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1. Wprowadzenie 

Dokument dotyczy programu PCPR (w wersji 4.5.3). 

Zgodnie z załączonym art. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 
kwietnia 2004 roku, w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne 
służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024), niniejszy dokument zawiera 
informacje w zakresie punktów 3 i 4 niniejszego artykułu. 

§ 4. Polityka bezpieczeństwa, o której mowa w § 3 ust. 1, zawiera w szczególności: 

1. wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym 
przetwarzane są dane osobowe; 

2. wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych 
do przetwarzania tych danych; 

3. opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól 
informacyjnych i powiązania między nimi; 

4. sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami; 

5. określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia 
poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych. 

2. Środowisko pracy 

Aplikacja dostępna jest w wersji dla środowiska Microsoft Windows (wersja XP i późniejsze) i korzysta 
z bazy danych MySQL (w wersji 5.1.55). Do komunikacji z bazą danych używane są sterowniki ODBC 
dla MySQL (w wersji 5.1.8 lub nowszej). 

Istnieje możliwość pracy programów w środowisku sieciowym. 
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3. Przepływ danych 

Wszystkie dane (w tym także dane osobowe) wprowadzane są do programu za pomocą formatek 
ekranowych lub poprzez import z innych systemów informatycznych. Dodatkowo istnieje możliwość 
eksportu niektórych danych (w tym danych osobowych) do plików, na potrzeby innych systemów 
informatycznych. 

Program posiada funkcję archiwizacji danych do pliku oraz przywracanie danych z kopii. Plik kopii 
zawiera wszystkie informacje z bazy danych. 

Program umożliwia dodawanie, edycję oraz usuwanie danych. 

 

 

Rysunek 1. Przepływ danych. 
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4. Zakres przechowywanych danych 

Ogólny schemat struktury bazy danych przedstawiony jest na Rysunku 2. 

 

Rysunek 2. Struktura bazy danych. 

Rejestr wniosków  

Jest zbiorem tablic zawierających wykaz wniosków złożonych przez wnioskodawców. Rejestry te 
zawierają dane osobowe wnioskodawców, a także ich opiekunów (jeśli występują). Dodatkowo 
przechowywane są tu także informacje ściśle powiązane z wnioskami, takie jak: informacje o 
przyznanych dofinansowaniach, szablony oraz kopie drukowanych dokumentów. Informacje te są 
powiązane z wnioskami za pomocą identyfikatorów wniosków. 

Rejestr wnioskodawców oraz firm i instytucji 

Jest zbiorem tablic zawierających dane wnioskodawców oraz różnego rodzaju firm i instytucji. Dane 
te są wykorzystywane we wszystkich modułach. Przechowywana jest tu także historia wszystkich 
wnioskodawców. Informacje historyczne powiązane są z właściwymi danymi za pomocą 
identyfikatorów wnioskodawców i wniosków.  

Rejestr tablic technicznych i konfiguracyjnych 

Tablice nie zawierają danych osobowych. 
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5. Struktura zbiorów tablic 

Rozdział przedstawia szczegółową strukturę bazy danych, w tym danych osobowych 
przechowywanych w poszczególnych tabelach z uwzględnieniem powiązań między tymi danymi. Dla 
każdej tablicy przedstawiono wykaz pól, ich typ, wartość domyślną i opis. 

Tablice zostały pogrupowane ze względu na ich przynależność do odpowiednich rejestrów opisanych 
w poprzednim punkcie. 

5.1. Rejestr wniosków 

Tablica bar_arch  

Tablica zawiera dane dotyczące wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
bra_id   bigint(20)   Identyfikator wniosku 
bra_nr_kanc   varchar(30)    Numeracja wniosku – Rejestr 
bra_nr_kol   int(11)  0  Numeracja wniosku – Numer kolejny 
bra_nr_rok   int(11)  0  Numeracja wniosku – Rok 
bra_nr_ozn   varchar(10)    Numeracja wniosku – Oznaczenie dzieci/dorosłych 
bra_nr_kolrok   varchar(20)    Numeracja wniosku – Numer kolejny/Rok 
bra_data   date  0000-00-00  Data złożenia wniosku 
bra_punkty int(11)  -1  Przyznane punkty 
bra_wn_imie   varchar(30)    Pierwsze imię wnioskodawcy 
bra_wn_imie2   varchar(30)    Drugie imię wnioskodawcy 
bra_wn_nazwisko   varchar(50)    Nazwisko wnioskodawcy 
bra_wn_imie_ojca   varchar(30)    Imię ojca wnioskodawcy 
bra_wn_data_ur   date  0000-00-00  Data urodzenia wnioskodawcy 
bra_wn_ulica   varchar(50)    Adres wnioskodawcy – Ulica 
bra_wn_lokal   varchar(20)    Adres wnioskodawcy – Nr lokalu 
bra_wn_kod   varchar(6)    Adres wnioskodawcy – Kod pocztowy 
bra_wn_poczta varchar(50)    Adres wnioskodawcy – Poczta 
bra_wn_miejscowosc   varchar(50)    Adres wnioskodawcy – Miejscowość 
bra_wn_gmina varchar(50)    Adres wnioskodawcy – Gmina 
bra_wn_telefon   varchar(30)    Telefon kontaktowy wnioskodawcy 
bra_wn_pesel   varchar(11)    Numer PESEL wnioskodawcy 
bra_wn_nip   varchar(20)    Numer NIP wnioskodawcy 
bra_wn_dowod   varchar(20)    Numer i seria dowodu osobistego wnioskodawcy 
bra_wn_dowod2   varchar(255)    Nazwa organu wydającego dowód osobisty 

wnioskodawcy 
bra_wn_plec   enum('K', 'M')  M  Płeć wnioskodawcy 
bra_wn_dziecko   enum('T', 'N')  N  Oznaczenie, czy wnioskodawca jest traktowany jako 

dziecko 
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bra_wn_uczen enum('T', 'N')  N  Oznaczenie, czy wnioskodawca jest uczniem 
bra_wn_mieszk_wsi   enum('T', 'N')  N  Oznaczenie, czy wnioskodawca mieszka na terenach 

wiejskich 
bra_wn_mieszk_dps   enum('T', 'N') T NULL  Oznaczenie, czy wnioskodawca mieszka w DPS 
bra_op_imie   varchar(30)    Pierwsze imię opiekuna 
bra_op_imie2   varchar(30)    Drugie imię opiekuna 
bra_op_nazwisko   varchar(50)    Nazwisko opiekuna 
bra_op_imie_ojca   varchar(30)    Imię ojca opiekuna 
bra_op_data_ur   date T NULL  Data urodzenia opiekuna 
bra_op_ulica   varchar(50)    Adres opiekuna – Ulica 
bra_op_lokal   varchar(20)    Adres opiekuna – Nr lokalu 
bra_op_kod   varchar(6)    Adres opiekuna – Kod pocztowy 
bra_op_poczta varchar(50)    Adres opiekuna – Poczta 
bra_op_miejscowosc   varchar(50)    Adres opiekuna – Miejscowość 
bra_op_telefon   varchar(30)    Telefon kontaktowy opiekuna 
bra_op_pesel   varchar(11)    Numer PESEL opiekuna 
bra_op_nip   varchar(20)    Numer NIP opiekuna 
bra_op_dowod   varchar(20)    Numer i seria dowodu osobistego opiekuna 
bra_op_dowod2   varchar(255)    Nazwa organu wydającego dowód osobisty opiekuna 
bra_op_plec   enum('M', 'K') T NULL  Płeć opiekuna 
bra_op_status   varchar(25)    Status opiekuna (opiekun/pełnomocnik) 
bra_plk_id bigint(20)  0 Identyfikator konta finansowego (z tablicy plan_kont) 
bra_konto_bank varchar(30)   Nazwa banku wnioskodawcy 
bra_konto_nr varchar(32)   Numer rachunku bankowego wnioskodawcy 
bra_niep_stopien   varchar(50)    Stopień niepełnosprawności wnioskodawcy 
bra_niep_rodzaj   varchar(50)    Rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy 
bra_niep_status  varchar(50)    Status niezdolności wnioskodawcy 
bra_niep_przycz   varchar(30)    Przyczyny niepełnosprawności wnioskodawcy 
bra_niep_do16_tn   tinyint(4)  0  Oznaczenie, czy wnioskodawca posiadał status osoby 

niepełnosprawnej przed 16 rokiem życia 
bra_niep_termin   date T NULL  Termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności 

wnioskodawcy 
bra_niep_opis text    Opis niepełnosprawności wnioskodawcy 
bra_doch_zl   float(8,2) T NULL  Przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny 

wnioskodawcy za poprzedni kwartał 
bra_doch_osoby   int(11) T NULL  Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym 

wnioskodawcy 
bra_doch_osoby _niep int(11) T NULL  Liczba osób niepełnosprawnych we wspólnym 

gospodarstwie domowym wnioskodawcy 
bra_kombat   varchar(50)    Rodzaj uprawnień kombatanckich wnioskodawcy 
bra_udz_wn   float(8,2) T NULL  Deklarowany procent pokrycia kosztów realizacji 

zadania przez wnioskodawcę 
bra_udz_sp   float(8,2) T NULL  Deklarowany procent pokrycia kosztów realizacji 

zadania przez sponsora 
bra_inf_cel   text T NULL  Cel likwidacji barier, miejsce realizacji zadania 
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bra_inf_wykaz   text T NULL  Wykaz planowanych 
przedsięwzięć/inwestycji/zakupów 

bra_inf_wykaz_tab text T NULL  Wykaz planowanych 
przedsięwzięć/inwestycji/zakupów – forma tabeli 

bra_inf_koszt float(8,2) T NULL  Całkowity koszt inwestycji 
bra_inf_dof   float(8,2) T NULL  Wnioskowana kwota dofinansowania w zł 
bra_inf_proc float(8,2) T NULL  Wnioskowana kwota dofinansowania w % 
bra_inf_data   date  0000-00-00  Planowany termin realizacji zadania – Data od 
bra_inf_data2   date  0000-00-00  Planowany termin realizacji zadania – Data do 
bra_inf_akceptacja date T NULL Data wysłania warunków dofinansowania do 

akceptacji 
bra_inf_akceptacja2 date T NULL Data akceptacji warunków dofinansowania 
bra_zalaczniki   text    Lista załączników do wniosku 
bra_kompletny tinyint(4)  0 Oznaczenie, czy wniosek jest kompletny 
bra_kompletny_data   date T NULL  Data oznaczenia, czy wniosek jest kompletny 
bra_fv tinyint(4)  0 Oznaczenie, czy dostarczono fakturę 
bra_kosztorys_data   date T NULL  Data złożenia kosztorysu 
bra_inf_srodki   float(8,2) T NULL  Środki własne wnioskodawcy w zł 
bra_inf_srodki_proc float(8,2) T NULL  Środki własne wnioskodawcy w % 
bra_inf_rez   float(8,2) T NULL  Środki zarezerwowane dla wniosku 
bra_forma tinyint(4)  0 Forma przekazania dofinansowania 
bra_rez_tn   tinyint(4)    Oznaczenie, czy wnioskodawca zrezygnował z 

dofinansowania 
bra_rez_data   date    Data rezygnacji wnioskodawcy z dofinansowania 
bra_rez_powod   varchar(250)  NULL  Powód rezygnacji wnioskodawcy z dofinansowania 
bra_odm_tn   tinyint(4)    Oznaczenie, czy odmówiono przyznania 

dofinansowania wnioskodawcy 
bra_odm_data   date    Data odmowy przyznania dofinansowania 

wnioskodawcy 
bra_odm_powod   varchar(250)  NULL  Powód odmowy przyznania dofinansowania 

wnioskodawcy 
bra_zam_tn tinyint(4)   Oznaczenie, czy wniosek jest zamknięty 
bra_zam_data   date T NULL  Data zamknięcia wniosku 
bra_zam_data_odb date T NULL  Data odbioru prac 
bra_zam_data_pis date T NULL  Data wysłania pisma 
bra_inne   text    Informacje dodatkowe do wniosku 
bra_spraw_wyp   tinyint(4)  0  Numer kwartału, w którym należy pominąć 

wnioskodawcę w sprawozdaniu w pozycji Liczba osób 
– Wypłacone dofinansowania 

bra_historia_zlo   tinyint(4)  0  Pole nieużywane 
bra_historia_prz   tinyint(4)  0  Pole nieużywane 
bra_ochrona_zg tinyint(4)  1 Oznaczenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych 
bra_ochrona_sp tinyint(4)  0 Oznaczenie sprzeciwu na przetwarzanie danych 

osobowych 
bra_odbiorca text   Odbiorcy danych osobowych 
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bra_dod_nazwa   varchar(50)  NULL  Nazwa Użytkownika wprowadzającego wniosek do 
bazy 

bra_dod_data   date  NULL  Data wprowadzenia wniosku do bazy 
bra_dod_godz   time  NULL  Godzina wprowadzenia wniosku do bazy 
bra_mod_nazwa   varchar(50)  NULL  Nazwa Użytkownika wprowadzającego ostatnie 

zmiany we wniosku 
bra_mod_data   date  NULL  Data ostatniej modyfikacji wniosku 
bra_mod_godz   time  NULL  Godzina ostatniej modyfikacji wniosku 

Tablica bar_kt  

Tablica zawiera dane dotyczące wniosków o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
brk_id   bigint(20)   Identyfikator wniosku 
brk_rodzaj   enum('k', 't')  k  Oznaczenie rodzaju zadania (k – w komunikowaniu 

się, t – techniczne) 
brk_nr_kanc   varchar(30)    Numeracja wniosku – Rejestr 
brk_nr_kol   int(11)  0  Numeracja wniosku – Numer kolejny 
brk_nr_rok   int(11)  0  Numeracja wniosku – Rok 
brk_nr_ozn   varchar(10)    Numeracja wniosku – Oznaczenie dzieci/dorosłych 
brk_nr_kolrok   varchar(20)    Numeracja wniosku – Numer kolejny/Rok 
brk_data   date  0000-00-00  Data złożenia wniosku 
brk_punkty int(11)  -1  Przyznane punkty 
brk_wn_imie   varchar(30)    Pierwsze imię wnioskodawcy 
brk_wn_imie2   varchar(30)    Drugie imię wnioskodawcy 
brk_wn_nazwisko   varchar(50)    Nazwisko wnioskodawcy 
brk_wn_imie_ojca   varchar(30)    Imię ojca wnioskodawcy 
brk_wn_data_ur   date  0000-00-00  Data urodzenia wnioskodawcy 
brk_wn_ulica   varchar(50)    Adres wnioskodawcy – Ulica 
brk_wn_lokal   varchar(20)    Adres wnioskodawcy – Nr lokalu 
brk_wn_kod   varchar(6)    Adres wnioskodawcy – Kod pocztowy 
brk_wn_poczta varchar(50)    Adres wnioskodawcy – Poczta 
brk_wn_miejscowosc   varchar(50)    Adres wnioskodawcy – Miejscowość 
brk_wn_gmina varchar(50)    Adres wnioskodawcy – Gmina 
brk_wn_telefon   varchar(30)    Telefon kontaktowy wnioskodawcy 
brk_wn_pesel   varchar(11)    Numer PESEL wnioskodawcy 
brk_wn_nip   varchar(20)    Numer NIP wnioskodawcy 
brk_wn_dowod   varchar(20)    Numer i seria dowodu osobistego wnioskodawcy 
brk_wn_dowod2   varchar(255)    Nazwa organu wydającego dowód osobisty 

wnioskodawcy 
brk_wn_plec   enum('K', 'M')  M  Płeć wnioskodawcy 
brk_wn_dziecko   enum('T', 'N')  N  Oznaczenie, czy wnioskodawca jest traktowany jako 

dziecko 
brk_wn_uczen  enum('T', 'N')  N  Oznaczenie, czy wnioskodawca jest uczniem 
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brk_wn_mieszk_wsi   enum('T', 'N')  N  Oznaczenie, czy wnioskodawca mieszka na terenach 
wiejskich 

brk_wn_mieszk_dps   enum('T', 'N') T NULL  Oznaczenie, czy wnioskodawca mieszka w DPS 
brk_op_imie   varchar(30)    Pierwsze imię opiekuna 
brk_op_imie2   varchar(30)    Drugie imię opiekuna 
brk_op_nazwisko   varchar(50)    Nazwisko opiekuna 
brk_op_imie_ojca   varchar(30)    Imię ojca opiekuna 
brk_op_data_ur   date T NULL  Data urodzenia opiekuna 
brk_op_ulica   varchar(50)    Adres opiekuna – Ulica 
brk_op_lokal   varchar(20)    Adres opiekuna – Nr lokalu 
brk_op_kod   varchar(6)    Adres opiekuna – Kod pocztowy 
brk_op_poczta varchar(50)    Adres opiekuna – Poczta 
brk_op_miejscowosc   varchar(50)    Adres opiekuna – Miejscowość 
brk_op_telefon   varchar(30)    Telefon kontaktowy opiekuna 
brk_op_pesel   varchar(11)    Numer PESEL opiekuna 
brk_op_nip   varchar(20)    Numer NIP opiekuna 
brk_op_dowod   varchar(20)    Numer i seria dowodu osobistego opiekuna 
brk_op_dowod2   varchar(255)    Nazwa organu wydającego dowód osobisty opiekuna 
brk_op_plec   enum('M', 'K') T NULL  Płeć opiekuna 
brk_op_status   varchar(20)    Status opiekuna (opiekun/pełnomocnik) 
brk_plk_id bigint(20)  0 Identyfikator konta finansowego (z tablicy plan_kont) 
brk_konto_bank varchar(30)   Nazwa banku wnioskodawcy 
brk_konto_nr varchar(32)   Numer rachunku bankowego wnioskodawcy 
brk_niep_stopien   varchar(50)    Stopień niepełnosprawności wnioskodawcy 
brk_niep_rodzaj   varchar(50)    Rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy 
brk_niep_status varchar(50)    Status niezdolności wnioskodawcy 
brk_niep_przycz   varchar(30)    Przyczyny niepełnosprawności wnioskodawcy 
brk_niep_do16_tn   tinyint(4)  0  Oznaczenie, czy wnioskodawca posiadał status osoby 

niepełnosprawnej przed 16 rokiem życia 
brk_niep_termin   date T NULL  Termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności 

wnioskodawcy 
brk_niep_opis text    Opis niepełnosprawności 
brk_doch_zl   float(8,2) T NULL  Przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny 

wnioskodawcy za poprzedni kwartał 
brk_doch_osoby   int(11) T NULL  Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym 

wnioskodawcy 
brk_doch_osoby _niep int(11) T NULL  Liczba osób niepełnosprawnych we wspólnym 

gospodarstwie domowym wnioskodawcy 
brk_kombat   varchar(50)    Rodzaj uprawnień kombatanckich wnioskodawcy 
brk_inf_cel   text T NULL  Cel likwidacji barier 
brk_inf_wykaz   text T NULL  Nazwa urządzenia/rodzaj usługi 
brk_inf_wykaz_tab text T NULL  Nazwa urządzenia/rodzaj usługi – forma tabeli 
brk_inf_koszt float(8,2) T NULL  Całkowity koszt inwestycji 
brk_inf_dof   float(8,2) T NULL  Wnioskowana kwota dofinansowania w zł 
brk_inf_proc   float(8,2) T NULL  Wnioskowana kwota dofinansowania w % 
brk_inf_data   date  0000-00-00  Planowany termin realizacji zadania – Data do 
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brk_inf_data2 date  0000-00-00  Planowany termin realizacji zadania – Data od 
brk_zalaczniki   text    Lista załączników do wniosku 
brk_kompletny tinyint(4)  0 Oznaczenie, czy wniosek jest kompletny 
brk_kompletny_data date T NULL Data oznaczenia, czy wniosek jest kompletny 
brk_fv tinyint(4)  0 Oznaczenie, czy dostarczono fakturę 
brk_inf_srodki_kwota   float(8,2) T NULL  Środki własne wnioskodawcy w zł 
brk_inf_srodki_proc   float(8,2) T NULL  Środki własne wnioskodawcy w % 
brk_inf_rez float(8,2) T NULL  Kwota rezerwacji 
brk_forma tinyint(4)  0 Forma przekazania dofinansowania 
brk_rez_tn   tinyint(4)    Oznaczenie, czy wnioskodawca zrezygnował z 

dofinansowania 
brk_rez_data   date    Data rezygnacji wnioskodawcy z dofinansowania 
brk_rez_powod   varchar(250) T NULL  Powód rezygnacji wnioskodawcy z dofinansowania 
brk_odm_tn   tinyint(4)    Oznaczenie, czy odmówiono przyznania 

dofinansowania wnioskodawcy 
brk_odm_data   date    Data odmowy przyznania dofinansowania 

wnioskodawcy 
brk_odm_powod   varchar(250) T NULL  Powód odmowy przyznania dofinansowania 

wnioskodawcy 
brk_zam_tn tinyint(4)   Oznaczenie, czy wniosek jest zamknięty 
brk_zam_data   date T NULL  Data zamknięcia wniosku 
brk_zam_data_odb date T NULL  Data odbioru prac 
brk_zam_data_pis date T NULL  Data wysłania pisma 
brk_inne   text    Informacje dodatkowe do wniosku 
brk_spraw_wyp   tinyint(4)  0  Numer kwartału, w którym należy pominąć 

wnioskodawcę w sprawozdaniu w pozycji Liczba osób 
– Wypłacone dofinansowania 

brk_historia_zlo   tinyint(4)  0  Pole nieużywane 
brk_historia_prz   tinyint(4)  0  Pole nieużywane 
brk_ochrona_zg tinyint(4)  1 Oznaczenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych 
brk_ochrona_sp tinyint(4)  0 Oznaczenie sprzeciwu na przetwarzanie danych 

osobowych 
brk_odbiorca text   Odbiorcy danych osobowych 
brk_dod_nazwa   varchar(50) T NULL  Nazwa Użytkownika wprowadzającego wniosek do 

bazy 
brk_dod_data   date T NULL  Data wprowadzenia wniosku do bazy 
brk_dod_godz   time T NULL  Godzina wprowadzenia wniosku do bazy 
brk_mod_nazwa   varchar(50) T NULL  Nazwa Użytkownika wprowadzającego ostatnie 

zmiany we wniosku 
brk_mod_data   date T NULL  Data ostatniej modyfikacji wniosku 
brk_mod_godz   time T NULL  Godzina ostatniej modyfikacji wniosku 
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Tablica imprezy  

Tablica zawiera dane dotyczące wniosków o dofinansowanie zadania Sport, kultura, rekreacja i turystyka. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
imp_id   bigint(20)   Identyfikator wniosku 
imp_nr_kanc   varchar(30)    Numeracja wniosku – Rejestr 
imp_nr_kol   int(11)  0  Numeracja wniosku – Numer kolejny 
imp_nr_rok   int(11)  0  Numeracja wniosku – Rok 
imp_nr_kolrok   varchar(20)    Numeracja wniosku – Numer kolejny/Rok 
imp_data   date  0000-00-00  Data złożenia wniosku 
imp_data_rok int(11)   Rok rozliczania wniosku 
imp_wn_nazwa   varchar(255)    Nazwa wnioskodawcy 
imp_wn_ulica   varchar(50)    Adres wnioskodawcy – Ulica 
imp_wn_lokal   varchar(10)    Adres wnioskodawcy – Nr lokalu 
imp_wn_kod   varchar(6)    Adres wnioskodawcy – Kod pocztowy 
imp_wn_poczta varchar(50)    Adres wnioskodawcy – Poczta 
imp_wn_miejscowosc   varchar(50)    Adres wnioskodawcy – Miejscowość 
imp_wn_telefon   varchar(30)    Telefon kontaktowy wnioskodawcy 
imp_wn_nip   varchar(20)    Numer NIP wnioskodawcy 
imp_wn_krs varchar(20)    Numer KRS wnioskodawcy 
imp_wn_niepeln   enum('T', 'N')  N  Oznaczenie, czy dofinansowanie obejmuje dzieci i 

młodzież 
imp_wn_mieszk_wsi   enum('T', 'N')  N  Oznaczenie, czy dofinansowanie obejmuje 

mieszkańców terenów wiejskich 
imp_plk_id bigint(20)  0 Identyfikator konta finansowego (z tablicy plan_kont) 
imp_konto_bank varchar(30)   Nazwa banku wnioskodawcy 
imp_konto_nr varchar(32)   Numer rachunku bankowego wnioskodawcy 
imp_up_nazwa_1   varchar(255)    Imię i nazwisko pierwszej osoby upoważnionej 
imp_up_stanowisko_1 varchar(50)   Stanowisko pierwszej osoby upoważnionej 
imp_up_telefon_1 varchar(30)   Telefon pierwszej osoby upoważnionej 
imp_up_nazwa_2   varchar(255)    Imię i nazwisko drugiej osoby upoważnionej 
imp_up_stanowisko_2 varchar(50)   Stanowisko drugiej osoby upoważnionej 
imp_up_telefon_2 varchar(30)   Telefon drugiej osoby upoważnionej 
imp_osoby_razem   int(11)    Ogólna liczba osób objętych dofinansowaniem 
imp_osoby_dzieci   int(11)    Liczba dzieci i młodzieży objętej dofinansowaniem 
imp_osoby_mieszk_wsi   int(11)    Liczba mieszkańców terenów wiejskich  objętych 

dofinansowaniem 
imp_inf_rodzaj   enum('I', 'S', '3', 

'4', '5', '6') 
T NULL  Rodzaj przyznanego dofinansowania 

imp_inf_przedmiot   text T NULL  Przedmiot wniosku 
imp_inf_wykaz   text T NULL  Zakres czynności do wykonania zadania 
imp_inf_koszt   float(8,2) T NULL  Całkowity koszt przedsięwzięcia 
imp_inf_dof   float(8,2) T NULL  Wnioskowana kwota dofinansowania 
imp_inf_data   date  0000-00-00  Planowany termin realizacji zadania – Data od 
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imp_inf_data2   date  0000-00-00  Planowany termin realizacji zadania – Data do 
imp_zalaczniki   text    Lista załączników do wniosku 
imp_kompletny tinyint(4)  0  Oznaczenie, czy wniosek jest kompletny 
imp_kompletny_data date T NULL Data oznaczenia, czy wniosek jest kompletny 
imp_fv tinyint(4)  0 Oznaczenie, czy dostarczono fakturę 
imp_inf_srodki   float(8,2) T NULL  Środki własne wnioskodawcy 
imp_inf_rez float(8,2) T NULL  Kwota rezerwacji 
imp_forma tinyint(4)  0 Forma przekazania dofinansowania 
imp_rez_tn   tinyint(4)    Oznaczenie, czy wnioskodawca zrezygnował z 

dofinansowania 
imp_rez_data   date    Data rezygnacji wnioskodawcy z dofinansowania 
imp_rez_powod   varchar(250) T NULL  Powód rezygnacji wnioskodawcy z dofinansowania 
imp_odm_tn   tinyint(4)    Oznaczenie, czy odmówiono przyznania 

dofinansowania wnioskodawcy 
imp_odm_data   date    Data odmowy przyznania dofinansowania 

wnioskodawcy 
imp_odm_powod   varchar(250) T NULL  Powód odmowy przyznania dofinansowania 

wnioskodawcy 
imp_zam_tn tinyint(4)   Oznaczenie, czy wniosek jest zamknięty 
imp_zam_data   date T NULL  Data zamknięcia wniosku 
imp_inne   text    Informacje dodatkowe do wniosku 
imp_spraw_wyp   tinyint(4)  0  Numer kwartału, w którym należy pominąć 

wnioskodawcę w sprawozdaniu w pozycji Liczba osób 
– Wypłacone dofinansowania 

imp_ochrona_zg tinyint(4)  1 Oznaczenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych 

imp_ochrona_sp tinyint(4)  0 Oznaczenie sprzeciwu na przetwarzanie danych 
osobowych 

imp_dod_nazwa   varchar(50) T NULL  Nazwa Użytkownika wprowadzającego wniosek do 
bazy 

imp_dod_data   date T NULL  Data wprowadzenia wniosku do bazy 
imp_dod_godz   time T NULL  Godzina wprowadzenia wniosku do bazy 
imp_mod_nazwa   varchar(50) T NULL  Nazwa Użytkownika wprowadzającego ostatnie 

zmiany we wniosku 
imp_mod_data   date T NULL  Data ostatniej modyfikacji wniosku 
imp_mod_godz   time T NULL  Godzina ostatniej modyfikacji wniosku 

Tablica ortopedyczne  

Tablica zawiera dane dotyczące wniosków o dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
ort_id   bigint(20)   Identyfikator wniosku 
ort_nr_kanc   varchar(30)    Numeracja wniosku – Rejestr 
ort_nr_kol   int(11)  0  Numeracja wniosku – Numer kolejny 
ort_nr_rok   int(11)  0  Numeracja wniosku – Rok 
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ort_nr_ozn   varchar(10)    Numeracja wniosku – Oznaczenie dzieci/dorosłych 
ort_nr_kolrok   varchar(20)    Numeracja wniosku – Numer kolejny/Rok 
ort_data   date  0000-00-00  Data złożenia wniosku 
ort_punkty int(11)  -1  Przyznane punkty 
ort_wn_imie   varchar(30)    Pierwsze imię wnioskodawcy 
ort_wn_imie2   varchar(30)    Drugie imię wnioskodawcy 
ort_wn_nazwisko   varchar(50)    Nazwisko wnioskodawcy 
ort_wn_imie_ojca   varchar(30)    Imię ojca wnioskodawcy 
ort_wn_data_ur   date  0000-00-00  Data urodzenia wnioskodawcy 
ort_wn_ulica   varchar(50)    Adres wnioskodawcy – Ulica 
ort_wn_lokal   varchar(20)    Adres wnioskodawcy – Nr lokalu 
ort_wn_kod   varchar(6)    Adres wnioskodawcy – Kod pocztowy 
ort_wn_poczta varchar(50)    Adres wnioskodawcy – Poczta 
ort_wn_miejscowosc   varchar(50)    Adres wnioskodawcy – Miejscowość 
ort_wn_gmina varchar(50)    Adres wnioskodawcy – Gmina 
ort_wn_telefon   varchar(30)    Telefon kontaktowy wnioskodawcy 
ort_wn_pesel   varchar(11)    Numer PESEL wnioskodawcy 
ort_wn_nip   varchar(20)    Numer NIP wnioskodawcy 
ort_wn_dowod   varchar(20)    Numer i seria dowodu osobistego wnioskodawcy 
ort_wn_dowod2 varchar(255)    Nazwa organu wydającego dowód osobisty 

wnioskodawcy 
ort_wn_plec   enum('K', 'M')  M  Płeć wnioskodawcy 
ort_wn_dziecko   enum('T', 'N')  N  Oznaczenie, czy wnioskodawca jest traktowany jako 

dziecko 
ort_wn_uczen enum('T', 'N')  N  Oznaczenie, czy wnioskodawca jest uczniem 
ort_wn_mieszk_wsi   enum('T', 'N')  N  Oznaczenie, czy wnioskodawca mieszka na terenach 

wiejskich 
ort_wn_mieszk_dps   enum('T', 'N') T NULL  Oznaczenie, czy wnioskodawca mieszka w DPS 
ort_op_imie   varchar(30)    Pierwsze imię opiekuna 
ort_op_imie2   varchar(30)    Drugie imię opiekuna 
ort_op_nazwisko   varchar(50)    Nazwisko opiekuna 
ort_op_imie_ojca   varchar(30)    Imię ojca opiekuna 
ort_op_data_ur   date T NULL  Data urodzenia opiekuna 
ort_op_ulica   varchar(50)    Adres opiekuna – Ulica 
ort_op_lokal   varchar(20)    Adres opiekuna – Nr lokalu 
ort_op_kod   varchar(6)    Adres opiekuna – Kod pocztowy 
ort_op_poczta varchar(50)    Adres opiekuna – Poczta 
ort_op_miejscowosc   varchar(50)    Adres opiekuna – Miejscowość 
ort_op_telefon   varchar(30)    Telefon kontaktowy opiekuna 
ort_op_pesel   varchar(11)    Numer PESEL opiekuna 
ort_op_nip   varchar(20)    Numer NIP opiekuna 
ort_op_dowod   varchar(20)    Numer i seria dowodu osobistego opiekuna 
ort_op_dowod2   varchar(255)    Nazwa organu wydającego dowód osobisty opiekuna 
ort_op_plec   enum('M', 'K') T NULL  Płeć opiekuna 
ort_op_status   varchar(20)    Status opiekuna (opiekun/pełnomocnik) 
ort_plk_id bigint(20)  0 Identyfikator konta finansowego (z tablicy plan_kont) 
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ort_konto_bank varchar(30)   Nazwa banku wnioskodawcy 
ort_konto_nr varchar(32)   Numer rachunku bankowego wnioskodawcy 
ort_niep_stopien   varchar(50)    Stopień niepełnosprawności wnioskodawcy 
ort_niep_rodzaj   varchar(50)    Rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy 
ort_niep_status varchar(50)    Status niezdolności wnioskodawcy 
ort_niep_przycz   varchar(30)    Przyczyny niepełnosprawności wnioskodawcy 
ort_niep_do16_tn   tinyint(4)  0  Oznaczenie, czy wnioskodawca posiadał status osoby 

niepełnosprawnej przed 16 rokiem życia 
ort_niep_termin   date T NULL  Termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności 

wnioskodawcy 
ort_niep_termin_od   date T NULL  Data wystawienia orzeczenia o niepełnosprawności 

wnioskodawcy 
ort_niep_opis text    Opis niepełnosprawności 
ort_kombat   varchar(50)    Rodzaj uprawnień kombatanckich wnioskodawcy 
ort_inf_wykaz   text T NULL  Przedmiot wniosku 
ort_inf_wykaz_tab text T NULL  Przedmiot wniosku – forma tabeli 
ort_inf_koszt float(8,2) T NULL  Całkowity koszt 
ort_inf_dof   float(8,2) T NULL  Wnioskowana kwota dofinansowania 
ort_inf_srodki_kwota float(8,2) T NULL  Środki własne 
ort_inf_ubezp float(8,2) T NULL  Dofinansowanie z NFZ 
ort_inf_rez float(8,2) T NULL  Kwota rezerwacji 
ort_inf_zap float(8,2) T NULL  Kwota zapotrzebowania 
ort_doch_zl   float(8,2) T NULL  Przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny 

wnioskodawcy za poprzedni kwartał 
ort_doch_osoby   int(11) T NULL  Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym 

wnioskodawcy 
ort_doch_osoby _niep int(11) T NULL  Liczba osób niepełnosprawnych we wspólnym 

gospodarstwie domowym wnioskodawcy 
ort_zalaczniki   text    Lista załączników do wniosku 
ort_kompletny tinyint(4)  0  Oznaczenie, czy wniosek jest kompletny 
ort_kompletny_data date T NULL Data oznaczenia, czy wniosek jest kompletny 
ort_fv tinyint(4)  0 Oznaczenie, czy dostarczono fakturę 
ort_forma   tinyint(4)  0  Forma przekazania dofinansowania 
ort_rez_tn   tinyint(4)    Oznaczenie, czy wnioskodawca zrezygnował z 

dofinansowania 
ort_rez_data   date    Data rezygnacji wnioskodawcy z dofinansowania 
ort_rez_powod   varchar(250) T NULL  Powód rezygnacji wnioskodawcy z dofinansowania 
ort_odm_tn   tinyint(4)    Oznaczenie, czy odmówiono przyznania 

dofinansowania wnioskodawcy 
ort_odm_data   date    Data odmowy przyznania dofinansowania 

wnioskodawcy 
ort_odm_powod   varchar(250) T NULL  Powód odmowy przyznania dofinansowania 

wnioskodawcy 
ort_zam_tn tinyint(4)   Oznaczenie, czy wniosek jest zamknięty 
ort_zam_data   date T NULL  Data zamknięcia wniosku 
ort_inne   text    Informacje dodatkowe do wniosku 



17  

www.pcpr.tylda.eu PCPR – Struktury danych osobowych 

ort_spraw_wyp   tinyint(4)  0  Numer kwartału, w którym należy pominąć 
wnioskodawcę w sprawozdaniu w pozycji Liczba osób 
– Wypłacone dofinansowania 

ort_historia_zlo   tinyint(4)  0  Pole nieużywane 
ort_historia_prz   tinyint(4)  0  Pole nieużywane 
ort_ochrona_zg tinyint(4)  1 Oznaczenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych 
ort_ochrona_sp tinyint(4)  0 Oznaczenie sprzeciwu na przetwarzanie danych 

osobowych 
ort_odbiorca text   Odbiorcy danych osobowych 
ort_dod_nazwa   varchar(50) T NULL  Nazwa Użytkownika wprowadzającego wniosek do 

bazy 
ort_dod_data   date T NULL  Data wprowadzenia wniosku do bazy 
ort_dod_godz   time T NULL  Godzina wprowadzenia wniosku do bazy 
ort_mod_nazwa   varchar(50) T NULL  Nazwa Użytkownika wprowadzającego ostatnie 

zmiany we wniosku 
ort_mod_data   date T NULL  Data ostatniej modyfikacji wniosku 
ort_mod_godz   time T NULL  Godzina ostatniej modyfikacji wniosku 

Tablica sprzet  

Tablica zawiera dane dotyczące wniosków o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
spr_id   bigint(20)   Identyfikator wniosku 
spr_nr_kanc   varchar(30)    Numeracja wniosku – Rejestr 
spr_nr_kol   int(11)  0  Numeracja wniosku – Numer kolejny 
spr_nr_rok   int(11)  0  Numeracja wniosku – Rok 
spr_nr_ozn   varchar(10)    Numeracja wniosku – Oznaczenie dzieci/dorosłych 
spr_nr_kolrok   varchar(20)    Numeracja wniosku – Numer kolejny/Rok 
spr_data   date  0000-00-00  Data złożenia wniosku 
spr_punkty int(11)  -1 Przyznane punkty 
spr_wn_imie   varchar(30)    Pierwsze imię wnioskodawcy 
spr_wn_imie2   varchar(30)    Drugie imię wnioskodawcy 
spr_wn_nazwisko   varchar(50)    Nazwisko wnioskodawcy 
spr_wn_imie_ojca   varchar(30)    Imię ojca wnioskodawcy 
spr_wn_data_ur   date  0000-00-00  Data urodzenia wnioskodawcy 
spr_wn_ulica   varchar(50)    Adres wnioskodawcy – Ulica 
spr_wn_lokal   varchar(20)    Adres wnioskodawcy – Nr lokalu 
spr_wn_kod   varchar(6)    Adres wnioskodawcy – Kod pocztowy 
spr_wn_poczta varchar(50)    Adres wnioskodawcy – Poczta 
spr_wn_miejscowosc   varchar(50)    Adres wnioskodawcy – Miejscowość 
spr_wn_gmina  varchar(50)    Adres wnioskodawcy – Gmina 
spr_wn_telefon   varchar(30)    Telefon kontaktowy wnioskodawcy 
spr_wn_pesel   varchar(11)    Numer PESEL wnioskodawcy 
spr_wn_nip   varchar(20)    Numer NIP wnioskodawcy 



18  

www.pcpr.tylda.eu PCPR – Struktury danych osobowych 

spr_wn_dowod   varchar(20)    Numer i seria dowodu osobistego wnioskodawcy 
spr_wn_dowod2   varchar(255)    Nazwa organu wydającego dowód osobisty 

wnioskodawcy 
spr_wn_plec   enum('K', 'M')  M  Płeć wnioskodawcy 
spr_wn_dziecko   enum('T', 'N')  N  Oznaczenie, czy wnioskodawca jest traktowany jako 

dziecko 
spr_wn_uczen enum('T', 'N')  N  Oznaczenie, czy wnioskodawca jest uczniem 
spr_wn_mieszk_wsi   enum('T', 'N')  N  Oznaczenie, czy wnioskodawca mieszka na terenach 

wiejskich 
spr_wn_mieszk_dps   enum('T', 'N') T NULL  Oznaczenie, czy wnioskodawca mieszka w DPS 
spr_op_imie   varchar(30)    Pierwsze imię opiekuna 
spr_op_imie2   varchar(30)    Drugie imię opiekuna 
spr_op_nazwisko   varchar(50)    Nazwisko opiekuna 
spr_op_imie_ojca   varchar(30)    Imię ojca opiekuna 
spr_op_data_ur   date T NULL  Data urodzenia opiekuna 
spr_op_ulica   varchar(50)    Adres opiekuna – Ulica 
spr_op_lokal   varchar(20)    Adres opiekuna – Nr lokalu 
spr_op_kod   varchar(6)    Adres opiekuna – Kod pocztowy 
spr_op_poczta varchar(50)    Adres opiekuna – Poczta 
spr_op_miejscowosc   varchar(50)    Adres opiekuna – Miejscowość 
spr_op_telefon   varchar(30)    Telefon kontaktowy opiekuna 
spr_op_pesel   varchar(11)    Numer PESEL opiekuna 
spr_op_nip   varchar(20)    Numer NIP opiekuna 
spr_op_dowod   varchar(20)    Numer i seria dowodu osobistego opiekuna 
spr_op_dowod2   varchar(255)    Nazwa organu wydającego dowód osobisty opiekuna 
spr_op_plec   enum('M', 'K') T NULL  Płeć opiekuna 
spr_op_status   varchar(20)    Status opiekuna (opiekun/pełnomocnik) 
spr_plk_id bigint(20)  0 Identyfikator konta finansowego (z tablicy plan_kont) 
spr_konto_bank varchar(30)   Nazwa banku wnioskodawcy 
spr_konto_nr varchar(32)   Numer rachunku bankowego wnioskodawcy 
spr_niep_stopien   varchar(50)    Stopień niepełnosprawności wnioskodawcy 
spr_niep_rodzaj   varchar(50)    Rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy 
spr_niep_status varchar(50)    Status niezdolności wnioskodawcy 
spr_niep_przycz   varchar(30)    Przyczyna niepełnosprawności wnioskodawcy 
spr_niep_do16_tn   tinyint(4)  0  Oznaczenie, czy wnioskodawca posiadał status osoby 

niepełnosprawnej przed 16 rokiem życia 
spr_niep_termin   date T NULL  Termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności 

wnioskodawcy 
spr_niep_opis text    Opis niepełnosprawności 
spr_doch_zl   float(8,2) T NULL  Przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny 

wnioskodawcy za poprzedni kwartał 
spr_doch_osoby   int(11) T NULL  Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym 

wnioskodawcy 
spr_doch_osoby _niep int(11) T NULL  Liczba osób niepełnosprawnych we wspólnym 

gospodarstwie domowym wnioskodawcy 
spr_inf_cel   text T NULL  Cel i przeznaczenie dofinansowania 
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spr_inf_wykaz   text T NULL  Przedmiot dofinansowania (rodzaj sprzętu 
rehabilitacyjnego) 

spr_inf_wykaz_tab text T NULL  Przedmiot dofinansowania (rodzaj sprzętu 
rehabilitacyjnego) – forma tabeli 

spr_inf_uzasadnienie   text T NULL  Uzasadnienie zakupu i przewidywane skutki 
zmniejszenia niepełnosprawności 

spr_inf_miejsce   text T NULL  Miejsce realizacji zadania 
spr_inf_koszt float(8,2) T NULL  Całkowity koszt inwestycji 
spr_inf_dof   float(8,2) T NULL  Wnioskowana kwota dofinansowania w zł 
spr_inf_proc float(8,2) T NULL  Wnioskowana kwota dofinansowania w % 
spr_inf_data   date T NULL Planowany termin realizacji zadania – data od 
spr_inf_data2 date T NULL Planowany termin realizacji zadania – data do 
spr_zalaczniki   text    Lista załączników do wniosku 
spr_kompletny tinyint(4)  0  Oznaczenie, czy wniosek jest kompletny 
spr_kompletny_data date T NULL Data oznaczenia, czy wniosek jest kompletny 
spr_fv tinyint(4)  0 Oznaczenie, czy dostarczono fakturę 
spr_inf_srodki_kwota   float(8,2) T NULL  Środki własne wnioskodawcy w zł 
spr_inf_srodki_proc   float(8,2) T NULL  Środki własne wnioskodawcy w % 
spr_inf_rez float(8,2) T NULL  Kwota rezerwacji 
spr_forma tinyint(4)  0 Forma przekazania dofinansowania 
spr_rez_tn   tinyint(4)    Oznaczenie, czy wnioskodawca zrezygnował z 

dofinansowania 
spr_rez_data   date    Data rezygnacji wnioskodawcy z dofinansowania 
spr_rez_powod   varchar(250) T NULL  Powód rezygnacji wnioskodawcy z dofinansowania 
spr_odm_tn   tinyint(4)    Oznaczenie, czy odmówiono przyznania 

dofinansowania wnioskodawcy 
spr_odm_data   date    Data odmowy przyznania dofinansowania 

wnioskodawcy 
spr_odm_powod   varchar(250) T NULL  Powód odmowy przyznania dofinansowania 

wnioskodawcy 
spr_zam_tn tinyint(4)   Oznaczenie, czy wniosek jest zamknięty 
spr_zam_data   date T NULL  Data zamknięcia wniosku 
spr_inne   text    Informacje dodatkowe do wniosku 
spr_spraw_wyp   tinyint(4)  0  Numer kwartału, w którym należy pominąć 

wnioskodawcę w sprawozdaniu w pozycji Liczba osób 
– Wypłacone dofinansowania 

spr_historia_zlo   tinyint(4)  0  Pole nieużywane 
spr_historia_prz   tinyint(4)  0  Pole nieużywane 
spr_ochrona_zg tinyint(4)  1 Oznaczenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych 
spr_ochrona_sp tinyint(4)  0 Oznaczenie sprzeciwu na przetwarzanie danych 

osobowych 
spr_odbiorca text   Odbiorcy danych osobowych 
spr_dod_nazwa   varchar(50) T NULL  Nazwa Użytkownika wprowadzającego wniosek do 

bazy 
spr_dod_data   date T NULL  Data wprowadzenia wniosku do bazy 
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spr_dod_godz   time T NULL  Godzina wprowadzenia wniosku do bazy 
spr_mod_nazwa   varchar(50) T NULL  Nazwa Użytkownika wprowadzającego ostatnie 

zmiany we wniosku 
spr_mod_data   date T NULL  Data ostatniej modyfikacji wniosku 
spr_mod_godz   time T NULL  Godzina ostatniej modyfikacji wniosku 

Tablica sprzet2  

Tablica zawiera dane dotyczące wniosków o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla instytucji. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
spr_id   bigint(20)   Identyfikator wniosku 
spr_nr_kanc   varchar(30)    Numeracja wniosku – Rejestr 
spr_nr_kol   int(11)  0  Numeracja wniosku – Numer kolejny 
spr_nr_rok   int(11)  0  Numeracja wniosku – Rok 
spr_nr_kolrok   varchar(20)    Numeracja wniosku – Numer kolejny/Rok 
spr_data   date  0000-00-00  Data złożenia wniosku 
spr_wn_nazwa   varchar(255)    Nazwa wnioskodawcy 
spr_wn_ulica   varchar(50)    Adres wnioskodawcy – Ulica 
spr_wn_lokal   varchar(10)    Adres wnioskodawcy – Nr lokalu 
spr_wn_kod   varchar(6)    Adres wnioskodawcy – Kod pocztowy 
spr_wn_poczta varchar(50)    Adres wnioskodawcy – Poczta 
spr_wn_miejscowosc   varchar(50)    Adres wnioskodawcy – Miejscowość 
spr_wn_telefon   varchar(30)    Telefon kontaktowy wnioskodawcy 
spr_wn_nip   varchar(20)    Numer NIP wnioskodawcy 
spr_wn_krs varchar(20)    Numer KRS wnioskodawcy 
spr_wn_niepeln   enum('T', 'N')  N  Oznaczenie, czy dofinansowanie obejmuje dzieci i 

młodzież 
spr_plk_id bigint(20)  0 Identyfikator konta finansowego (z tablicy plan_kont) 
spr_konto_bank varchar(30)   Nazwa banku wnioskodawcy 
spr_konto_nr varchar(32)   Numer rachunku bankowego wnioskodawcy 
spr_up_nazwa_1   varchar(255)    Imię i nazwisko pierwszej osoby upoważnionej 
spr_up_stanowisko_1 varchar(50)   Stanowisko pierwszej osoby upoważnionej 
spr_up_telefon_1 varchar(30)   Telefon pierwszej osoby upoważnionej 
spr_up_nazwa_2   varchar(255)    Imię i nazwisko drugiej osoby upoważnionej 
spr_up_stanowisko_2 varchar(50)   Stanowisko drugiej osoby upoważnionej 
spr_up_telefon_2 varchar(30)   Telefon drugiej osoby upoważnionej 
spr_inf_przedmiot  text T NULL  Przedmiot dofinansowania 
spr_inf_szczegoly   text T NULL  Szczegóły dofinansowania 
spr_inf_miejsce  text T NULL  Miejsce realizacji zadania 
spr_inf_efekty   text T NULL  Przewidywane efekty 
spr_inf_uzasadnienie  text T NULL  Uzasadnienie przyznania dofinansowania 
spr_inf_inne   text T NULL  Inne informacje 
spr_inf_koszt   float(8,2) T NULL  Przewidywany całkowity koszt realizacji zadania 
spr_inf_realizacja   tinyint(4) T NULL  Przewidywany okres realizacji zadania (miesiące) 
spr_inf_kwota   float(8,2) T NULL  Wnioskowana kwota dofinansowania 
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spr_inf_srodki   float(8,2) T NULL  Środki własne wnioskodawcy 
spr_inf_zrodla   float(8,2) T NULL  Inne źródła finansowania 
spr_inf_rez float(8,2) T NULL  Kwota rezerwacji 
spr_zalaczniki   text    Lista załączników do wniosku 
spr_kompletny tinyint(4)  0  Oznaczenie, czy wniosek jest kompletny 
spr_kompletny_data date T NULL Data oznaczenia, czy wniosek jest kompletny 
spr_fv tinyint(4)  0 Oznaczenie, czy dostarczono fakturę 
spr_forma tinyint(4)  0 Forma przekazania dofinansowania 
spr_rez_tn   tinyint(4)    Oznaczenie, czy wnioskodawca zrezygnował z 

dofinansowania 
spr_rez_data   date    Data rezygnacji wnioskodawcy z dofinansowania 
spr_rez_powod   varchar(250) T NULL  Powód rezygnacji wnioskodawcy z dofinansowania 
spr_odm_tn   tinyint(4)    Oznaczenie, czy odmówiono przyznania 

dofinansowania wnioskodawcy 
spr_odm_data   date    Data odmowy przyznania dofinansowania 

wnioskodawcy 
spr_odm_powod   varchar(250) T NULL  Powód odmowy przyznania dofinansowania 

wnioskodawcy 
spr_zam_tn tinyint(4)   Oznaczenie, czy wniosek jest zamknięty 
spr_zam_data   date T NULL  Data zamknięcia wniosku 
spr_inne   text    Informacje dodatkowe do wniosku 
spr_spraw_wyp   tinyint(4)  0  Numer kwartału, w którym należy pominąć 

wnioskodawcę w sprawozdaniu w pozycji Liczba osób 
– Wypłacone dofinansowania 

spr_historia_zlo   tinyint(4)  0  Pole nieużywane 
spr_historia_prz   tinyint(4)  0  Pole nieużywane 
spr_ochrona_zg   tinyint(4)  1  Oznaczenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych 
spr_ochrona_sp   tinyint(4)  0  Oznaczenie sprzeciwu na przetwarzanie danych 

osobowych 
spr_dod_nazwa   varchar(50) T NULL  Nazwa Użytkownika wprowadzającego wniosek do 

bazy 
spr_dod_data   date T NULL  Data wprowadzenia wniosku do bazy 
spr_dod_godz   time T NULL  Godzina wprowadzenia wniosku do bazy 
spr_mod_nazwa   varchar(50) T NULL  Nazwa Użytkownika wprowadzającego ostatnie 

zmiany we wniosku 
spr_mod_data   date T NULL  Data ostatniej modyfikacji wniosku 
spr_mod_godz   time T NULL  Godzina ostatniej modyfikacji wniosku 

Tablica tlumacz  

Tablica zawiera dane dotyczące wniosków o dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
tlu_id   bigint(20)   Identyfikator wniosku 
tlu_nr_kanc   varchar(30)    Numeracja wniosku – Rejestr 
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tlu_nr_kol   int(11)  0  Numeracja wniosku – Numer kolejny 
tlu_nr_rok   int(11)  0  Numeracja wniosku – Rok 
tlu_nr_ozn   varchar(10)    Numeracja wniosku – Oznaczenie dzieci/dorosłych 
tlu_nr_kolrok   varchar(20)    Numeracja wniosku – Numer kolejny/Rok 
tlu_data   date  0000-00-00  Data złożenia wniosku 
tlu_punkty int(11)  -1  Przyznane punkty 
tlu_wn_imie   varchar(30)    Pierwsze imię wnioskodawcy 
tlu_wn_imie2   varchar(30)    Drugie imię wnioskodawcy 
tlu_wn_nazwisko   varchar(50)    Nazwisko wnioskodawcy 
tlu_wn_imie_ojca   varchar(30)    Imię ojca wnioskodawcy 
tlu_wn_data_ur   date  0000-00-00  Data urodzenia wnioskodawcy 
tlu_wn_ulica   varchar(50)    Adres wnioskodawcy – Ulica 
tlu_wn_lokal   varchar(20)    Adres wnioskodawcy – Nr lokalu 
tlu_wn_kod   varchar(6)    Adres wnioskodawcy – Kod pocztowy 
tlu_wn_poczta varchar(50)    Adres wnioskodawcy – Poczta 
tlu_wn_miejscowosc   varchar(50)    Adres wnioskodawcy – Miejscowość 
tlu_wn_gmina varchar(50)    Adres wnioskodawcy – Gmina 
tlu_wn_telefon   varchar(30)    Telefon kontaktowy wnioskodawcy 
tlu_wn_pesel   varchar(11)    Numer PESEL wnioskodawcy 
tlu_wn_nip   varchar(20)    Numer NIP wnioskodawcy 
tlu_wn_dowod   varchar(20)    Numer i seria dowodu osobistego wnioskodawcy 
tlu_wn_dowod2   varchar(255)    Nazwa organu wydającego dowód osobisty 

wnioskodawcy 
tlu_wn_plec   enum('K', 'M')  M  Płeć wnioskodawcy 
tlu_wn_dziecko   enum('T', 'N')  N  Oznaczenie, czy wnioskodawca jest traktowany jako 

dziecko 
tlu_wn_uczen enum('T', 'N')  N  Oznaczenie, czy wnioskodawca jest uczniem 
tlu_wn_mieszk_wsi   enum('T', 'N')  N  Oznaczenie, czy wnioskodawca mieszka na terenach 

wiejskich 
tlu_wn_mieszk_dps   enum('T', 'N') T NULL  Oznaczenie, czy wnioskodawca mieszka w DPS 
tlu_op_imie   varchar(30)    Pierwsze imię opiekuna 
tlu_op_imie2   varchar(30)    Drugie imię opiekuna 
tlu_op_nazwisko   varchar(50)    Nazwisko opiekuna 
tlu_op_imie_ojca   varchar(30)    Imię ojca opiekuna 
tlu_op_data_ur   date T NULL  Data urodzenia opiekuna 
tlu_op_ulica   varchar(50)    Adres opiekuna – Ulica 
tlu_op_lokal   varchar(20)    Adres opiekuna – Nr lokalu 
tlu_op_kod   varchar(6)    Adres opiekuna – Kod pocztowy 
tlu_op_poczta varchar(50)    Adres opiekuna – Poczta 
tlu_op_miejscowosc   varchar(50)    Adres opiekuna – Miejscowość 
tlu_op_telefon   varchar(30)    Telefon kontaktowy opiekuna 
tlu_op_pesel   varchar(11)    Numer PESEL opiekuna 
tlu_op_nip   varchar(20)    Numer NIP opiekuna 
tlu_op_dowod   varchar(20)    Numer i seria dowodu osobistego opiekuna 
tlu_op_dowod2   varchar(255)    Nazwa organu wydającego dowód osobisty opiekuna 
tlu_op_plec   enum('M', 'K') T NULL  Płeć opiekuna 
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tlu_op_status   varchar(25)    Status opiekuna (opiekun/pełnomocnik) 
tlu_plk_id bigint(20)  0 Identyfikator konta finansowego (z tablicy plan_kont) 
tlu_konto_bank varchar(30)   Nazwa banku wnioskodawcy 
tlu_konto_nr varchar(32)   Numer rachunku bankowego wnioskodawcy 
tlu_tlu_nazwa    Nazwa tłumacza 
tlu_tlu_ulica    Adres tłumacza – Ulica, nr 
tlu_tlu_miejscowosc    Adres tłumacza – Miejscowość 
tlu_tlu_kod    Adres tłumacza – Kod pocztowy 
tlu_tlu_rejestr    Numer wpisu do rejestru 
tlu_tlu_rodz    Rodzaj 
tlu_tlu_bank_nazwa    Identyfikator konta finansowego tłumacza(z tablicy 

plan_kont) 
tlu_tlu_bank_nr    Nazwa banku tłumacza 
tlu_tlu_plk_id    Numer rachunku bankowego tłumacza 
tlu_niep_stopien   varchar(50)    Stopień niepełnosprawności wnioskodawcy 
tlu_niep_rodzaj   varchar(50)    Rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy 
tlu_niep_status  varchar(50)    Status niezdolności wnioskodawcy 
tlu_niep_przycz   varchar(30)    Przyczyny niepełnosprawności wnioskodawcy 
tlu_niep_do16_tn   tinyint(4)  0  Oznaczenie, czy wnioskodawca posiadał status osoby 

niepełnosprawnej przed 16 rokiem życia 
tlu_niep_termin   date T NULL  Termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności 

wnioskodawcy 
tlu_niep_opis text    Opis niepełnosprawności wnioskodawcy 
tlu_doch_zl   float(8,2) T NULL  Przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny 

wnioskodawcy za poprzedni kwartał 
tlu_doch_osoby   int(11) T NULL  Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym 

wnioskodawcy 
tlu_doch_osoby _niep int(11) T NULL  Liczba osób niepełnosprawnych we wspólnym 

gospodarstwie domowym wnioskodawcy 
tlu_inf_rodzaj tinyint(4)   Przedmiot dofinansowania 
tlu_inf_przedmiot text T NULL  Przedmiot dofinansowania 
tlu_inf_uzasadnienie text T NULL  Uzasadnienie 
tlu_inf_dof float(8,2) T NULL  Wnioskowana kwota dofinansowania 
tlu_inf_koszt float(8,2) T NULL  Całkowity koszt 
tlu_inf_godz float(8,2) T NULL  Liczba godzi tłumaczenia 
tlu_inf_data   date T NULL  Planowany termin realizacji zadania – Data od 
tlu_inf_data2   date T NULL  Planowany termin realizacji zadania – Data do 
tlu_zalaczniki   text    Lista załączników do wniosku 
tlu_kompletny tinyint(4)  0  Oznaczenie, czy wniosek jest kompletny 
tlu_kompletny_data date T NULL Data oznaczenia, czy wniosek jest kompletny 
tlu_fv tinyint(4)  0 Oznaczenie, czy dostarczono fakturę 
tlu_inf_rez   float(8,2) T NULL  Środki zarezerwowane dla wniosku 
tlu_forma tinyint(4)  0 Forma przekazania dofinansowania 
tlu_rez_tn   tinyint(4)    Oznaczenie, czy wnioskodawca zrezygnował z 

dofinansowania 
tlu_rez_data   date    Data rezygnacji wnioskodawcy z dofinansowania 
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tlu_rez_powod   varchar(250)  NULL  Powód rezygnacji wnioskodawcy z dofinansowania 
tlu_odm_tn   tinyint(4)    Oznaczenie, czy odmówiono przyznania 

dofinansowania wnioskodawcy 
tlu_odm_data   date    Data odmowy przyznania dofinansowania 

wnioskodawcy 
tlu_odm_powod   varchar(250)  NULL  Powód odmowy przyznania dofinansowania 

wnioskodawcy 
tlu_zam_tn tinyint(4)   Oznaczenie, czy wniosek jest zamknięty 
tlu_zam_data   date T NULL  Data zamknięcia wniosku 
tlu_inne   text    Informacje dodatkowe do wniosku 
tlu_spraw_wyp   tinyint(4)  0  Numer kwartału, w którym należy pominąć 

wnioskodawcę w sprawozdaniu w pozycji Liczba osób 
– Wypłacone dofinansowania 

tlu_historia_zlo   tinyint(4)  0  Pole nieużywane 
tlu_historia_prz   tinyint(4)  0  Pole nieużywane 
tlu_ochrona_zg tinyint(4)  1 Oznaczenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych 
tlu_ochrona_sp tinyint(4)  0 Oznaczenie sprzeciwu na przetwarzanie danych 

osobowych 
tlu_odbiorca text   Odbiorcy danych osobowych 
tlu_dod_nazwa   varchar(50)  NULL  Nazwa Użytkownika wprowadzającego wniosek do 

bazy 
tlu_dod_data   date  NULL  Data wprowadzenia wniosku do bazy 
tlu_dod_godz   time  NULL  Godzina wprowadzenia wniosku do bazy 
tlu_mod_nazwa   varchar(50)  NULL  Nazwa Użytkownika wprowadzającego ostatnie 

zmiany we wniosku 
tlu_mod_data   date  NULL  Data ostatniej modyfikacji wniosku 
tlu_mod_godz   time  NULL  Godzina ostatniej modyfikacji wniosku 

Tablica turnusy  

Tablica zawiera dane dotyczące wniosków o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
trn_id   bigint(20)   Identyfikator wniosku 
trn_nr_kanc   varchar(30)    Numeracja wniosku – Rejestr 
trn_nr_kol   int(11)  0  Numeracja wniosku – Numer kolejny 
trn_nr_rok   int(11)  0  Numeracja wniosku – Rok 
trn_nr_ozn   varchar(10)    Numeracja wniosku – Oznaczenie dzieci/dorosłych 
trn_nr_kolrok   varchar(20)    Numeracja wniosku – Numer kolejny/Rok 
trn_data   date  0000-00-00  Data złożenia wniosku 
trn_punkty int(11)  -1  Przyznane punkty 
trn_ter_od   date T NULL  Termin turnusu – Data od 
trn_ter_do   date T NULL  Termin turnusu – Data do 
trn_wn_imie   varchar(30)    Pierwsze imię wnioskodawcy 
trn_wn_imie2   varchar(30)    Drugie imię wnioskodawcy 
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trn_wn_nazwisko   varchar(50)    Nazwisko wnioskodawcy 
trn_wn_imie_ojca   varchar(30)    Imię ojca wnioskodawcy 
trn_wn_data_ur   date  0000-00-00  Data urodzenia wnioskodawcy 
trn_wn_ulica   varchar(50)    Adres wnioskodawcy – Ulica 
trn_wn_lokal   varchar(20)    Adres wnioskodawcy – Nr lokalu 
trn_wn_kod   varchar(6)    Adres wnioskodawcy – Kod pocztowy 
trn_wn_poczta varchar(50)    Adres wnioskodawcy – Poczta 
trn_wn_miejscowosc   varchar(50)    Adres wnioskodawcy – Miejscowość 
trn_wn_gmina varchar(50)    Adres wnioskodawcy – Gmina 
trn_wn_telefon   varchar(30)    Telefon kontaktowy wnioskodawcy 
trn_wn_pesel   varchar(11)    Numer PESEL wnioskodawcy 
trn_wn_nip   varchar(20)    Numer NIP wnioskodawcy 
trn_wn_dowod   varchar(20)    Numer i seria dowodu osobistego wnioskodawcy 
trn_wn_dowod2   varchar(255)    Nazwa organu wydającego dowód osobisty 

wnioskodawcy 
trn_wn_plec   enum('K', 'M')  M  Płeć wnioskodawcy 
trn_wn_dziecko   enum('T', 'N')  N  Oznaczenie, czy wnioskodawca jest traktowany jako 

dziecko 
trn_wn_uczen enum('T', 'N')  N  Oznaczenie, czy wnioskodawca jest uczniem 
trn_wn_mieszk_wsi   enum('T', 'N')  N  Oznaczenie, czy wnioskodawca mieszka na terenach 

wiejskich 
trn_wn_mieszk_dps   enum('T', 'N') T NULL  Oznaczenie, czy wnioskodawca mieszka w DPS 
trn_op_imie   varchar(30)    Pierwsze imię opiekuna 
trn_op_imie2   varchar(30)    Drugie imię opiekuna 
trn_op_nazwisko   varchar(50)    Nazwisko opiekuna 
trn_op_imie_ojca   varchar(30)    Imię ojca opiekuna 
trn_op_data_ur   date T NULL  Data urodzenia opiekuna 
trn_op_ulica   varchar(50)    Adres opiekuna – Ulica 
trn_op_lokal   varchar(20)    Adres opiekuna – Nr lokalu 
trn_op_kod   varchar(6)    Adres opiekuna – Kod pocztowy 
trn_op_poczta varchar(50)    Adres opiekuna – Poczta 
trn_op_miejscowosc   varchar(50)    Adres opiekuna – Miejscowość 
trn_op_telefon   varchar(30)    Telefon kontaktowy opiekuna 
trn_op_pesel   varchar(11)    Numer PESEL opiekuna 
trn_op_nip   varchar(20)    Numer NIP opiekuna 
trn_op_dowod   varchar(20)    Numer i seria dowodu osobistego opiekuna 
trn_op_dowod2   varchar(255)    Nazwa organu wydającego dowód osobisty opiekuna 
trn_op_plec   enum('M', 'K') T NULL  Płeć opiekuna 
trn_op_status   varchar(20)    Status opiekuna (opiekun/pełnomocnik) 
trn_konto_bank varchar(30)   Nazwa banku wnioskodawcy 
trn_konto_nr varchar(32)   Numer rachunku bankowego wnioskodawcy 
trn_schorzenia   varchar(255)    Dysfunkcje lub schorzenia wnioskodawcy 
trn_tor_nazwa   varchar(250)    Nazwa organizatora turnusu 
trn_tor_ulica   varchar(50)    Adres organizatora turnusu – Ulica 
trn_tor_miejscowosc   varchar(50)    Adres organizatora turnusu – Miejscowość 
trn_tor_kod   varchar(6)    Adres organizatora turnusu – Kod pocztowy 
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trn_tor_bank_nazwa   varchar(50)    Nazwa banku organizatora turnusu 
trn_tor_bank_nr   varchar(40)    Numer rachunku bankowego organizatora turnusu 
trn_tor_plk_id bigint(20)  0 Identyfikator konta finansowego (z tablicy plan_kont) 
trn_tor_potw   tinyint(4)    Zatwierdzenie uprawnień organizatora turnusu 
trn_tos_nazwa   varchar(250)    Nazwa ośrodka 
trn_tos_ulica   varchar(50)    Adres ośrodka – Ulica 
trn_tos_miejscowosc   varchar(50)    Adres ośrodka – Miejscowość 
trn_tos_kod   varchar(6)    Adres ośrodka – Kod pocztowy 
trn_tos_potw   tinyint(4)    Zatwierdzenie uprawnień ośrodka 
trn_orz_stopien   varchar(50)    Stopień niepełnosprawności wnioskodawcy 
trn_orz_grupa   varchar(50)    Rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy 
trn_orz_status   varchar(50)    Status niezdolności wnioskodawcy 
trn_orz_status_stopien varchar(50)    Stopień niepełnosprawności wnioskodawcy 

odpowiadający wybranemu statusowi niezdolności 
trn_orz_przycz   varchar(10)    Przyczyna niepełnosprawności wnioskodawcy 
trn_orz_do16_tn   tinyint(4)  0  Oznaczenie, czy wnioskodawca posiadał status osoby 

niepełnosprawnej przed 16 rokiem życia 
trn_orz_termin   date T NULL  Termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności 

wnioskodawcy 
trn_orz_opis text    Opis niepełnosprawności wnioskodawcy 
trn_kombat   varchar(50)    Rodzaj uprawnień kombatanckich wnioskodawcy 
trn_zpch_tn   tinyint(4)  0  Oznaczenie, czy wnioskodawca jest zatrudniony w 

Zakładzie Pracy Chronionej 
trn_opp_tn   tinyint(4)  0  Oznaczenie, czy wnioskodawca będzie przebywał z 

opiekunem 
trn_opp_data   date    Data ubiegania się o dofinansowanie dla opiekuna 
trn_opp_nazwisko   varchar(50) T NULL  Imię i nazwisko opiekuna 
trn_opp_pesel   varchar(11) T NULL  Numer PESEL opiekuna 
trn_opp_plec   enum('M', 'K') T NULL  Płeć opiekuna 
trn_inf_dof float(8,2) T NULL  Kwota wnioskowana dla wnioskodawcy 
trn_inf_dof_op float(8,2) T NULL  Kwota wnioskowana dla opiekuna 
trn_inf_rez float(8,2) T NULL  Kwota rezerwacji 
trn_doch_zl   float(8,2) T NULL  Przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny 

wnioskodawcy za poprzedni kwartał 
trn_doch_osoby   int(11) T NULL  Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym 

wnioskodawcy 
trn_doch_osoby _niep int(11) T NULL  Liczba osób niepełnosprawnych we wspólnym 

gospodarstwie domowym wnioskodawcy 
trn_zalaczniki   text    Lista załączników do wniosku 
trn_kompletny tinyint(4)  0  Oznaczenie, czy wniosek jest kompletny 
trn_kompletny_data date T NULL Data oznaczenia, czy wniosek jest kompletny 
trn_fv tinyint(4)  0 Oznaczenie, czy dostarczono fakturę 
trn_forma tinyint(4)  0 Forma przekazania dofinansowania 
trn_rez_tn   tinyint(4)    Oznaczenie, czy wnioskodawca zrezygnował z 

dofinansowania 
trn_rez_data   date    Data rezygnacji wnioskodawcy z dofinansowania 
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trn_rez_powod   varchar(250) T NULL  Powód rezygnacji wnioskodawcy z dofinansowania 
trn_inne   text    Informacje dodatkowe do wniosku 
trn_odm_tn   tinyint(4)    Oznaczenie, czy odmówiono przyznania 

dofinansowania wnioskodawcy 
trn_odm_data   date    Data odmowy przyznania dofinansowania 

wnioskodawcy 
trn_odm_powod   varchar(250) T NULL  Powód odmowy przyznania dofinansowania 

wnioskodawcy 
trn_zam_tn   tinyint(4)    Oznaczenie, czy wniosek jest zamknięty 
trn_zam_data   date T NULL  Data zamknięcia wniosku 
trn_zam_data_fakt   date T NULL  Data wystawienia faktury 
trn_zam_faktura   varchar(50) T NULL  Numer faktury 
trn_zam_data_info date T NULL  Data dostarczenia informacji o przebiegu turnusu 
trn_do_wyplaty   tinyint(4)  0  Oznaczenie, czy wniosek posiada status Do wypłaty 
trn_spraw_prz_wn   tinyint(4)  0  Numer kwartału, w którym należy pominąć 

wnioskodawcę w sprawozdaniu w pozycji Liczba osób 
– Przyznane dofinansowania 

trn_spraw_prz_op   tinyint(4)  0  Numer kwartału, w którym należy pominąć opiekuna 
w sprawozdaniu w pozycji Liczba osób – Przyznane 
dofinansowania 

trn_spraw_wyp_wn   tinyint(4)  0  Numer kwartału, w którym należy pominąć 
wnioskodawcę w sprawozdaniu w pozycji Liczba osób 
– Wypłacone dofinansowania 

trn_spraw_wyp_op   tinyint(4)  0  Numer kwartału, w którym należy pominąć opiekuna 
w sprawozdaniu w pozycji Liczba osób – Wypłacone 
dofinansowania 

trn_historia_zlo   tinyint(4)  0  Pole nieużywane 
trn_historia_prz   tinyint(4)  0  Pole nieużywane 
trn_ochrona_zg tinyint(4)  1 Oznaczenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych 
trn_ochrona_sp tinyint(4)  0 Oznaczenie sprzeciwu na przetwarzanie danych 

osobowych 
trn_odbiorca text   Odbiorcy danych osobowych 
trn_dod_nazwa   varchar(50) T NULL  Nazwa Użytkownika wprowadzającego wniosek do 

bazy 
trn_dod_data   date T NULL  Data wprowadzenia wniosku do bazy 
trn_dod_godz   time T NULL  Godzina wprowadzenia wniosku do bazy 
trn_mod_nazwa   varchar(50) T NULL  Nazwa Użytkownika wprowadzającego ostatnie 

zmiany we wniosku 
trn_mod_data   date T NULL  Data ostatniej modyfikacji wniosku 
trn_mod_godz   time T NULL  Godzina ostatniej modyfikacji wniosku 
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Tablica dofinansowania  

Tablica zawiera dane dotyczące przyznanego dofinansowania. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
dof_id   bigint(20)   Identyfikator pozycji 
dof_rodzaj   varchar(15)    Rodzaj pozycji (przyznano / umowa / wypłacono / 

przelew) 
dof_wns_id   bigint(20)    Identyfikator wniosku (z tablic bar_arch, bar_kt, 

imprezy, ortopedyczne, sprzet, sprzet2, turnusy) 
dof_wns_rodzaj   char(3)    Rodzaj zadania 
dof_licz   tinyint(4)  1  Oznaczenie, czy pozycja ma być zliczana w 

sprawozdaniu w kolumnie Liczba osób (dotyczy 
wnioskodawców) 

dof_licz2   tinyint(4)  1  Oznaczenie, czy pozycja ma być zliczana w 
sprawozdaniu w kolumnie Liczba osób (dotyczy 
opiekunów – tylko w turnusach rehabilitacyjnych) 

dof_pom tinyint(4)  0 Oznaczenie, czy osoba ma być odjęta w sprawozdaniu 
dof_pom2 tinyint(4)  0 Oznaczenie, czy osoba ma być odjęta w sprawozdaniu 
dof_data   date    Data dodania pozycji 
dof_data2 date    Data utworzenia umowy 
dof_num1   float(8,2)    Informacje o kwocie przyznanej/wypłaconej lub 

środkach własnych wnioskodawcy dof_num2   float(8,2) T NULL  
dof_num3   float(8,2) T NULL  
dof_num4   float(8,2) T NULL  
dof_opis1   varchar(200)    Informacje o numerze umowy lub terminie realizacji 

zadania dof_opis2   varchar(200)    
dof_opis3   varchar(200)    
dof_info   text    Informacje dodatkowe 
dof_potw varchar(60)   Data i nazwa użytkownika zatwierdzającego wypłatę 

do listy wypłat 
dof_odb_id bigint(20)  0 Identyfikator odbiorcy (z tablicy odbiorcy) 

Tablica dofinansowania2  

Tablica zawiera dane tymczasowe dotyczące przyznanego dofinansowania przechowywane podczas edycji wniosków. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
dof2_id   bigint(20)   Identyfikator pozycji 
dof2_id_oryg bigint(20)   Identyfikator dofinansowania (z tablicy 

dofinansowania) 
dof2_rodzaj   varchar(15)    Rodzaj pozycji (przyznano / umowa / wypłacono / 

przelew) 
dof2_kod   varchar(30)    Kod identyfikujący użytkownika pracującego z danymi 
dof2_wns_id   bigint(20)    Identyfikator wniosku (z tablic bar_arch, bar_kt, 

imprezy, ortopedyczne, sprzet, sprzet2, turnusy) 
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dof2_wns_rodzaj   char(3)    Rodzaj zadania 
dof2_akcja   enum('N', 'E') T NULL  Oznaczenie, czy dana pozycja jest nowa lub 

zmodyfikowana 
dof2_licz   tinyint(4)  1  Oznaczenie, czy pozycja ma być zliczana w 

sprawozdaniu w kolumnie Liczba osób (dotyczy 
wnioskodawców) 

dof2_licz2   tinyint(4)  1  Oznaczenie, czy pozycja ma być zliczana w 
sprawozdaniu w kolumnie Liczba osób (dotyczy 
opiekunów – tylko w turnusach rehabilitacyjnych) 

dof2_pom tinyint(4)  0 Oznaczenie, czy osoba ma być odjęta w sprawozdaniu 
dof2_pom2 tinyint(4)  0 Oznaczenie, czy osoba ma być odjęta w sprawozdaniu 
dof2_data   date    Data dodania pozycji 
dof2_data2 date    Data utworzenia umowy 
dof2_num1   float(8,2)    Informacje o kwocie przyznanej/wypłaconej lub 

środkach własnych wnioskodawcy dof2_num2   float(8,2) T NULL  
dof2_num3   float(8,2) T NULL  
dof2_num4   float(8,2) T NULL  
dof2_opis1   varchar(200)    Informacje o numerze umowy lub terminie realizacji 

zadania dof2_opis2   varchar(200)    
dof2_opis3   varchar(200)    
dof2_info   text    Informacje dodatkowe 
dof2_potw varchar(60)   Data i nazwa użytkownika zatwierdzającego wypłatę 

do listy wypłat 
dof2_odb_id bigint(20)  0 Identyfikator odbiorcy (z tablicy odbiorcy) 

Tablica dofinansowania_slownik  

Tablica zawiera słownik rezygnacji i odmów przyznania dofinansowania. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
dof_id int(11)   Identyfikator pozycji 
dof_rodz tinyint(4)   Rodzaj słownika 
dof_nazwa varchar(250)   Opis pozycji 

Tablica odbiorcy  

Tablica zawiera rejestr odbiorców dofinansowań. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
odb_id   bigint(20)   Identyfikator pozycji 
odb_wni_id   bigint(20)   Identyfikator wniosku (z tablic bar_arch, bar_kt, 

imprezy, ortopedyczne, sprzet, sprzet2, turnusy) 
odb_wni_rodz varchar(3)   Rodzaj wniosku 
odb_nazwa1 varchar(255)   Dane odbiorcy – nazwa 
odb_nazwa2 varchar(255)   Dane odbiorcy – nazwa cd. 
odb_nazwa3 varchar(255)   Dane odbiorcy – ulica 
odb_nazwa3a varchar(10)   Dane odbiorcy – nr domu 
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odb_nazwa3b varchar(10)   Dane odbiorcy – nr lokalu 
odb_nazwa4 varchar(255)   Dane odbiorcy – miejscowość 
odb_nazwa4a varchar(6)   Dane odbiorcy – kod pocztowy 
odb_pesel varchar(11)   Numer PESEL odbiorcy 
odb_dowod varchar(20)   Numer i seria dowodu osobistego odbiorcy 
odb_bank_nazwa   varchar(50)   Nazwa banku odbiorcy 
odb_bank_nr   varchar(40)    Numer rachunku bankowego odbiorcy 
odb_plk_id bigint(20)  0 Identyfikator konta finansowego (z tablicy plan_kont) 
odb_wyplata tinyint(4)   Rodzaj wypłaty 

Tablica przypomnienia  

Tablica zawiera rejestr przypomnień. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
prz_id   bigint(20)   Identyfikator pozycji 
prz_wni_id   bigint(20)   Identyfikator wniosku (z tablic bar_arch, bar_kt, 

imprezy, ortopedyczne, sprzet, sprzet2, turnusy) 
prz_wni_rodz varchar(3)   Rodzaj wniosku 
prz_data  date   Data przypomnienia 
prz_opis   text   Opis przypomnienia 

Tablica wizje  

Tablica zawiera dane dotyczące wizji. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
wiz_id   bigint(20)   Identyfikator pozycji 
wiz_wni_id   bigint(20)   Identyfikator wniosku (z tablic bar_arch, bar_kt, 

imprezy, ortopedyczne, sprzet, sprzet2, turnusy) 
wiz_data date T NULL Data wizji 
wiz_opis  text    Opis wizji 
wiz_odb_data   date T NULL Data odbioru 
wiz_odb_opis   text    Opis odbioru 

Tablica wizje_wykaz  

Tablica zawiera szczegółowe dane dotyczące wizji. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
wiw_id   bigint(20)   Identyfikator pozycji 
wiw_wiz_id   bigint(20)   Identyfikator wizji (z tablicy wizje) 
wiw_rodz enum(‘w’,’o’,’f’)   Rodzaj pozycji (wizja/odbiór/faktura) 
wiw_opis  varchar(250)   Opis pozycji 
wiw_cena date   Cena 
wiw_ilosc text    Ilość 
wiw_jm    Jednostka mIary 
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wiw_kwota    Kwota 
wiw_data    Data faktury 

Tablica przelewy  

Tablica zawiera dane dotyczące wykonanych przelewów. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
prz_id   bigint(11)   Identyfikator pozycji 
prz_rdz   char(1)    Rodzaj zadania 
prz_rdz_id   bigint(11)  0  Identyfikator wniosku (z tablic bar_arch, bar_kt, 

imprezy, ortopedyczne, sprzet, sprzet2, turnusy) 
prz_wniosek   varchar(60)    Numer wniosku 
prz_data   date  0000-00-00  Data wydruku zlecenia przelewu 
prz_odb1   varchar(255)    Dane odbiorcy przelewu – Pole 1 
prz_odb2   varchar(255)    Dane odbiorcy przelewu – Pole 2 
prz_odb3   varchar(255)    Dane odbiorcy przelewu – Pole 3 
prz_odb4   varchar(255)    Dane odbiorcy przelewu – Pole 4 
prz_bank_nazwa   varchar(50)    Nazwa banku odbiorcy przelewu 
prz_bank_nr   varchar(40)    Numer rachunku bankowego odbiorcy przelewu 
prz_kwota   float(8,2)  0.00  Kwota przelewu 
prz_tytul   varchar(255)    Tytuł przelewu 
prz_faktury   text    Numery faktur 
prz_umowy   text    Numery umów 
prz_informacje   text    Informacje dodatkowe 

Tablica zwroty  

Tablica zawiera dane dotyczące zwrotów wykonanych dofinansowań. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
zwr_id   bigint(20)   Identyfikator pozycji 
zwr_rodzaj   char(1)    Rodzaj zadania 
zwr_nr_wniosku   varchar(60)    Numer wniosku 
zwr_kwota   float(8,2)    Kwota zwrotu 
zwr_data   date    Data zwrotu 

Tablica zalaczniki  

Tablica zawiera rejestr załączników do wniosków. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
zal_id   bigint(20)   Identyfikator pozycji 
zal_rodzaj   varchar(3)    Rodzaj zadania 
zal_tekst   varchar(250)    Treść załącznika 
zal_kolejnosc   int(11)  0  Kolejność sortowania załączników 
zal_aktywny   tinyint(4)  0  Oznaczenie, czy załącznik jest aktywny 
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Tablica finanse  

Tablica zawiera dane dotyczące dostępnych środków dla poszczególnych zadań wykorzystywane w planie finansowym. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
fin_rok Int(11)   Rok 
fin_wniosek   char(10)    Identyfikator pozycji 
fin_srodki   double(11,2)  0.00  Dostępne środki 

Tablica rejestr  

Tablica zawiera dane dotyczące numeracji wniosków i umów. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
rej_opis   varchar(20)    Identyfikator pozycji 
rej_rejestr   varchar(30)    Rejestr numeru wniosku 
rej_kol   int(11)  0  Numer kolejny wniosku/umowy 
rej_rok   int(11)  0  Rok wykorzystywany w numeracji wniosków/umów 
rej_ozn_dz   varchar(10)    Oznaczenie dzieci w numeracji wniosków 
rej_ozn_dor   varchar(10)    Oznaczenie dorosłych w numeracji wniosków 

Tablica niepelnosprawnosc_slownik  

Tablica zawiera słownik opisów niepełnosprawności. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
nie_id int(11)   Identyfikator pozycji 
nie_nazwa text   Opis niepełnosprawności 

Tablica przedmioty_slownik  

Tablica zawiera słownik przedmiotów dofinansowania. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
ors_id int(11)   Identyfikator pozycji 
ors_rodz varchar(3)   Rodzaj modułu 
ors_rodz2 tinyint(4)   Numer pola 
ors_nazwa text   Opis przedmiotu 
ors_cena decimal(10,2)   Cena 
ors_limit decimal(10,2) T NULL Limit dofinansowania 

Tablica historia_pfron  

Tablica zawiera dane dotyczące historii korzystania przez wnioskodawców ze środków PFRON. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
his_id bigint(20)    Identyfikator pozycji 
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his_wni_id bigint(20)    Identyfikator wniosku (z tablic bar_arch, bar_kt, 
imprezy, ortopedyczne, sprzet, sprzet2, turnusy) 

his_wni_rodz varchar(3)  0  Rodzaj zadania 
his_data  date  0  Data korzystania ze środków PFRON 
his_kwota decimal(8,2)    Wykorzystana kwota 
his_umowa varchar(50)    Numer umowy 
his_opis text   Opis 
his_status varchar(255)   Status rozliczenia 

Tablica listy_wyplat  

Tablica zawiera rejestr list wypłat. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
liw_id bigint(20)   Identyfikator pozycji 
liw_kol int(11)   Numeracja listy – Numer kolejny 
liw_rok int(11)   Numeracja listy – Rok 
liw_kolrok varchar(10)   Numeracja listy – Numer kolejny/Rok 
liw_data date   Data utworzenia listy 
liw_data_pla date T NULL Termin płatności 
liw_termin_od date T NULL Termin wypłaty dla autowypłat – od 
liw_termin_do date T NULL Termin wypłaty dla autowypłat – do 
liw_rodzaj varchar(3)   Określenie modułu 
liw_plr_id bigint(20)   Identyfikator rachunku placówki (z tabeli 

plan_rachunki) 
liw_tytul varchar(100)   Tytuł listy 
liw_tytul_rach tinyint(4)   Oznaczenie, czy drukować w tytule numer rachunku 

bankowego 
liw_status varchar(20)   Status listy 

Tablica listy_wyplat_pozycje  

Tablica zawiera dane dotyczące pozycji na listach wypłat. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
lip_id bigint(20)   Identyfikator pozycji 
lip_liw_id bigint(20)   Identyfikator listy (z tabeli listy_wyplat) 
lip_wn_rodzaj char(3)   Określenie modułu 
lip_wn_id bigint(20)   Identyfikator wniosku 
lip_dof_id bigint(20)   Identyfikator dofinansowania (z tabeli 

dofinansowania) 
lip_data_plan date   Data dodania pozycji 
lip_data_real date T NULL Data realizacji 
lip_kwota decimal(8,2)   Kwota 
lip_koszt decimal(8,2)   Wysokość opłaty pocztowej 
lip_status tinyint(4)   Status pozycji 
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Tablica listy_wyplat_pozycje2  

Tablica tymczasowa do przechowywania pozycji na listach wypłat. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
lip2_id bigint(20)   Identyfikator pozycji 
lip2_kod varchar(30)   Kod identyfikujący użytkownika pracującego z danymi 
lip2_liw_id bigint(20)   Identyfikator listy (z tabeli listy_wyplat) 
lip2_wn_rodzaj char(3)   Określenie modułu 
lip2_wn_id bigint(20)   Identyfikator wniosku 
lip2_dof_id bigint(20)   Identyfikator dofinansowania (z tabeli 

dofinansowania) 
lip2_data_plan date   Data dodania pozycji 
lip2_data_real date T NULL Data realizacji 
lip2_kwota decimal(8,2)   Kwota 
lip2_kwota_sl text T NULL Kwota – słownie 
lip2_koszt decimal(8,2)   Wysokość opłaty pocztowej 
lip2_status tinyint(4)   Status pozycji 

Tablica listy_wyplat_zwroty  

Tablica zawiera dane dotyczące zwrotów na listach wypłat. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
liz_id   bigint(20)   Identyfikator pozycji 
liz_liw_id bigint(20)   Identyfikator listy (z tabeli listy_wyplat) 
liz_dof_id bigint(20)   Identyfikator dofinansowania (z tabeli 

dofinansowania) 
liz_dofz_id bigint(20)   Identyfikator zwrotu dofinansowania (z tabeli 

dofinansowania) 
liz_data date   Data zwrotu 
liz_kwota decimal(8,2)   Kwota zwrotu 
liz_kwota2 decimal(8,2)   Kwota zwrotu 
liz_plk_id bigint(20)   Identyfikator konta finansowego (z tablicy plan_kont) 

Tablica listy_wyplat_zwroty2  

Tablica tymczasowa do przechowywania zwrotów na listach wypłat. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
liz2_id   bigint(20)   Identyfikator pozycji 
liz2_kod varchar(30)   Kod identyfikujący użytkownika pracującego z danymi 
liz2_liw_id bigint(20)   Identyfikator listy (z tabeli listy_wyplat) 
liz2_dof_id bigint(20)   Identyfikator dofinansowania (z tabeli 

dofinansowania) 
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liz2_dofz_id bigint(20)   Identyfikator zwrotu dofinansowania (z tabeli 
dofinansowania) 

liz2_data date   Data zwrotu 
liz2_kwota decimal(8,2)   Kwota zwrotu 
liz2_kwota2 decimal(8,2)   Kwota zwrotu 
liz2_plk_id bigint(20)   Identyfikator konta finansowego (z tablicy plan_kont) 

Tablica plan_kont  

Tablica zawiera rejestr kont finansowych. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
plk_id bigint(20)   Identyfikator pozycji 
plk_nr1 varchar(3)   Pierwsza część numeru 
plk_nr2 varchar(16)   Druga część numeru 
plk_nr_caly varchar(20)   Cały numer 
plk_nazwa varchar(100)   Nazwa konta 

Tablica plan_rachunki  

Tablica zawiera rejestr rachunków placówki do list wypłat. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
plr_id   bigint(20)   Identyfikator pozycji 
plr_rodzaj varchar(20)   Rodzaj rachunki 
plr_nazwa varchar(50)   Nazwa rachunku 
plr_bank varchar(30)   Nazwa banku 
plr_numer varchar(32)   Numer rachunku bankowego 
plr_plk_id bigint(20)   Identyfikator konta finansowego (z tablicy plan_kont) 

Tablica plan_zadania  

Tablica zawiera rejestr zadań do list wypłat. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
plz_id   bigint(20)   Identyfikator pozycji 
plz_rodzaj varchar(3)   Oznaczenie zadania 
plz_nazwa varchar(100)   Nazwa zadania 
plz_opis varchar(100)   Opis zadania 
plz_dotyczy tinyint(4)   Oznaczenie kogo dotyczy zadanie 

(dzieci/dorośli/wszyscy) 
plz_plk_id bigint(20)   Identyfikator konta finansowego (z tablicy plan_kont) 
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Tablica wydruk_adresy  

Tablica zawiera tymczasowe dane wykorzystywane przy wydruku adresów na koperty. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
wad_id   bigint(20)   Identyfikator pozycji 
wad_kod   varchar(30)    Kod identyfikujący użytkownika pracującego z danymi 
wad_nazwa1   varchar(250) T NULL  Imię i nazwisko wnioskodawcy – Kolumna 1 
wad_adres1   text    Adres wnioskodawcy – Kolumna 1 
wad_nazwa2   varchar(250) T NULL  Imię i nazwisko wnioskodawcy – Kolumna 2 
wad_adres2   text    Adres wnioskodawcy – Kolumna 2 
wad_nazwa3   varchar(250) T NULL  Imię i nazwisko wnioskodawcy – Kolumna 3 
wad_adres3   text    Adres wnioskodawcy – Kolumna 3 
wad_nazwa4 varchar(250) T NULL  Imię i nazwisko wnioskodawcy – Kolumna 4 
wad_adres4 text T NULL  Adres wnioskodawcy – Kolumna 4 

Tablica wydruk_spis_wnioskow  

Tablica zawiera dane tymczasowe wykorzystywane przy wydruku spisu wniosków. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
wsw_id   bigint(20)   Identyfikator pozycji 
wsw_kod   varchar(40)    Kod identyfikujący użytkownika pracującego z danymi 
wsw_nr   varchar(60)    Numer wniosku 
wsw_data   date T NULL  Data złożenia wniosku 
wsw_nazwisko   varchar(255)    Nazwisko wnioskodawcy 
wsw_imie   varchar(30)    Imię wnioskodawcy 
wsw_ulica   varchar(50)    Adres wnioskodawcy – Ulica  
wsw_lokal   varchar(10)    Adres wnioskodawcy – Lokal 
wsw_kod_p   varchar(6)    Adres wnioskodawcy – Kod pocztowy 
wsw_miejscowosc   varchar(50)    Adres wnioskodawcy – Miejscowość 
wsw_niep   varchar(4)    Informacje o niepełnosprawności wnioskodawcy 
wsw_data_ur   date T NULL  Data urodzenia wnioskodawcy 
wsw_dziecko   tinyint(4)  0  Oznaczenie, czy wnioskodawca jest traktowany jako 

dziecko 
wsw_pdw   varchar(7)    Informacja skrótowa: Płeć/Dziecko/Mieszkaniec 

wsi/Mieszkaniec DPS 
wsw_info1   varchar(20) T NULL  Informacje o datach przeprowadzenia operacji 

finansowych lub numerze umowy wsw_info2   varchar(20) T NULL  
wsw_info3   varchar(20) T NULL  
wsw_info4   varchar(20) T NULL  
wsw_info4a   varchar(20) T NULL  
wsw_info5   varchar(20) T NULL  
wsw_kwota1   float(8,2) T NULL  Informacje o kwotach przyznanych, wypłaconych, 

kwotach umów i przelewów wsw_kwota1a   float(8,2) T NULL  
wsw_kwota2   float(8,2) T NULL  
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wsw_kwota2a   float(8,2) T NULL  
wsw_kwota3  float(8,2) T NULL  
wsw_kwota4   float(8,2) T NULL  

Tablica wydruki_szablony  

Tablica zawiera szablony dokumentów dotyczących wniosków. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
wsz_id   bigint(20)   Identyfikator szablonu 
wsz_nazwa   varchar(200)    Nazwa szablonu 
wsz_tresc   mediumtext    Treść szablonu 
wsz_drukuj_nag   tinyint(4)  1  Oznaczenie, czy drukować nagłówek dokumentu 
wsz_stopka   varchar(200)    Stopka dokumentu 
wsz_marg_lewy   tinyint(4)  20  Szerokość marginesu lewego 
wsz_marg_prawy   tinyint(4)  20  Szerokość marginesu prawego 
wsz_marg_gora   tinyint(4)  20  Szerokość marginesu górnego 
wsz_marg_dol   tinyint(4)  20  Szerokość marginesu dolnego 
wsz_rodzaj   varchar(20)    Rodzaj szablonu 
wsz_wn_ba   tinyint(4)    Oznaczenie, czy szablon dotyczy zadania Bariery 

architektoniczne 
wsz_wn_bk   tinyint(4)    Oznaczenie, czy szablon dotyczy zadania Bariery w 

komunikowaniu się 
wsz_wn_bt   tinyint(4)    Oznaczenie, czy szablon dotyczy zadania Bariery 

techniczne 
wsz_wn_tr   tinyint(4)    Oznaczenie, czy szablon dotyczy zadania Turnusy 

rehabilitacyjne 
wsz_wn_sr   tinyint(4)    Oznaczenie, czy szablon dotyczy zadania Sprzęt 

rehabilitacyjny 
wsz_wn_s2   tinyint(4)    Oznaczenie, czy szablon dotyczy zadania Sprzęt 

rehabilitacyjny dla instytucji 
wsz_wn_po   tinyint(4)    Oznaczenie, czy szablon dotyczy zadania Przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze 
wsz_wn_im   tinyint(4)    Oznaczenie, czy szablon dotyczy zadania Sport, 

kultura, rekreacja i turystyka 
wsz_wn_tl tinyint(4)    Oznaczenie, czy szablon dotyczy zadania Usługa 

tłumacz języka migowego 
wsz_wn_as   tinyint(4)    Oznaczenie, czy szablon dotyczy modułu Aktywny 

samorząd 
wsz_dod_nazwa   varchar(50) T NULL  Nazwa Użytkownika wprowadzającego szablon do 

bazy 
wsz_dod_data   date T NULL  Data wprowadzenia szablonu do bazy 
wsz_dod_godz   time T NULL  Godzina wprowadzenia szablonu do bazy 
wsz_mod_nazwa   varchar(50) T NULL  Nazwa Użytkownika wprowadzającego ostatnie 

zmiany w szablonie 
wsz_mod_data   date T NULL  Data ostatniej modyfikacji szablonu 
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wsz_mod_godz   time T NULL  Godzina ostatniej modyfikacji szablonu 

Tablica wydruki_kopie  

Tablica zawiera kopie drukowanych dokumentów. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
wkp_id   bigint(20)   Identyfikator kopii 
wkp_nazwa   varchar(200)    Nazwa dokumentu 
wkp_tresc   text    Treść dokumentu 
wkp_stopka   varchar(200)    Stopka dokumentu 
wkp_nr_kol bigint(20)   Numeracja dokumentów – numer kolejny 
wkp_nr_rok int(11)   Numeracja dokumentów – rok 
wkp_marg_lewy   tinyint(4)  20  Szerokość marginesu lewego 
wkp_marg_prawy   tinyint(4)  20  Szerokość marginesu prawego 
wkp_marg_gora   tinyint(4)  20  Szerokość marginesu górnego 
wkp_marg_dol   tinyint(4)  20  Szerokość marginesu dolnego 
wkp_rodzaj   varchar(20)    Rodzaj szablonu 
wkp_wniosek   varchar(2)    Rodzaj zadania 
wkp_wniosek_id   bigint(20)    Identyfikator wniosku (z tablic bar_arch, bar_kt, 

imprezy, ortopedyczne, sprzet, sprzet2, turnusy) 
wkp_dod_nazwa   varchar(50) T NULL  Nazwa Użytkownika tworzącego dokument 
wkp_dod_data   date T NULL  Data utworzenia dokumentu 
wkp_dod_godz   time T NULL  Godzina utworzenia dokumentu 
wkp_mod_nazwa   varchar(50) T NULL  Nazwa Użytkownika wprowadzającego ostatnie 

zmiany w dokumencie 
wkp_mod_data   date T NULL  Data ostatniej modyfikacji dokumentu 
wkp_mod_godz   time T NULL  Godzina ostatniej modyfikacji dokumentu 

Tablica wydruki_kopie_ser  

Tablica zawiera kopie drukowanych dokumentów. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
wkp_id   bigint(20)   Identyfikator kopii 
wkp_nazwa   varchar(200)    Nazwa dokumentu 
wkp_tresc   text    Treść dokumentu 
wkp_stopka   varchar(200)    Stopka dokumentu 
wkp_nr_kol bigint(20)   Numeracja dokumentów – numer kolejny 
wkp_nr_rok int(11)   Numeracja dokumentów – rok 
wkp_marg_lewy   tinyint(4)  20  Szerokość marginesu lewego 
wkp_marg_prawy   tinyint(4)  20  Szerokość marginesu prawego 
wkp_marg_gora   tinyint(4)  20  Szerokość marginesu górnego 
wkp_marg_dol   tinyint(4)  20  Szerokość marginesu dolnego 
wkp_rodzaj   varchar(20)    Rodzaj szablonu 
wkp_wniosek   varchar(2)    Rodzaj zadania 



39  

www.pcpr.tylda.eu PCPR – Struktury danych osobowych 

wkp_wniosek_id   text    Identyfikatory wniosków (z tablic bar_arch, bar_kt, 
imprezy, ortopedyczne, sprzet, sprzet2, turnusy) 

wkp_dod_nazwa   varchar(50) T NULL  Nazwa Użytkownika tworzącego dokument 
wkp_dod_data   date T NULL  Data utworzenia dokumentu 
wkp_dod_godz   time T NULL  Godzina utworzenia dokumentu 
wkp_mod_nazwa   varchar(50) T NULL  Nazwa Użytkownika wprowadzającego ostatnie 

zmiany w dokumencie 
wkp_mod_data   date T NULL  Data ostatniej modyfikacji dokumentu 
wkp_mod_godz   time T NULL  Godzina ostatniej modyfikacji dokumentu 
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5.2. Rejestr wnioskodawców oraz firm i instytucji 

Tablica wnioskodawcy  

Tablica zawiera dane dotyczące wnioskodawców. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
wns_id   bigint(20)   Identyfikator osoby 
wns_imie   varchar(30)    Pierwsze imię wnioskodawcy 
wns_imie2   varchar(30)    Drugie imię wnioskodawcy 
wns_nazwisko   varchar(50)    Nazwisko wnioskodawcy 
wns_imie_ojca   varchar(30)    Imię ojca wnioskodawcy 
wns_data_ur   date  0000-00-00  Data urodzenia wnioskodawcy 
wns_ulica   varchar(50)    Adres wnioskodawcy – Ulica 
wns_dom   varchar(10)    Adres wnioskodawcy – Nr domu 
wns_lokal   varchar(10)    Adres wnioskodawcy – Nr lokalu 
wns_kod   varchar(6)    Adres wnioskodawcy – Kod pocztowy 
wns_poczta varchar(50)    Adres wnioskodawcy – Poczta 
wns_miejscowosc   varchar(50)    Adres wnioskodawcy – Miejscowość 
wns_gmina varchar(50)    Adres wnioskodawcy – Gmina 
wns_telefon   varchar(30)    Telefon kontaktowy wnioskodawcy – stacjonarny 
wns_telefon2   varchar(30)    Telefon kontaktowy wnioskodawcy – komórkowy 
wns_email   varchar(30)    Adres e-mail wnioskodawcy 
wns_pesel   varchar(11)    Numer PESEL wnioskodawcy 
wns_nip   varchar(20)    Numer NIP wnioskodawcy 
wns_dowod   varchar(20)    Numer i seria dowodu osobistego wnioskodawcy 
wns_dowod2   varchar(255)    Nazwa organu wydającego dowód osobisty 

wnioskodawcy 
wns_plec   enum('K', 'M')  M  Płeć wnioskodawcy 
wns_dziecko   enum('T', 'N')  N  Oznaczenie, czy wnioskodawca jest traktowany jako 

dziecko 
wns_mieszk_wsi   enum('T', 'N')  N  Oznaczenie, czy wnioskodawca mieszka na terenach 

wiejskich 
wns_mieszk_dps   enum('T', 'N') T NULL  Oznaczenie, czy wnioskodawca mieszka w DPS 
wns_zmarł enum('T', 'N')  N Oznaczenie, czy wnioskodawca zmarł 
wns_op_imie   varchar(30)    Pierwsze imię opiekuna 
wns_op_imie2   varchar(30)    Drugie imię opiekuna 
wns_op_nazwisko   varchar(50)    Nazwisko opiekuna 
wns_op_imie_ojca   varchar(30)    Imię ojca opiekuna 
wns_op_data_ur   date T NULL  Data urodzenia opiekuna 
wns_op_ulica   varchar(50)    Adres opiekuna – Ulica 
wns_op_dom   varchar(10)    Adres opiekuna – Nr domu 
wns_op_lokal   varchar(10)    Adres opiekuna – Nr lokalu 
wns_op_kod   varchar(6)    Adres opiekuna – Kod pocztowy 
wns_op_poczta varchar(50)    Adres opiekuna – Poczta 



41  

www.pcpr.tylda.eu PCPR – Struktury danych osobowych 

wns_op_miejscowosc   varchar(50)    Adres opiekuna – Miejscowość 
wns_op_telefon   varchar(30)    Telefon kontaktowy opiekuna 
wns_op_pesel   varchar(11)    Numer PESEL opiekuna 
wns_op_nip   varchar(20)    Numer NIP opiekuna 
wns_op_dowod   varchar(20)    Numer i seria dowodu osobistego opiekuna 
wns_op_dowod2   varchar(255)    Nazwa organu wydającego dowód osobisty opiekuna 
wns_op_plec   enum('M', 'K') T NULL  Płeć opiekuna 
wns_op_status   varchar(20)    Status opiekuna (opiekun/pełnomocnik) 
wns_plk_id bigint(20)  0 Identyfikator konta finansowego (z tablicy plan_kont) 
wns_konto_bank varchar(30)   Nazwa banku wnioskodawcy 
wns_konto_nr varchar(32)   Numer rachunku bankowego wnioskodawcy 
wns_niep_stopien   varchar(50)    Stopień niepełnosprawności wnioskodawcy 
wns_niep_rodzaj   varchar(50)    Rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy 
wns_niep_status  varchar(50)    Status niezdolności wnioskodawcy 
wns_niep_przycz   varchar(30)    Przyczyny niepełnosprawności wnioskodawcy 
wns_niep_do16_tn   tinyint(4)  0  Oznaczenie, czy wnioskodawca posiadał status osoby 

niepełnosprawnej przed 16 rokiem życia 
wns_niep_termin   date T NULL  Termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności 

wnioskodawcy 
wns_niep_opis text    Opis niepełnosprawności wnioskodawcy 
wns_doch_osoby   int(11) T NULL  Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym 

wnioskodawcy 
wns_doch_osoby _niep int(11) T NULL  Liczba osób niepełnosprawnych we wspólnym 

gospodarstwie domowym wnioskodawcy 
wns_ochrona_zg tinyint(4)  1 Oznaczenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych 
wns_ochrona_sp tinyint(4)  0 Oznaczenie sprzeciwu na przetwarzanie danych 

osobowych 
wns_dod_nazwa   varchar(50) T NULL  Nazwa Użytkownika wprowadzającego 

wnioskodawcę do bazy 
wns_dod_data   date T NULL  Data wprowadzenia wnioskodawcy do bazy 
wns_dod_godz   time T NULL  Godzina wprowadzenia wnioskodawcy do bazy 
wns_mod_nazwa   varchar(50) T NULL  Nazwa Użytkownika wprowadzającego ostatnie 

zmiany we wnioskodawcy 
wns_mod_data   date T NULL  Data ostatniej modyfikacji wnioskodawcy 
wns_mod_godz   time T NULL  Godzina ostatniej modyfikacji wnioskodawcy 

Tablica wnioskodawcy2  

Tablica zawiera dane dotyczące wnioskodawców instytucjonalnych. 

wns_id   bigint(20)   Identyfikator wnioskodawcy 
wns_nazwisko   varchar(50)    Nazwa wnioskodawcy 
wns_ulica   varchar(50)    Adres wnioskodawcy – Ulica 
wns_lokal   varchar(10)    Adres wnioskodawcy – Nr lokalu 
wns_kod   varchar(6)    Adres wnioskodawcy – Kod pocztowy 
wns_poczta varchar(50)    Adres wnioskodawcy – Poczta 
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wns_miejscowosc   varchar(50)    Adres wnioskodawcy – Miejscowość 
wns_telefon   varchar(30)    Telefon kontaktowy wnioskodawcy 
wns_nip varchar(20)    Numer NIP wnioskodawcy 
wns_krs varchar(20)    Numer KRS wnioskodawcy 
wns_up_nazwa_1 varchar(255)    Imię i nazwisko osoby upoważnionej 1 
wns_up_nazwa_2 varchar(255)    Imię i nazwisko osoby upoważnionej 2 
wns_plk_id bigint(20)  0 Identyfikator konta finansowego (z tablicy plan_kont) 
wns_konto_bank varchar(30)   Nazwa banku wnioskodawcy 
wns_konto_nr varchar(32)   Numer rachunku bankowego wnioskodawcy 
wns_dod_nazwa   varchar(50) T NULL  Nazwa Użytkownika wprowadzającego 

wnioskodawcę do bazy 
wns_dod_data   date T NULL  Data wprowadzenia wnioskodawcy do bazy 
wns_dod_godz   time T NULL  Godzina wprowadzenia wnioskodawcy do bazy 
wns_mod_nazwa   varchar(50) T NULL  Nazwa Użytkownika wprowadzającego ostatnie 

zmiany we wnioskodawcy 
wns_mod_data   date T NULL  Data ostatniej modyfikacji wnioskodawcy 
wns_mod_godz   time T NULL  Godzina ostatniej modyfikacji wnioskodawcy 

Tablica firmy  

Tablica zawiera dane dotyczące różnego rodzaju firm, instytucji, ośrodków itp. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
frm_id   int(11)   Identyfikator pozycji 
frm_rodzaj   tinyint(4)    Rodzaj firmy 
frm_nazwa   varchar(255)    Nazwa firmy 
frm_ulica   varchar(50)    Adres firmy – Ulica 
frm_lokal   varchar(20)    Adres firmy – Lokal 
frm_kod   varchar(6)    Adres firmy – Kod pocztowy 
frm_miejscowosc   varchar(50)    Adres firmy – Miejscowość 
frm_wojew varchar(50)   Adres firmy – Województwo 
frm_tel varchar(100)   Telefon kontaktowy firmy 
frm_email varchar(100)   Adres e-mail firmy 
frm_nip varchar(15)   Numer NIP firmy 
frm_rej_nr   varchar(50) T NULL  Numer wpisu do rejestru 
frm_rej_data   date T NULL  Data ważności wpisu do rejestru 
frm_rej_data_w   date T NULL  Data wpisu do rejestru 
frm_schorzenia   varchar(250)    Informacje o schorzeniach leczonych przez placówkę 
frm_inne   text    Informacje dodatkowe 
frm_plk_id bigint(20)  0 Identyfikator konta finansowego (z tablicy plan_kont) 
frm_dod_nazwa   varchar(50) T NULL  Nazwa Użytkownika wprowadzającego firmę do bazy 
frm_dod_data   date T NULL  Data wprowadzenia firmy do bazy 
frm_dod_godz   time T NULL  Godzina wprowadzenia firmy do bazy 
frm_mod_nazwa   varchar(50) T NULL  Nazwa Użytkownika wprowadzającego ostatnie 

zmiany w firmie 
frm_mod_data   date T NULL  Data ostatniej modyfikacji firmy 
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frm_mod_godz   time T NULL  Godzina ostatniej modyfikacji firmy 

Tablica rachunki  

Tablica zawiera rejestr rachunków bankowych poszczególnych firm. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
rch_id   int(11)   Identyfikator pozycji 
rch_id_frm   int(11)  0  Identyfikator firmy (z tablicy firmy) 
rch_bank   varchar(30)    Nazwa banku 
rch_nr   varchar(32)    Numer rachunku bankowego 

Tablica odbiorcy_danych  

Tablica zawiera rejestr odbiorców danych osobowych. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
odb_id bigint(20)   Identyfikator pozycji 
odb_nazwa varchar(200)   Nazwa odbiorcy 
odb_miasto varchar(50)   Miejscowość odbiorcy 
odb_adres varchar(100)   Adres odbiorcy 

Tablica gminy  

Tablica zawiera rejestr gmin. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
gmi_id bigint(20)   Identyfikator pozycji 
gmi_nazwa varchar(50)   Nazwa gminy 
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5.3. Rejestr tablic technicznych i konfiguracyjnych 

Tablica uzytkownicy  

Tablica zawiera dane użytkowników programu. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
uzt_id   int(11)   Identyfikator użytkownika 
uzt_admin tinyint(4)   Oznaczenie konta administratora 
uzt_login   varchar(30)    Login użytkownika 
uzt_haslo   varchar(32)    Hasło użytkownika 
uzt_akt tinyint(4)    Oznaczenie, czy konto wymaga okresowej zmiany 

hasła 
uzt_data_akt date   Data ostatniej zmiany hasła 
uzt_nazwa   varchar(50)    Nazwa użytkownika 
uzt_inicjaly   varchar(8)    Inicjały użytkownika 
uzt_domena tinyint(4)   0 Oznaczenie, użytkownik ma być automatycznie 

logowany do programu jeśli jest zalogowany w 
domenie 

uzt_login_pokaz tinyint(4)   1 Oznaczenie, czy login ma być wyświetlany na liście w 
formularzu logowania do programu 

uzt_upro_ustawienia_pelne tinyint(4)   Oznaczenie uprawnień  – ustawienia programu 
uzt_upro_uzytkownicy_pelne tinyint(4)   Oznaczenie uprawnień  – zarządzanie użytkownikami 
uzt_upro_uzytkownicy_haslo tinyint(4)  1 Oznaczenie uprawnień  – zmiana własnego hasła 
uzt_upro_kopia_pelne tinyint(4)   Oznaczenie uprawnień  – konfiguracja kopii 

zapasowych 
uzt_upro_kopia_tworzenie tinyint(4)  1 Oznaczenie uprawnień  – tworzenie kopii zapasowej 

w skonfigurowanym katalogu 
uzt_upro_logi tinyint(4)   Oznaczenie uprawnień  – przeglądanie logów 
uzt_upro_baza tinyint(4)   Oznaczenie uprawnień  – naprawa i optymalizacja 

bazy danych 
uzt_upro_aktualizacja tinyint(4)  1 Oznaczenie uprawnień  – wyświetlanie informacji o 

dostępnych aktualizacjach 
uzt_uprr_wnioski_dodaj tinyint(4)   Oznaczenie uprawnień  – dodawanie wniosków, 

wnioskodawców, firm, odbiorców danych osobowych 
uzt_uprr_wnioski_edytuj tinyint(4)   Oznaczenie uprawnień  – edycja wniosków, 

wnioskodawców, firm, odbiorców danych osobowych 
uzt_uprr_wnioski_usun tinyint(4)   Oznaczenie uprawnień  – usuwanie wniosków, 

wnioskodawców, firm, odbiorców danych osobowych 
uzt_uprr_listy_dodaj tinyint(4)   Oznaczenie uprawnień  – dodawanie list wypłat 
uzt_uprr_listy_edytuj tinyint(4)   Oznaczenie uprawnień  – edycja list wypłat 
uzt_uprr_listy_usun tinyint(4)   Oznaczenie uprawnień  – usuwanie list wypłat 
uzt_uprr_listy_konfiguracja tinyint(4)   Oznaczenie uprawnień  – konfiguracja list wypłat 
uzt_uprr_listy_zatwierdzanie tinyint(4)   Oznaczenie uprawnień  – zatwierdzanie wypłat do list 

wypłat 
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uzt_uprr_plan_pelne tinyint(4)   Oznaczenie uprawnień  – konfiguracja planu 
finansowego 

uzt_uprr_szablony_pelne tinyint(4)   Oznaczenie uprawnień  – konfiguracja szablonów 
uzt_uprr_numeracja_pelne tinyint(4)   Oznaczenie uprawnień  – konfiguracja automatycznej 

numeracji – pełne uprawnienia 
uzt_uprr_numeracja_wlasne tinyint(4)   Oznaczenie uprawnień  – konfiguracja automatycznej 

numeracji – tylko obsługiwane moduły 
uzt_uprp_projekty_dodaj tinyint(4)   Oznaczenie uprawnień  – dodawanie projektów 
uzt_uprp_projekty_edytuj tinyint(4)   Oznaczenie uprawnień  – edycja projektów 
uzt_uprp_projekty_usun tinyint(4)   Oznaczenie uprawnień  – usuwanie projektów 
uzt_mod_bar_arch tinyint(4) T 1 Oznaczenie uprawnień  – dostęp do modułu Bariery 

architektoniczne  
uzt_mod_bar_kom tinyint(4) T 1 Oznaczenie uprawnień  – dostęp do modułu Bariery 

w komunikowaniu się 
uzt_mod_bar_tech tinyint(4) T 1 Oznaczenie uprawnień  – dostęp do modułu Bariery 

techniczne 
uzt_mod_turnusy tinyint(4) T 1 Oznaczenie uprawnień  – dostęp do modułu Turnusy 

rehabilitacyjne 
uzt_mod_sprzet tinyint(4) T 1 Oznaczenie uprawnień  – dostęp do modułu Sprzęt 

rehabilitacyjny 
uzt_mod_sprzet2 tinyint(4) T 1 Oznaczenie uprawnień  – dostęp do modułu Sprzęt 

rehabilitacyjny – Instytucje 
uzt_mod_ortoped tinyint(4) T 1 Oznaczenie uprawnień  – dostęp do modułu 

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
uzt_mod_imprezy tinyint(4) T 1 Oznaczenie uprawnień  – dostęp do modułu Sport, 

kultura, rekreacja i turystyka 
uzt_mod_tlumacz tinyint(4) T 1 Oznaczenie uprawnień  – dostęp do modułu Usłga 

tłumacz języka migowego 
uzt_mod_projekty tinyint(4) T 1 Oznaczenie uprawnień  – dostęp do modułu Projekty 

MPU (pole nieużywane) 
uzt_mod_projekty2 tinyint(4) T 1 Oznaczenie uprawnień  – dostęp do modułu Projekty 

krajowe i Algorytm (pole nieużywane) 
uzt_prz_bar_arch tinyint(4) T 1 Oznaczenie uprawnień  – przeglądanie modułu 

Bariery architektoniczne  
uzt_prz_bar_kom tinyint(4) T 1 Oznaczenie uprawnień  – przeglądanie modułu 

Bariery w komunikowaniu się 
uzt_prz_bar_tech tinyint(4) T 1 Oznaczenie uprawnień  – przeglądanie modułu 

Bariery techniczne 
uzt_prz_turnusy tinyint(4) T 1 Oznaczenie uprawnień  – przeglądanie modułu 

Turnusy rehabilitacyjne 
uzt_prz_sprzet tinyint(4) T 1 Oznaczenie uprawnień  – przeglądanie modułu Sprzęt 

rehabilitacyjny 
uzt_prz_sprzet2 tinyint(4) T 1 Oznaczenie uprawnień  – przeglądanie modułu Sprzęt 

rehabilitacyjny – Instytucje 
uzt_prz_ortoped tinyint(4) T 1 Oznaczenie uprawnień  – przeglądanie modułu 

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
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uzt_prz_imprezy tinyint(4) T 1 Oznaczenie uprawnień  – przeglądanie modułu Sport, 
kultura, rekreacja i turystyka 

uzt_prz_tlumacz tinyint(4) T 1 Oznaczenie uprawnień  – przeglądanie modułu Usłga 
tłumacz języka migowego 

Tablica uzytkownicy_opcje  

Tablica zawiera dane konfiguracyjne dla poszczególnych użytkowników. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
uzo_login   varchar(30)    Login użytkownika 
uzo_nazwa   varchar(30)    Nazwa opcji 
uzo_wartosc   varchar(250)   Wartość opcji 

Tablica komputery_opcje  

Tablica zawiera rejestr ustawień dla poszczególnych stanowisk komputerowych. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
koo_dysk   varchar(200)    Identyfikator komputera 
koo_nazwa   varchar(30)    Nazwa opcji 
koo_wartosc   varchar(250)    Wartość opcji 

Tablica log_licencje  

Tablica zawiera tymczasowe dane o zalogowanych użytkownikach. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
log_data   datetime    Data i godzina zalogowania 
log_licencja   varchar(50)    Informacja o licencji 

Tablica logi  

Tablica zawiera informacje o czasach logowania użytkowników w programie i czynnościach przez nich wykonanych. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
log_id bigint(20)    Identyfikator pozycji 
log_komputer varchar(250)    Nazwa komputera 
log_uzt_id bigint(20)   Identyfikator użytkownika (z tablicy uzytkownicy) 
log_uzt_login varchar(30)   Login użytkownika 
log_uzt_nazwa varchar(50)   Nazwa użytkownika 
log_data date   Data zdarzenia 
log_godz time   Godzina zdarzenia 
log_akcja_id int(11)   Identyfikator zdarzenia 
log_akcja_opis varchar(25)   Opis zdarzenia 
log_wns_id bigint(20)   Identyfikator pozycji której dotyczy (z tablic 

przechowujących wnioski, wnioskodawców i innych) 
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log_wns_rodzaj varchar(3) T NULL Rodzaj modułu 
log_opis_data datetime T NULL Data złożenia wniosku/Termin rozpoczęcia projektu 
log_opis_data2 Datetime T NULL Termin zakończenia projektu 
log_opis_nr varchar(50) T NULL Numer wniosku/projektu 
log_opis_pesel varchar(11) T NULL Numer PESEL wnioskodawcy 
log_opis_wns varchar(250) T NULL Wnioskodawdca 
log_opis_inne text T NULL Szczegóły zdarzenia 

Tablica logi_otwarte  

Tablica zawiera rejestr aktualnie otwartych formularzy w programie. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
log_mod   varchar(20)    Identyfikator modułu 
log_mod_id bigint(20)    Identyfikator otwartego wiersza 
log_uzt varchar(20)   Nazwa użytkownika 
lod_data datetime   Data i godzina otwarcia formularza 

Tablica ustawienia  

Tablica zawiera rejestr ogólnych ustawień programu. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
ust_nazwa   varchar(50)    Nazwa opcji 
ust_wartosc   text    Wartość opcji 

Tablica ustawienia_tn  

Tablica zawiera rejestr ogólnych ustawień programu (typu Tak/Nie). 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
nazwa   varchar(50)    Nazwa opcji 
wartosc   tinyint(4)  0  Wartość opcji 

Tablica wersja  

Tablica zawiera numer wersji bazy danych. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
wersja   int(11)  0  Numer wersji bazy danych 

Tablica pefs_tmp  

Tablica zawiera dane tymczasowe wykorzystywane przy drukowaniu niektórych raportów. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
pet_id   bigint(20)   Identyfikator pozycji 
pet_kod   varchar(30)    Kod identyfikujący użytkownika pracującego z danymi 
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pet_lp   int(11)    Liczba porządkowa 
pet_nazwisko   varchar(200)    Imię i nazwisko 
pet_adres   text    Adres 
pet_adres   text T NULL  Pole opisowe 
pet_kwota1   double(12,2)   Pola zawierają różne kwoty zależnie od drukowanego 

raportu pet_kwota2   double(12,2)   
pet_kwota3   double(12,2)   

Tablica pefs_tmp2  

Tablica zawiera dane tymczasowe wykorzystywane przy drukowaniu niektórych raportów. 

Pole Typ N Domyślnie Opis 
pet_id   bigint(20)   Identyfikator pozycji 
pet_kod   varchar(30)    Kod identyfikujący użytkownika pracującego z danymi 
pet_lp   int(11)    Liczba porządkowa 
pet_tekst1   varchar(250)    Pola zawierają różne dane tekstowe (nazwiska, 

adresy itp.) zależnie od drukowanego raportu pet_tekst2   varchar(250) T  NULL 
pet_tekst3   varchar(250) T  NULL 
pet_tekst4   text T  NULL 
pet_tekst5   text T  NULL 
pet_tekst6 text T  NULL 
pet_tekst7   text T  NULL 
pet_tekst8   text T  NULL 
pet_tekst9 text T  NULL 
pet_tekst10   text T  NULL 
pet_data1   text T  NULL Pola zawierają różne daty zależnie od drukowanego 

raportu pet_data2   date T  NULL 
pet_data3   date T  NULL 
pet_kwota1   double(12,2) T  NULL Pola zawierają różne kwoty zależnie od drukowanego 

raportu pet_kwota2   double(12,2) T  NULL 
pet_kwota3   double(12,2) T  NULL 
pet_kwota4   double(12,2) T  NULL 

 

* wartość ‘T’ w kolumnie ‘N’ oznacza, że pole może przechowywać wartość typu NULL 
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