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WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU ELEKTRONICZNE DZIENNIKI URZĘDOWE 

System „Elektroniczne Dzienniki Urzędowe” składa się z 3 modułów: 

 Moduł komunikacyjny (opcjonalne) – służący do przesyłania do redakcji dziennika 

urzędowego wniosków o ogłoszenie aktu w dzienniku, 

 Moduł e-Redakcja – służący do wewnętrznej pracy redakcji dziennika. W tym module 

dokonywany jest skład elektronicznego dziennika i przekazanie do publikacji, 

 Moduł e-Dziennik – służący do prezentacji Dziennika Urzędowego w formie 

elektronicznej w sieci Internet. 

Podstawowe funkcjonalności modułu komunikacyjnego 

 Tworzenie za pomocą elektronicznego formularza: 

o Wniosku o ogłoszenie aktów sporządzonych w XML (Legislator, Edytor Aktów 

Prawnych XML, EDAP), 

o Wniosku o ogłoszenie aktów w innych formatach, 

o Wniosku o wycofanie aktu 

 Podpisywanie wniosków, 

 Uzyskiwanie urzędowego poświadczenia przedłożenia, 

 Archiwum wysłanych wniosków, 

 Otrzymywanie powiadomienia o ogłoszeniu aktu w dzienniku urzędowym. 

Podstawowe funkcjonalności modułu e-Redakcja 

 Automatyczne przyjmowanie do odpowiedniego rejestru, wniosków o ogłoszenie 

z modułu komunikacyjnego, 

 Weryfikacja podpisów wniosku, 

 Przygotowanie aktów do publikacji w dzienniku (min. opatrzenie hasłami skorowidza), 

 Tworzenie struktury dziennika i jego automatyczny skład na podstawie dokumentów 

XML, 

 Przypisywanie zadao do użytkowników, 

 Dostosowywanie procesu kontroli dostarczonych aktów, 

 Sprawowanie kontroli nad poprawnością opisania aktów za pomocą meta danych, np. 

typów, kategorii, słów kluczowych, 

 Podpisywanie struktury katalogowej dziennika i automatyczna publikacja w module  

e-Dziennik. 
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Nowości! 

Podnoszą one w znaczącym stopniu zarówno jakośd całego systemu, jak jego użytecznośd. Do 

najważniejszych należy zaliczyd: 

 możliwośd budowania dowolnie definiowanych wielopoziomowych skorowidzów 

aktów prawnych (do tej pory istniała możliwośd operowania jedynie skorowidzem 

„jednopoziomowym”); 

 możliwośd tworzenia haseł odsyłaczowych, co jeszcze bardziej ułatwia wyszukiwanie 

aktów przy użyciu „drzewa haseł skorowidza”, 

 możliwośd tworzenia RELACJI między aktami – dzięki temu możliwe jest tworzenie 

powiązao np. pomiędzy aktem zmienionym i aktem go zmieniającym (uchylającym), 

etc. Pozwala to na natychmiastowe odnalezienie (poprzez „metrykę aktu”)  

np. wszystkich aktów zmieniających - system wyszukuje je błyskawicznie, właśnie 

w oparciu o te powiązania. 

Podstawowe funkcjonalności modułu e-Dziennik 

 Prezentacji opublikowanych aktów prawnych w różnych układach, 

 Możliwośd grupowania aktów prawnych według nadanych im słów kluczowych, 

 Możliwośd dostosowania wyglądu prezentowanej zawartości (sortowanie, 

grupowanie), 

 Prezentacja elektronicznego skorowidza w układzie rocznikowym jak i całościowym, 

 Prezentacja aktów prawnych zarówno w postaci pliku PDF jak i XHTML. 

Wersja dla Ministerstw i innych urzędów centralnych 

 Prezentacja relacji pomiędzy aktami, 

 Wyszukiwanie pełnotekstowe z uwzględnieniem polskiej fleksji: 

 W plikach struktury katalogowej dziennika, 

 W danych metrykowych aktów. 


