. A, B, BC, BE] 

KatL Kategoria [Liczba całkowita, np. 2, 5. 10, 50, 100] 

KatA Przechowywanie kat. A [Liczba całkowita, np. 25, 50, 100] Uwaga !!! dla kat. B 
zawsze 0 

LiczbaT Liczba teczek [Liczba całkowita] Uwaga !!! dla kat. A zawsze musi być wartość 1 

Metry Metry [Liczba – dwa miejsc po przecinku, np. 0,00, 0,01, 0,13 itp.] 

Uwagi Uwagi [Tekst] 

Topografia Topografia [Tekst] – pole opisu wyłącznie dla importu pliku csv z topografią 

Hasło1 .. itd. Hasła dodatkowe opisując dodatkowo teczkę [Tekst, np. bilans, kartoteka itp.] pole 
nieobowiązkowe  

 
Przykładowy wpis dla dokumentacji aktowej bez topografii: 
1|022|RWA2013|Listy płac|1960|1960|B|50|0|1|0,02|-|Nagrody| 

 
Przykładowy wpis dla dokumentacji aktowej z topografią: 
1|022|RWA2013|Listy płac|1960|1960|B|50|0|1|0,02|-|M5\P10\R45|Nagrody| 

 



Wykaz pól – dokumentacja osobowa pracowników 
 
Przykład dla dokumentacji osobowej bez topografii: 
Lp|Symbol_RWA|Id_RWA|Tytul_teczki|RokP|RokK|KatS|KatL|KatA|LiczbaT|Metry|Uwagi|Nazwisko|Pesel|Uwagi 

 
Przykład dla dokumentacji osobowej z topografią: 
Lp|Symbol_RWA|Id_RWA|Tytul_teczki|RokP|RokK|KatS|KatL|KatA|LiczbaT|Metry|Uwagi|Topografia|Nazwisko|Pesel|Uwagi 

 
Opis poszczególnych pól: 
 

Nazwa Opis 

Lp Liczba porządkowa [liczba całkowita od 1…n] 

Symbol_RWA Symbol z Rzeczowego Wykazu Akt [Tekst maksymalnie 5 znaków, np. 0001, 022, 
4110, 85431 itp.]. Symbole powinny być identyczny z tym, który funkcjonuje w bazie 
AZAK. 

Id_RWA Identyfikator Rzeczowego Wykazu Akt [Tekst maksymalnie 8 znaków, np. 
RWA2012]. Identyfikator powinny być identyczny z tym, który funkcjonuje w bazie 
AZAK. 

Tytul_teczki Tytuł teczki [Tekst, np. Listy płac] 

RokP Rok początkowy [Liczba całkowita, np. 1980] 

RokK Rok końcowy [Liczba całkowita, np. 1980] 

KatS Kategoria [Tekst maksymalnie 2 znaki, np. A, B, BC, BE] 

KatL Kategoria [Liczba całkowita, np. 2, 5. 10, 50, 100] 

KatA Przechowywanie kat. A [Liczba całkowita, np. 25, 50, 100] Uwaga !!! dla kat. B 
zawsze 0 

LiczbaT Liczba teczek [Liczba całkowita] Uwaga !!! dla kat. A zawsze musi być wartość 1 

Metry Metry [Liczba – dwa miejsc po przecinku, np. 0,00, 0,01, 0,13 itp.] 

Uwagi Uwagi [Tekst] 

Topografia Topografia [Tekst] – pole opisu wyłącznie dla importu pliku csv z topografią 

Nazwisko Nazwisko i imię osoby [Tekst, np. Kowalski Jan]  

Pesel Pesel osoby [Tekst, np. 70042345678] 

Uwagi Historia zatrudnienia [Tekst] 

 
Przykładowy wpis dla dokumentacji osobowej bez topografii: 
1|022|RWA2013|Akta osobowe|1960|2012|BE|50|0|1|0,02|-|Kowalski Jan|70042345678|kierowca 
 
Przykładowy wpis dla dokumentacji osobowej z topografią: 
1|022|RWA2013|Akta osobowe|1960|2012|BE|50|0|1|0,02|-|M5\P10\R45|Kowalski Jan|70042345678|kierowca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wykaz pól – dokumentacja osobowa studentów 
 
Przykład dla dokumentacji osobowej studentów bez topografii: 
Lp|Symbol_RWA|Id_RWA|Tytul_teczki|RokP|RokK|KatS|KatL|KatA|LiczbaT|Metry|Uwagi|Nazwisko|Pesel|ImieOjca|Miejscowosc|ID
Wydzialu|IDKierunku|IDSpecjalnosci|IDRodzaju|RokUS|Status|Temat|Haslo1|Haslo2|Haslo3|Promotor|Recenzent|NrAlbumu|NrDyp
lomu!Uwagi!Data obrony 
 

Przykład dla dokumentacji osobowej studentów z topografią: 
Lp|Symbol_RWA|Id_RWA|Tytul_teczki|RokP|RokK|KatS|KatL|KatA|LiczbaT|Metry|Uwagi|Topografia|Nazwisko|Pesel|ImieOjca|Miej
scowosc|IDWydzialu|IDKierunku|IDSpecjalnosci|IDRodzaju|RokUS|Status|Temat|Haslo1|Haslo2|Haslo3|Promotor|Recenzent|NrAlb
umu|NrDyplomu!Uwagi!Data obrony 
 

 
Opis poszczególnych pól: 
 

Nazwa Opis 

Lp Liczba porządkowa [liczba całkowita od 1…n] – wartość obowiązkowa 

Symbol_RWA Symbol z Rzeczowego Wykazu Akt [Tekst maksymalnie 5 znaków, np. 0001, 022, 
4110, 85431 itp.]. Symbole powinny być identyczny z tym, który funkcjonuje w bazie 
AZAK - – wartość obowiązkowa 

Id_RWA Identyfikator Rzeczowego Wykazu Akt [Tekst maksymalnie 8 znaków, np. 
RWA2012]. Identyfikator powinny być identyczny z tym, który funkcjonuje w bazie 
AZAK - – wartość obowiązkowa 

Tytul_teczki Tytuł teczki [Tekst, np. Listy płac] - – wartość obowiązkowa 

RokP Rok początkowy [Liczba całkowita, np. 1980] -– wartość obowiązkowa 

RokK Rok końcowy [Liczba całkowita, np. 1980] – wartość obowiązkowa 

KatS Kategoria [Tekst maksymalnie 2 znaki, np. A, B, BC, BE] – wartość obowiązkowa 

KatL Kategoria [Liczba całkowita, np. 2, 5. 10, 50, 100] – wartość obowiązkowa 

KatA Przechowywanie kat. A [Liczba całkowita, np. 25, 50, 100] Uwaga !!! dla kat. B 
zawsze 0 – wartość obowiązkowa 

LiczbaT Liczba teczek [Liczba całkowita] Uwaga !!! dla kat. A zawsze musi być wartość 1 – 

wartość obowiązkowa 

Metry Metry [Liczba – dwa miejsc po przecinku, np. 0,00, 0,01, 0,13 itp.] – wartość 

obowiązkowa 

Uwagi Uwagi [Tekst] 

Topografia Topografia [Tekst] – pole opisu wyłącznie dla importu pliku csv z topografią 

Nazwisko Nazwisko i imię studenta [Tekst, np. Kowalski Jan]  

Pesel Pesel studenta [Tekst, np. 70042345678] 

Imię Ojca Imię ojca [Tekst] 

Miejscowość Miejscowość [ Tekst] 

ID Wydziału Zamapowany identyfikator z tabeli wydzialy – wartość obowiązkowa 

ID kierunku Zamapowany identyfikator z tabeli kierunki 

ID 
Specjalności 

Zamapowany identyfikator z tabeli specjalności 

ID Rodzaju Zamapowany identyfikator z tabeli rodzaje 

Rok US Rok Ukończenia/Skreślenia 

Status Status (absolwent/skreślony) 

Temat Temat pracy 

Hasło1 Hasła identyfikujące pracę 

Hasło2 Hasła identyfikujące pracę 

Hasło3 Hasła identyfikujące pracę 

Promotor Nazwisko i imię promotora 



Recenzent Nazwisko i imię recenzenta 

Nr albumu Numer albumu 

Nr dyplomu Numer dyplomu 

Uwagi Uwagi 

Data obrony Format daty: RRRR/MM/DD 

Data 
rozpoczęcia 

Format daty: RRRR/MM/DD 

 
Przykładowy wpis dla dokumentacji osobowej studentów bez topografii: 
1|022|RWA2009|Akta osobowe studenta|2004|2008|BE|50|0|1|0|uwagi|Kowalski 

Jan|68070601314|||1||||||||||||||2010/06/07|2007/10/01 

Przykładowy wpis dla dokumentacji osobowej studentów z topografią: 
1|022|RWA2009|Akta osobowe studenta|2004|2008|BE|50|0|1|0|uwagi|M5\P10\R45|Kowalski 

Jan|68070601314|||1||||||||||||||2010/06/07|2007/10/01 

Uwaga: jeżeli w pozostałych polach nie ma wpisów pomiędzy znaki podziału”|” nie wpisujemy żadnych wartości 

Przykładowe pliki CSV zostały umieszczone na stronie: azak7.azax.com.pl 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://azak7.azax.com.pl/

