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4. Wprowadzenie 

Niniejszy dokument opisuje zakres i zawartość poglądową materiałów dotyczących obecnie 

funkcjonującego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego systemu ACAM, które posiada Zamawiający i jest 

uzupełnieniem Załącznika nr 1 do SOPZ zawierającego Specyfikację wymagań na System ZSI-ULC 

budowanego w ramach projektu „Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu 

Informatycznego ZSI-ULC”. 

Zgodnie z założeniami, Wykonawca dokona migracji części formularzy systemu ACAM,  

z zachowaniem ich obecnej funkcjonalności, zakresu informacyjnego i tych samych danych 

biznesowych. Ponadto dla części raportów generowanych w obecnym systemie ACAM 

automatycznie, Wykonawca dokona implementacji ich definicji w Systemie ZSI-ULC z zachowaniem 

ich zakresu informacyjnego.  

Wszystkie materiały potrzebne do migracji formularzy i raportów Zamawiający przekaże po 

podpisaniu Umowy. 

5. Mapa ACAM 

Mapa ACAM jest plikiem w formacie .xlsx zawierającym zestawienie nazw wszystkich formularzy 

i przycisków znajdujących się w systemie. Każdy formularz ma odnośnik, po którego kliknięciu 

otwiera się plik w formacie .docx, zaprezentowany w Rozdziale 6, zawierający zrzut danego 

formularza wraz z opisem jego elementów.  

 

 

Rysunek 1 Mapa ACAM - fragment widoku na zawartość głównego formularza ACAM 
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Rysunek 2 Mapa ACAM - widok przycisków dla formularza Inspekcje SP 

6. Formularze 

Widoki formularzy lub raportów wraz z opisami wszystkich występujących na nich elementów 

i przycisków znajdują się w plikach w formacie .docx. Wywoływane są one poprzez kliknięcie 

w odnośniki w tabeli widoczne na Rysunku 1 i 2. Przykładowe widoki i ich opisy znajdują się na 

rysunkach i tabelach poniżej. 

 

 

Rysunek 3 Formularz "wprowadzanie danych do systemu" 
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Tabela 1 Opis elementów formularza "wprowadzanie danych do systemu" 

Nazwa pola Zawartość 

pola 

Obowiązkowe? 

TAK/NIE 

Zdarzenie 

(np. co powoduje kliknięcie) 

Uwagi 

Inspekcje 

statków 

powietrznych 

LTT-1 

Przycisk  otwiera formularz:  

F_inspekcje_powit .  

 

Audyt org. 

Part M/G, 

M/F, 145 

Przycisk  otwiera formularz:  

Panel audytu 

(panel_wprowadzanie) 

 

Personel 

organizacji 

wg. org. 

Przycisk  otwiera formularz:  

Wybór typu certyfikatu  

(organizacje_certyfikaty_powitalny) 

 

Personel 

organizacji 

wg. osoby. 

Przycisk  otwiera formularz:  

F_pers_Org  

 

Certyfikaty 

organizacji 

Przycisk  otwiera formularz:  

Wybór typu certyfikatu  

(Certyfikaty_powitalny) 

 

…. …. …. …. …. 
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Rysunek 4 Formularz "F_inspekcje_powit" 

 

 
Tabela 2 Opis elementów formularza "F_inspekcje_powit" 

Nazwa pola Zawartość pola Obowiązkowe 
? 
TAK/NIE 

Zdarzenie Uwagi 

Sortuj listę -                              

po znakach  

Pole wyboru ze 
znacznikiem 

Nie dotyczy Umieszczenie znacznika w 
polu powoduje filtrowanie 
danych w polu  Wybierz nr 
przeglądu /raportu inspekcji: 
wg znaków SP.  

2 SEKCJA 

-Insp. 
przeprowadzono 
dnia : 

Pole daty w formacie: 
rrrr-mm-dd 

Nie dotyczy Nieedytowalne. Dane 
wypełniają się automatycznie 
odpowiednio do wybranego 
SP czy inspekcji. 

2 SEKCJA 

Znaki statku 
powietrznego 

Pole tekstowe ze 
znakami SP (znak 
rozpoznawczy 
składający się z ciągu 
liter i/lub cyfr 
przedzielonych 
myślnikiem 

Nie dotyczy Nieedytowalne. Dane 
wypełniają się automatycznie 
odpowiednio do wybranego 
SP czy inspekcji. 

2 SEKCJA 

Otwórz Przycisk  Nie dotyczy Wciśnięcie  powoduje 
otwarcie formularza inspekcji 
Inspekcje SP w trybie edycji 
danych 

2 SEKCJA  
Tylko z tego 
miejsca można 
edytować 
dane w 
formularzu 
inspekcji. 

…. …. …. …. …. 
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Rysunek 5 Formularz "Inspekcje SP" 

 

Tabela 3 Opis elementów formularza "Inspekcje SP" 

Nazwa pola Zawartość pola Obowią

zkowe? 

TAK/NIE 

Zdarzenie 

(np. co powoduje kliknięcie) 

Uwagi 

Znaki SP Lista rozwijalna  

zawierająca 

:Znak 

rozpoznawczy 

statku 

powietrznego – 

litery i/lub cyfry 

przedzielone 

myślnikiem.  

TAK Po kliknięciu otwiera się lista 

rozwijalna SP z aktualną listą znaków 

SP znajdujących się w rejestrze, z 

możliwością wyboru jednej pozycji z 

listy 

 

Typ/Model Pole tekstowe – 

Typ i model 

statku 

powietrznego 

 Pole wypełnia się automatycznie po 

wybraniu znaków SP.  

 

Kat. Pole tekstowe:  Wyświetla się przyporządkowana  
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EASA lub Aneks 

II 

kategoria SP. 

Organizacja 

CAMO w 

dniu 

wykonania 

inspekcji 

Lista rozwijalna 

zawierająca 

nazwę i numer 

certyfikatu 

organizacji 

CAMO  

 Wciśnięcie spowoduje rozwinięcie listy 

rozwijalnej , zawierającej dane 

organizacji CAMO z numerem 

Certyfikatu, możliwość wyboru jednej 

pozycji z listy 

 

Typ_inspekcj

i 

Lista rozwijalna z 

wykazem typów 

inspekcji (skrót 

oraz pełna 

nazwa inspekcji 

Np. ARI-Przegląd 

zdatności do 

lotu) 

TAK Klikniecie powoduje  

rozwinięcie listy z możliwością 

wyboru jednej pozycji  z listy -  

typu 

insp

ekcji 

 

…. …. …. …. …. 

 

 

Rysunek 6 Raport "Błędy audytów, niezgodności" 
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7. Tabele i kwerendy 

System ACAM opiera się na bazie Access, na którą składają się liczne tabele, oraz kwerendy, które 

odwzorowują relacje pomiędzy tymi tabelami. Na Rysunku 7 poniżej przedstawiony jest przykładowy 

wykaz tabel z bazy ACAM wraz z liczbą rekordów w danej tabeli oraz nazwami pól. Rysunek 8 

przedstawia przykładowe kwerendy wraz z ich nazwami. 

 

Tabela 4 Wykaz przykładowych tabel i pól w bazie ACAM 
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Tabela 5 Wykaz przykładowych kwerend 

 


