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1 Słownik terminów i skrótów 

Termin/Skrót Definicja 

CODGiK Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

Datex II Standard wymiany informacji o warunkach ruchu, rozwijany przez 
Komitet Techniczny (CEN Technical Committee 278, CEN/TC278), 
na potrzeby aplikacji – protokół wymiany informacji o warunkach 
ruchu w sieci teleinformatycznej. 

Dostawca Danych 
Podmiot uprawniony do przekazywania Danych do KPD 
przekazujący Dane do KPD 

GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Geoportal Portal internetowy zapewniający dostęp do usług danych 
przestrzennych, utrzymywany przez CODGiK 

Incydent Każde Zdarzenie, które powoduje lub może powodować przerwę w 
dostarczaniu Usługi KPD lub obniżenie jej jakości. 

Incydent Krytyczny Incydent, który uniemożliwia lub utrudnia poprawne działanie 
Funkcji krytycznych z wyłączeniem zdarzeń, za jakie Wykonawca 
nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z wyraźnym wskazaniem 
niniejszej Umowy. 

Incydent Niekrytyczny Incydent, który uniemożliwia lub utrudnia poprawne działanie 
Funkcji niekrytycznych z wyłączeniem zdarzeń, za jakie 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z wyraźnym 
wskazaniem niniejszej Umowy. 

Incydent Standardowy Incydent, który uniemożliwia lub utrudnia poprawne działanie 
Funkcji Standardowych z wyłączeniem zdarzeń, za jakie 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z wyraźnym 
wskazaniem niniejszej Umowy. 

Interfejs 
Komunikacyjny 

Zestaw usług sieciowych do wymiany komunikatów w trybie 
automatycznym (Machine-To-Machine) 

KPD Krajowy Punkt Dostępowy 

M2M Machine-To-Machine 
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Termin/Skrót Definicja 

Machine-To-Machine Wymiana danych pomiędzy komputerami w trybie 
automatycznym, bez pośrednictwa człowieka 

Odbiorca Danych Podmiot uprawniony do odbioru Danych z KPD. 

OpenLR Biblioteka programistyczna służąca do opisywania lokalizacji. 
Więcej informacji na stronie www.openlr.org 

Operator KPD Firma utrzymująca KPD w imieniu GDDKiA.  

PI Platforma Informacyjna - strona WWW zawierająca wytyczne dla 
Dostawców Danych i Odbiorców Danych, a także informacje o 
usłudze KPD. 

Umowa Wszelkie ustalenia i porozumienia zawarte z GDDKiA, na czas 
realizacji oraz utrzymania KPD w ramach „Umowy na wdrożenie, 
utrzymanie i świadczenie usług w ramach KPD z dnia 17 stycznia 
2017 roku”. 

Utrudnienie  Oznacza Dane o utrudnieniach na drodze, udostępniane w KPD, 
które są dostarczane przez Dostawców Danych i możliwe do 
odczytania przez Odbiorców Danych. 

Wada Niezgodność Dokumentacji z Umową lub nie będące Incydentami, 
niezgodność działania KPD z wymogami Umowy i OPZ, jak również 
niezgodność dostarczonych urządzeń z ich przeznaczeniem 
określonym w Umowie, ze względu na oznaczony w Umowie cel 
lub inna niezgodność rezultatów prac z dostarczoną 
Zamawiającemu Dokumentacją. 

WSDL Web-Service Definition Language - oparty na XML język do 
definiowania usług internetowych. 

XML Extensible Markup Language - Rozszerzalny Język Znaczników – 
uniwersalny język znaczników przeznaczony do reprezentowania 
różnych danych w strukturalizowany sposób. 

Zapytanie Oficjalnie zadawane pytanie dotyczące działania KPD bądź 
dokumentacji. 

TABELA 1 LISTA TERMINÓW, SKRÓTÓW I ICH DEFINICJE 
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2 Informacje o dokumencie 
Niniejszy dokument jest elementem KPD - Krajowy Punkt Dostępowy do informacji o 
warunkach ruchu, budowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad. 

Dokument jest przeznaczony dla Użytkowników KPD – Dostawców Danych/ 
Odbiorców Danych i opisuje sposób i warunki przyłączenia do tego KPD oraz 
korzystania z KPD. 
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3 Aplikacje dostępne dla Dostawcy Danych/ 
Odbiorcy Danych 

Poniżej zaprezentowano krótki opis dwóch aplikacji do których Dostawca Danych lub 
Odbiorca Danych może aplikować o dostęp.  

3.1 Aplikacja dla Dostawców Danych i Odbiorców Danych 

Zadaniem Aplikacji Dostawców Danych i Odbiorców Danych jest zapewnienie 
możliwości wprowadzania danych o Utrudnieniach z poziomu formularza i podkładu 
mapowego oraz możliwości wizualizacji danych o Utrudnieniach wprowadzanych do 
KPD i odbieranych z KPD na podkładzie mapowym oraz w postaci listy Utrudnień. 
Dostęp do Aplikacji dla Dostawców Danych i Odbiorców Danych mają Dostawcy 
Danych oraz Odbiorcy Danych, a także Zamawiający. 

3.2 Aplikacja Wsparcia Użytkowników 

Aplikacja Wsparcia Użytkowników stanowi punkt, do którego Użytkownicy mogą 
zgłaszać m. in Incydenty, Wady i Zapytania. Do tej aplikacji mogę mieć dostęp 
zarówno Zamawiający jak i Wykonawca.  
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4 Zasady i procedury dostępu do KPD 
Aby uzyskać dostęp do KPD, wymagane jest wypełnienie wniosku rejestracyjnego, 
który dostępny jest na stronie Platformy Informacyjnej w sekcji pliki do Pobrania, 
adres strony: http://kpd.gddkia.gov.pl/ i odesłanie go na adres GDDKiA listem lub 
elektronicznie na adres e-mail kpd@gddkia.gov.pl.  

4.1 Wymagania dla Podmiotu w celu korzystania z KPD 

Poniżej przedstawiono wymagania jakie Podmiot powinien spełniać, aby móc 
korzystać z wymiany informacji z KPD. 

4.1.1 Dostęp przez przeglądarkę internetową - wersje przeglądarek 
internetowych 

Aplikacja dla Dostawców i Odbiorców Danych przeznaczona jest do działania na 
systemach stacjonarnych, Aplikacja Wsparcia Użytkowników oraz Platforma 
Informacyjna przeznaczone są do pracy na urządzeniach stacjonarnych oraz 
mobilnych. 

Do używania w KPD zaleca się używanie przeglądarek wymienionych w tabeli 
(w wersji wymienionej w tabeli lub nowszej) – zostały one przetestowane 
i zweryfikowane w zakresie współpracy z systemem przez Wykonawcę KPD:  
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Aplikacja dla Dostawców Danych 
i Odbiorców Danych 

X X  X X 

Aplikacja Wsparcia Użytkowników X X X X X 

Platforma Informacyjna X X X X X 

 

4.1.1.1 Dostęp do zasobów internetowych  

Wymagany jest dostęp do stron KPD: 

kpd.gddkia.gov.pl poprzez protokół HTTPS. 

Wymagany jest dostęp do stron Geoportalu, skąd pobierane są mapy: 

www.geoportal.gov.pl/ 
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4.1.1.2 Zabezpieczenia 

Stanowisko musi być zabezpieczone przed dostępem przez osoby nieuprawnione, 
wymagane jest, aby spełnione były wymagania polityki bezpieczeństwa organizacji, 
hasło do KPD nie powinno być przechowywane jawnie ani zapisywane w przeglądarce. 

4.1.2  Interfejs Komunikacyjny 

4.1.2.1 Dostęp do zasobów internetowych 

Wymagany jest dostęp (poprzez protokół HTTPS) do stron KPD: 
kpd.gddkia.gov.pl 

4.1.2.2 Certyfikat 

Wymagane jest wgranie certyfikatu otrzymanego od Operatora KPD. 

UWAGA: Certyfikat należy skopiować do lokalizacji właściwej dla aplikacji 
użytkownika! 

4.2 Uzyskanie dostępu do KPD 

O dostęp do KPD musi wnioskować Podmiot oraz Podmiot w imieniu swojego 
pracownika, który będzie użytkownikiem KPD. Fizycznie sam Podmiot nie korzysta 
samodzielnie z KPD – odbywa się to przy pomocy pracownika Podmiotu użytkownika 
KPD. Dlatego należy wysłać wniosek o zarejestrowanie Podmiotu, a pracownik – 
użytkownik KPD może zostać zarejestrowany dopiero wtedy, kiedy Podmiot zostanie 
zarejestrowany w KPD. Adres e-mail osoby do kontaktu od strony Podmiotu służy 
tylko w celach informacyjnych i kontaktowych z Podmiotem. Przy użyciu tego e-mail 
nie ma możliwości wymiany danych z KPD, dopiero pozytywne zarejestrowanie 
pracownika – użytkownika KPD daje taką możliwość. 

4.2.1 Rejestracja Podmiotu w KPD 

Dostawca Danych – Odbiorca Danych musi zarejestrować w KPD swoje 
przedsiębiorstwo, aby móc zarejestrować w KPD swojego pracownika. Dostawca 
Danych lub Odbiorca Danych nie posiada fizycznie swojego konta w KPD, ale ma 
możliwość zarejestrowania swojego pracownika, który stanie się użytkownikiem KPD, 
aby móc rozpocząć odbierać lub wysyłać dane. Jeden użytkownik nie może mieć 
jednocześnie uprawnień do wymiany poprzez Interfejs komunikacyjny oraz dostępu 
do Aplikacji Dostawców Danych i Odbiorców Danych. W tym celu muszą zostać 
wyznaczeni osobni pracownicy.   
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4.2.2 Wybór wniosku o rejestrację Dostawcy Danych /Odbiorcy Danych w 
KPD 

Na stronie Platformy Informacyjnej korzystając z menu rozwijalnego znajdującego 
się w lewej części ekranu należy wybrać pozycję „Usługa KPD” a następnie przejść 
do sekcji „Pliki do pobrania”. Podstrona „Pliki do pobrania” po wyświetleniu jest 
podzielona na trzy sekcje:  

 Instrukcje dla Dostawców Danych i Odbiorców Danych, 
 Wnioski, 
 Informacje. 

W sekcji rozwijalnej „Wnioski” Dostawca Danych/ Odbiorca Danych ma do wyboru 
następujące wnioski:  

 Wniosek o rejestrację Dostawcy Danych/ Odbiorcy Danych w KPD, 
 Wniosek o rejestrację Użytkownika w KPD, 
 Wniosek o zmianę danych Dostawcy Danych/ Odbiorcy Danych w KPD, 
 Wniosek o zmianę danych Użytkownika w KPD, 
 Wniosek o dezaktywację konta Użytkownika w KPD, 
 Wniosek o zablokowanie Użytkownika w KPD. 

 

Krok 1 Po wcześniejszym pobraniu wniosku ze strony Platformy Informacyjnej 
https://kpd.gddkia.gov.pl/ Dostawca Danych – Odbiorca Danych wypełnia 
w pierwszej kolejności wniosek o rejestrację Dostawcy Danych/ Odbiorcy Danych 
dostępnego tutaj: https://kpd.gddkia.gov.pl/index.php/pl/pobierz/. 

 

Poprawnie wypełniony wniosek znajduje się poniżej: 

 

Warszawa, dnia 03.02.2020 

TEST S.A  

ul. Storczykowa 23a lok. 34 

02-345 Wądroże Wielkie 

 (adres siedziby) 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad /GDDKiA 

ul. Wronia 53 

00-874 Warszawa 
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WNIOSEK O REJESTRACJĘ DOSTAWCY DANYCH / ODBIORCY 
DANYCH W KPD 

Nazwa Podmiotu TEST S.A. 

Ulica Storczykowa 

Numer domu 23a 
Nr 
lokalu 34 

Kod 
pocztowy 02-345 

Miejscowość Wądroże Wielkie 

Województwo mazowieckie 

NIP 1234567890 

REGON 112233 

Imię i Nazwisko 
(użytkownik systemu) 

Jan Kowalski 

E-mail 
(osoba do kontaktu)  

jan.kowalski@test.pl 

Telefon(y)  
(osoba do kontaktu) 123 456 789 

Rodzaj Podmiotu 
(proszę zaznaczyć jedną 

lub obydwie role) 
☒ DOSTAWCA danych         ☐ ODBIORCA danych 

Kat. zarządzanych 
dróg: 

gminne, powiatowe, 
wojewódzkie, krajowe, 

inne 
(wymagane tylko, gdy 
Podmiot jest dostawcą 
danych i  jednocześnie 

zarządcą drogi) 

gminne 

Administratorem danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. 
(022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można 
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl. 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji konta Podmiotu w KPD, przekazywania informacji o warunkach w ruchu 
drogowym. Dane osobowe będą ujawniane podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów. Dane osób 
uprawnionych będą przechowywane na czas korzystania przez Podmiotu z KPD, a następnie przez okres 3 lat od dnia 
dezaktywacji konta użytkownika. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez 
przekazanie informacji na adres email: kpd@gddkia.gov.pl lub pisemnie na adres Administratora danych osobowych. Wycofanie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osobie, 
której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uzyskanie dostępu i korzystanie z zasobów KPD. 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych we wniosku przez Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa w celu rejestracji konta użytkownika, 
przekazywania informacji o warunkach w ruchu drogowym.” 
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4.2.3 Wysłanie wniosku o rejestrację do GDDKIA 

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres GDDKIA Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad /GDDKiA, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa (wydrukowany 
w formie papierowej) lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: 
kpd@gddkia.gov.pl. - wniosek należy zamieścić jako załącznik do wiadomości 
w jednym z trzech formatów .docx, .pdf lub .jpg. 

4.2.4 Informacje zwrotne - powiadomienia 

Należy sprawdzać pocztę elektroniczną, ponieważ na adres e-mail osoby do kontaktu 
zostaną przesłane odpowiednie komunikaty z KPD sugerujące o statusie 
przetwarzania wniosku. 

Dostawca Danych / Odbiorca Danych powinien otrzymać powiadomienie 
o Zaakceptowaniu wniosku o rejestrację Podmiotu oraz w przypadku kiedy wniosek 
zostanie odrzucony takie powiadomienie również zostanie przesłane na adres e-mail 
osoby do kontaktu. W przypadku odrzucenia wniosku zostanie przesłany również 
powód odrzucenia wniosku o rejestrację Podmiotu. 

4.2.5 Rejestracja Użytkownika w KPD 

Kiedy wniosek Podmiotu zostanie zaakceptowany w KPD następnym krokiem jest 
złożenie wniosku o rejestrację Użytkownika w KPD. Użytkownikiem KPD powinna być 
osoba – pracownik firmy o adresie e-mail innym niż we wniosku o rejestrację 
Dostawcy Danych/Odbiorcy Danych. 

4.2.6 Wybór wniosku o rejestrację Użytkownika w KPD 

Krok 1 Pobranie wniosku o rejestrację Użytkownika w KPD ze strony Platformy 
Informacyjnej. 

Krok 2 Uzupełnienie wniosku o rejestrację wg. zakresu ról jakie chce się takiej osobie 
nadać Dostawca Danych/Odbiorca Danych może wnioskować o następujące role dla 
swojego pracownika:  

- rola Dostawcy Danych z danymi przekazywanymi przez Interfejs Komunikacyjny  

(API), 

- rola Odbiorcy Danych z danymi przekazywanymi przez Interfejs Komunikacyjny  

(API),  

- rola Dostawcy Danych z dostępem do Aplikacji (nie zaznacza się pola „Dane 
przekazywane przez API”), 

- rola Odbiorcy Danych z dostępem do Aplikacji (nie zaznacza się pola „Dane 
przekazywane przez API”). 
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Adres email wskazany we wniosku o rejestrację Użytkownika w KPD 
zapewnia dostęp do jednej z powyższych ról (wyjątkiem jest Aplikacja Dla 
Dostawców i Odbiorców Danych, gdzie Użytkownik zarejestrowany jako 
Dostawca Danych może wprowadzać jak i obserwować utrudnienia) 
Powyższe role należy traktować jako 1:1 jeden zarejestrowany Użytkownik 
w KPD odpowiada jednej z ról wymienionych powyżej. 

 

 

Krok 3 

 

Warszawa, dnia 03.02.2020 

TEST S.A  

ul. Storczykowa 23a lok. 34 

02-345 Wądroże Wielkie 

 (adres siedziby) 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad /GDDKiA 

ul. Wronia 53 

00-874 Warszawa 

 

WNIOSEK O REJESTRACJĘ UŻYTKOWNIKA W KPD 

Nazwa Podmiotu TEST S.A. 

Imię Użytkownika Barbara 

Nazwisko 
Użytkownika 

Harasimowicz 

Nr telefonu 
służbowego 

+48 600 600 600 

Służbowy adres 
email 

barbara.harasimowicz@test.pl 

Stanowisko 
służbowe 

Operator Danych 
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Rola w KPD 
(proszę zaznaczyć tylko 
jedną) 

☒ DOSTAWCA danych                ☒ ODBIORCA danych 

Sposób wymiany 
danych 

☐ interfejs komunikacyjny         ☐ aplikacja WWW 

Adres URL 
(tylko jeżeli rola ODBIORCA 
i wybrano interfejs 
komunikacyjny) 

 

Kategoria dostawcy: 
 zarządca drogi 
 wykonawca realizujący 

prace zlecone przez 
zarządcę drogi 

 podmiot zewnętrzny 
 inny 
(wymagane tylko, gdy 
Podmiot jest dostawcą 
danych) 

 

Administratorem danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 
375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji konta Podmiotu w KPD, przekazywania informacji o warunkach w ruchu 
drogowym. Dane osobowe będą ujawniane podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów. Dane osób uprawnionych 
będą przechowywane na czas korzystania przez Podmiotu z KPD, a następnie przez okres 3 lat od dnia dezaktywacji konta 
użytkownika. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez przekazanie informacji 
na adres email: kpd@gddkia.gov.pl lub pisemnie na adres Administratora danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osobie, której dane dotyczą 
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uzyskanie dostępu i korzystanie z zasobów KPD. 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych we wniosku przez Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa w celu rejestracji konta użytkownika, przekazywania 
informacji o warunkach w ruchu drogowym.” 

 

4.2.7 Wysłanie wniosku o rejestrację do GDDKIA 

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres GDDKIA (wydrukowany w formie 
papierowej) lub w wersji elektronicznej na adres e-mail kpd@gddkia.gov.pl - wniosek 
należy zamieścić jako załącznik do wiadomości w jednym z trzech formatów .docx, 
.pdf lub .jpg. 

4.2.8 Informacje zwrotne – powiadomienia 

Osoba do kontaktu (od strony Podmiotu), której adres e-mail jest wskazany we 
wniosku oraz Użytkownik, którego adres e-mail jest wskazany we wniosku może 
sprawdzić swoją skrzynkę pocztową, na którą są generowane powiadomienia z KPD 
o statusie wniosku (zaakceptowany lub odrzucony). 

 Jeżeli został złożony wniosek o rejestrację Użytkownika z dostępem przez 
API użytkownik otrzyma razem 3 e-maile:  



Projekt KPD: Budowa Krajowego Punktu Dostępowego do informacji o warunkach ruchu 
Dokument: E1.2.10 Instrukcja dla Dostawcow Danych i Odbiorcow Danych v. 7.00 
Plik: KPD_Instrukcja_dla_DDiOD_PL_07.00_201204.docx 
 

 
Str. 18/78 

- pierwszy e-mail z informacją o zaakceptowaniu wniosku o rejestrację wraz z linkiem 
do terminarza testów (terminarz testów jest dostępny na stronie głównej Platformy 
Informacyjnej); 

- drugi e-mail zawierający certyfikat testowy do zainstalowania po stronie 
Użytkownika – Dostawcy Danych lub Odbiorcy Danych oraz link do zakończenia 
testów, który należy wcisnąć po przeprowadzeniu testów wymiany komunikatów. 
Wykonawca będzie wiedział, że test został pozytywnie przeprowadzony i wygeneruje 
następny e-mail z danymi produkcyjnymi; 

- trzeci e-mail będzie zawierał certyfikat produkcyjny. 

 Jeżeli został złożony wniosek o rejestrację Użytkownika z dostępem do 
Aplikacji, Użytkownik otrzyma dwa e-maile: 

- pierwszy e-mail o zaakceptowaniu wniosku zostanie przesłany zarówno dla 
Podmiotu jak i dla Użytkownika a następny tylko do Użytkownika; 

- drugi e-mail będzie zawierał informację o zalogowaniu się do KPD oraz zmianie 
hasła (zmiana hasła jest de facto ustawieniem hasła), w e-mailu zostanie przesłany 
link, w który należy wejść, aby zmienić hasło. Loginem użytkownika jest adres e-mail 
podany przy rejestracji Użytkownika.  
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4.3 Utrata dostępu do KPD  

Utrata dostępu do KPD dzieli się na: 

a) Utrata dostępu do KPD z powodu naruszenia zasad wskazanych we wniosku 
do Zamawiającego - GDDKiA 

 Użytkownik może utracić dostęp do KPD na Wniosek Zamawiającego – 
GDDKiA 

 Użytkownik może stracić dostęp do KPD w przypadku naruszenia zasad 
obowiązujących KPD – wymiana niewłaściwych informacji z KPD, taki 
dostęp jest blokowany przez Wykonawcę. 

W szczególności, Użytkownikowi można zablokować dostęp do KPD w trybie 
natychmiastowym, jeśli jego działania powodują zagrożenie w funkcjonowaniu KPD 
lub elementów i systemów z nim powiązanych. 

W razie zablokowania dostępu należy kontaktować się z Operatorem KPD najlepiej 
poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie Platformy Informacyjnej w 
sekcji Kontakt; 

b)  Utrata dostępu do KPD w przypadku zagubienia hasła 

Kiedy Użytkownik zapomni hasło lub wprowadzi w formularzu 3 razy błędne hasło 
to konto Użytkownika zostanie zablokowane. Użytkownik może zgłosić swojemu 
pracodawcy informację o utracie dostępu do konta. Prośbę o odzyskanie dostępu do 
konta może wysłać przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie 
kpd.gddkia.gov.pl tylko osoba do kontaktu podana przy rejestracji Podmiotu. Tylko 
wtedy będzie możliwe ponowne wygenerowanie linku do zmiany hasła dla 
pracownika.  

W przypadku, jeżeli użytkownik straci hasło do logowania do aplikacji, istnieje 
możliwość zresetowania go za pomocą formularza dostępnego po kliknięciu w 
odnośnik „Nie pamiętam hasła” znajdujący się na stronie logowania. Formularz 
przypominania hasła wymaga wpisania adresu email użytkownika (Rysunek 1).  

 

Rysunek 1 Formularz przypominania hasła 
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Po zatwierdzeniu formularza, jeżeli podany adres email należy do użytkownika 
aplikacji, zostanie na niego wysłana wiadomość email zawierająca odnośnik do 
formularza pozwalającego wprowadzić nowe hasło do logowania (Rysunek 2). 

 

Rysunek 2 Formularz zmiany hasła 

 

 

c) Podmiot może złożyć wniosek o zablokowanie Użytkownika w KPD. 

 

 

4.3.1 Wniosek o zablokowanie Użytkownika w KPD 

a) Wybór wniosku  

Wybór wniosku analogicznie do wniosków rejestracyjnych. Wniosek do pobrania 
znajduje się na stronie Platformy Informacyjnej wybór pozycji Usługa KPD w menu 
bocznym znajdującym się z lewej strony ekranu następnie pozycja Pliki do pobrania 
i dalej sekcja Wnioski.  Wniosek powinien zostać wypełniony w formie elektronicznej 
i zapisany w formatach .docx, .pdf lub .jpg albo po wydrukowaniu uzupełniony w 
formie papierowej.  
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Poprawnie wypełniony wniosek znajduje się poniżej: 

 

Warszawa, dnia 02.02.2020 

 

TEST S.A  

ul. Storczykowa 23a lok 34 

02- 345 Wądroże Wielkie 

 (adres siedziby) 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad /GDDKiA 

ul. Wronia 53 

00-874 Warszawa 

 

WNIOSEK O ZABLOKOWANIE UŻYTKOWNIKA W KPD 

Nazwa Podmiotu TEST S.A. 

Adres 
Storczykowa 23a lok 34 

02- 345 Wądroże Wielkie 

Imię Użytkownika Jan 

Nazwisko 
Użytkownika 

Kowalski 

Stanowisko 
służbowe Operator 

 

b) Wysłanie wniosku  

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres GDDKiA (wydrukowany  
w formie papierowej) lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: 
kpd@gddkia.gov.pl, wniosek należy zamieścić jako załącznik do wiadomości w 
jednym z trzech formatów .docx, .pdf lub .jpg. 

c) Informacje zwrotne - powiadomienia 

Na podany adres e-mail zostanie przesłane powiadomienia o zaakceptowaniu lub 
odrzuceniu wniosku. W przypadku odrzucenia wniosku zostanie podany powód 
odrzucenia.   
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4.4 Pozostałe wnioski dostępne dla Dostawcy Danych 
i Odbiorcy Danych 

Wniosek o zmianę danych może złożyć zarówno Podmiot jak i Użytkownik KPD. 
Wniosek o zablokowanie Użytkownika w KPD lub wniosek o dezaktywację konta 
Użytkownika w KPD może złożyć tylko Użytkownik – pracownik. Podmiot nie ma takiej 
możliwości.  

4.4.1 Wniosek o zmianę danych Dostawcy Danych / Odbiorcy Danych w KPD  

a) Wybór wniosku  

Wybór wniosku analogicznie do wniosków rejestracyjnych. Wniosek do pobrania 
znajduje się na stronie Platformy Informacyjnej wybór pozycji Usługa KPD w menu 
bocznym znajdującym się z lewej strony ekranu następnie pozycja Pliki do pobrania 
i dalej sekcja Wnioski.  Wniosek powinien zostać wypełniony w formie elektronicznej 
i zapisany w formatach .docx, .pdf lub .jpg albo po wydrukowaniu uzupełniony w 
formie papierowej.  

b) Wysłanie wniosku  

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres GDDKiA (wydrukowany  
w formie papierowej) lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: 
kpd@gddkia.gov.pl - Wniosek należy zamieścić jako załącznik do wiadomości w 
jednym z trzech formatów .docx, .pdf lub .jpg. 

 

Poprawnie wypełniony wniosek znajduje się poniżej: 

Warszawa, dnia 10.03.2020 

 

TEST S.A. 

ul. Skoroszewska 26D / 34 

02-495 Warszawa  

(adres siedziby) 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad /GDDKiA 

Warszawa 

ul. Wronia 53 

00-874 Warszawa 
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WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH DOSTAWCY DANYCH / ODBIORCY 
DANYCH w KPD 

DANE DOSTAWCY DANYCH / ODBIORCY DANYCH 

Nazwa 
Podmiotu 

TEST S.A. 

REGON 013311522 

NIP 526-11-11-735  
E-mail  alina.malinowska@test.pl 

 

☒ Nazwa Podmiotu TEST S.A. 

☒ Ulica Skoroszewska 

☒ Numer domu 26d 
Nr 
lokalu 34 

Kod 
pocztow
y 

02-495 

☒ Miejscowość Warszawa 

☒ Województwo mazowieckie 

☒ NIP 526-11-11-735 

☒ REGON 013311522 

☒ 
Imię i Nazwisko 
(osoba do kontaktu) 

Jan Kowalski 

☒ 
E-mail 
(osoba do kontaktu)  

jan.kowalski@test.pl 

☒ 
Telefon(y)  
(osoba do kontaktu) 22 333-44-55 

☒ 
Rodzaj Podmiotu 
(proszę zaznaczyć jedną lub 
obydwie role) 

☒ DOSTAWCA danych         ☐ ODBIORCA 
danych 

☒ 

Kat. zarządzanych dróg: 
gminne, powiatowe, 
wojewódzkie, krajowe, inne 
(wymagane tylko, gdy Podmiot jest 
dostawcą danych i  jednocześnie 
zarządcą drogi) 

wojewódzkie 

 

 

c) Informacje zwrotne i powiadomienia  
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Na podany adres e-mail osoby do kontaktu zostanie przesłane powiadomienie 
o zaakceptowaniu lub odrzuceniu wniosku. W przypadku odrzucenia wniosku zostanie 
podany powód odrzucenia.  

 

4.4.2 Wniosek o zmianę danych Użytkownika w KPD 

a) Wybór wniosku  

Wybór wniosku analogicznie do wniosków rejestracyjnych. Wniosek do pobrania 
znajduje się na stronie Platformy Informacyjnej wybór pozycji Usługa KPD w menu 
bocznym znajdującym się z lewej strony ekranu następnie pozycja Pliki do pobrania 
i dalej sekcja Wnioski.  Wniosek powinien zostać wypełniony w formie elektronicznej 
i zapisany w formatach .docx, .pdf lub .jpg albo po wydrukowaniu uzupełniony w 
formie papierowej.  

Poprawnie wypełniony wniosek znajduje się poniżej: 

Warszawa, dnia 25.02.2020 

 

TEST S.A 

ul. Skoroszewska 26D/ 34 

02-495 Warszawa  

(adres siedziby) 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad /GDDKiA 

Warszawa 

ul. Wronia 53 

00-874 Warszawa 

 

WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH UŻYTKOWNIKA W KPD 

DANE UŻYTKOWNIKA  

Nazwa Podmiotu TEST S.A. 

Adres Ul. Skoroszewska 26D/34 02-495 Warszawa 
Imię Użytkownika 526-11-11-735  
Nazwisko 
Użytkownika 

barbara.harasimowicz@test.pl 
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Stanowisko 
służbowe 

Operator Danych 

 

 

☐ Imię Użytkownika  

☒ 
Nazwisko 
Użytkownika 

Harasimowicz - Słota 

☐ 
Nr telefonu 
służbowego 

 

☐ 
Służbowy adres 
email 

 

☐ Stanowisko służbowe  

☐ 
Rola w KPD 
(proszę zaznaczyć tylko 
jedną) 

☐ DOSTAWCA danych                ☐ ODBIORCA 
danych 

☐ 
Sposób wymiany 
danych 

☐ interfejs komunikacyjny         ☐ aplikacja WWW 

☐ 

Adres URL 
(tylko jeżeli rola ODBIORCA 
i wybrano interfejs 
komunikacyjny) 

 

☐ 

Kategoria dostawcy: 
 zarządca drogi 
 wykonawca realizujący 

prace zlecone przez 
zarządcę drogi 

 podmiot zewnętrzny 
 inny 
(wymagane tylko, gdy 
Podmiot jest dostawcą 
danych) 

 

 

b) Wysłanie wniosku  

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres GDDKiA wydrukowany  
w formie papierowej lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: kpd@gddkia.gov.pl 
- wniosek należy zamieścić jako załącznik do wiadomości w jednym z trzech formatów 
.docx, .pdf lub .jpg; 

c) Informacje zwrotne i powiadomienia 

Na podany adres e-mail zostanie przesłane powiadomienie o zaakceptowaniu lub 
odrzuceniu wniosku. W przypadku odrzucenia wniosku zostanie podany powód 
odrzucenia.  
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4.4.3 Wniosek o dezaktywację konta Użytkownika w KPD 

W KPD istnieje możliwość dezaktywacji tylko konta Użytkownika. Nie ma możliwości 
dezaktywacji Podmiotu, ponieważ Podmiot sam w sobie nie posiada żadnych 
uprawnień w KPD. 

a) Wybór wniosku  

Wybór wniosku analogicznie do wniosków rejestracyjnych. Wniosek do pobrania 
znajduje się na stronie Platformy Informacyjnej wybór pozycji Usługa KPD w menu 
bocznym znajdującym się z lewej strony ekranu następnie pozycja Pliki do pobrania 
i dalej sekcja Wnioski. Wniosek powinien zostać wypełniony w formie elektronicznej 
i zapisany w formatach .docx, .pdf lub .jpg albo po wydrukowaniu uzupełniony w 
formie papierowej.  
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Poprawnie wypełniony wniosek znajduje się poniżej: 

 

Warszawa, dnia 25.02.2020 

 

TEST S.A 

ul. Skoroszewska 26D / 34 

02-495 Warszawa  

(adres siedziby) 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad /GDDKiA 

Warszawa 

ul. Wronia 53 

00-874 Warszawa 

 

WNIOSEK O DEZAKTYWACJĘ KONTA UŻYTKOWNIKA W KPD 

Nazwa Podmiotu TEST S.A. 

Adres ul. Skoroszewska 26D/34 

Imię Użytkownika Barbara 

Nazwisko Użytkownika Harasimowicz - Słota 

Stanowisko służbowe Operator Danych 

 

b) Wysłanie wniosku  

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres GDDKiA (wydrukowany w formie 
papierowej) lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: kpd@gddkia.gov.pl - 
wniosek należy zamieścić jako załącznik do wiadomości w jednym z trzech formatów 
.docx, .pdf lub .jpg; 
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c) Informacje zwrotne i powiadomienia 

Na podany adres e-mail zostanie przesłane powiadomienia o zaakceptowaniu lub 
odrzuceniu wniosku. W przypadku odrzucenia wniosku zostanie podany powód 
odrzucenia.  
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5 Aplikacja dla Dostawców Danych 
i Odbiorców Danych 

Aplikacja dla Dostawców Danych i Odbiorców Danych służy do ewidencjonowania 
Utrudnień. Dostawca Danych poprzez formularz lub Interfejs Komunikacyjny 
wprowadza dane o utrudnieniach, następnie dane te są przekazywane do Odbiorców 
Danych. Dostawca Danych oraz Odbiorca Danych może także przeglądać utrudnienia 
w samej aplikacji (mapa oraz układ tabelaryczny), ma także dostępne funkcje 
filtrowania oraz eksportu utrudnień. 

 

RYSUNEK 3 MENU GŁÓWNE ADDIOD 

 

Menu główne aplikacji zawiera główne funkcje: 

 Mapa utrudnień – mapa, na której Dostawca Danych może zobaczyć swoje 
utrudnienia, a Odbiorca Danych wszystkie zdefiniowane utrudnienia; 

 Przeglądanie utrudnień – lista utrudnień zarejestrowanych w KPD; 
 Utrudnienia przeterminowane – lista przeterminowanych utrudnień danego 

Dostawcy Danych. 

Przeglądanie utrudnień jest dostępne w dwóch trybach. Podgląd na mapie oraz 
podgląd w formie tabeli. Jeśli do aplikacji jest zalogowany użytkownik w roli Dostawca 
Danych to ma bezpośredni podgląd tylko swoich danych (danych wprowadzonych 
przez użytkowników podmiotu, do którego jest dołączony), natomiast użytkownik w 
roli Odbiorcy Danych widzi wszystkie aktualne utrudnienia. Dostawca Danych może 
poprzez wykorzystanie funkcji szukania zobaczyć także utrudnienia innych 
podmiotów. 
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RYSUNEK 4 PODGLĄD UTRUDNIEŃ NA MAPIE 

W górnym prawym rogu użytkownik ma do dyspozycji kilka ikon: 

 Nowe utrudnienie – klawisz widoczny tylko dla użytkownika w roli Dostawcy 
Danych. Wybór tej funkcji pozwala na zdefiniowanie nowego utrudnienia. 

 Wybór warstw i podkładów - funkcja służy do tworzenia kompozycji mapy. 
Pozwala na wybór widzianych warstw jak i podkładów wyświetlonej mapy.  

 Przybliżenie do obszaru - pozwala na zaznaczenie na mapie obszaru, którego 
widok ma zostać przybliżony. Po zaznaczeniu mapa zostanie przybliżona do 
wybranego obszaru. 

 Przesuwanie mapy - pozwala na przesuwaniu mapy w dowolnym kierunku 
z zachowaniem skali mapy.   

 Moje utrudnienia – klawisz widoczny tylko dla użytkownika w roli Dostawcy 
Danych - po wybraniu tej opcji na mapie zostaną wyświetlone tylko 
utrudnienia, które zostały wprowadzone przez wszystkich użytkowników tego 
samego Podmiotu, do którego jest przypisany użytkownik przeglądający mapę. 

 Podaj adres oraz klawisz Szukaj – umożliwia odnalezienie adresu bądź miasta. 
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Dodatkowo w lewym górnym rogu jest dostępny suwak zmiany skali mapy. 
Dopuszczalny zakres zmiany skali jest od 1:2000 do 1:4000000.  

Dodatkowo po kliknięciu na ikonę utrudnienia w lewym górnym rogu pojawia się 
panel ze szczegółami danego utrudnienia, a w prawym górnym rogu pojawia się 
klawisz Szczegóły utrudnienia. Po jego kliknięciu użytkownik jest przenoszony na 
formularz Szczegóły utrudnienia. 

W poniższej tabeli przedstawiono ikony jakie zostały użyte przy prezentacji 
odpowiednich utrudnień: 

 Ikona 
 

Nazwa 
 

 
CZASOWO ŚLISKA DROGA 
 

 

 
 

Powódź 

Zagrożenie akwaplaningiem 

Zagrożenie wodami powierzchniowymi 

 

 

Benzyna na drodze 
Błoto pośniegowe 
Czarny lód 
Nieregularny lód 
Olej na drodze 
Sypki żwir 
Śliska droga 
Śliskość zimowa 
Lód na drodze 

 
ZWIERZĘTA, LUDZIE, PRZESZKODY, SZCZĄTKI NA DRODZE 
 

 

 
 

Duże obiekty na drodze 

Obiekty na drodze 

Przewrócone drzewa 

 

Lawiny 

Lawiny skalne 

Osuwiska ziemi 

 Duże zwierzęta na drodze 
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Stado zwierząt na drodze 

Zwierzęta na drodze 
 

 
 

Zepsuty pojazd 

Zepsuty pojazd ciężarowy 

 

 

Dzieci na drodze 

Ludzie na drodze 

Ludzie rzucający obiekty na drogę 

Rowerzyści na drodze 

 
NIEZABEZPIECZONE MIEJSCE WYPADKU 
 

 

 
 

Niezabezpieczone miejsce wypadku 

 
KRÓTKOTRWAŁE ROBOTY DROGOWE 
 

 

Malowanie nawierzchni 

Prace sprzątające (usuwanie 
przeszkód) 

Prace utrzymaniowe 

Wolno poruszający się pojazd 
utrzymaniowy 

 
OGRANICZONA WIDOCZNOŚĆ 
 

 
 

 

Dym 

Gęsta mgła 

Nieregularna mgła 

Zamieć 
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Zmniejszona widoczność 

 

 
 

Olśnienie 

 
POJAZD JADĄCY POD PRĄD 
 

 

 
 

Pojazd jadący pod prąd 

 
NIEKONTROLOWANA BLOKADA DROGI 
 

 

 

Blokada drogi 

Zablokowany most 

Zablokowany tunel 

 

 
 

Zablokowana przyległa droga 

Zablokowany wyjazd 

 

 
 

Zablokowany wjazd 

 
WYJĄTKOWE WARUNKI POGODOWE 
 

 

 
 

Duży opad śniegu 

 Boczny wiatr 
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Huragan 

Silny wiatr 

 

 
 

Duży opad deszczu 

 
INNE UTRUDNIENIA 
 

 
 
 
 
 
 
 

Katastrofa budowlana 
 

Inne (inne zdarzenia) 

Inne (katastrofy) 

 
Zwiększone natężenie ruchu 

 
Przejazd pojazdu nienormatywnego 

 

W podglądzie utrudnień w formie tabelarycznej zastosowane jest poniższe 
kolorowanie: 

Nazwa 
 

Opis 

 
Czerwony 

Utrudnienia, którego data wygaśnięcia 
minęła, a Utrudnienie nie zostało 
zamknięte.  
 

Pomarańczowy 
Utrudnienie, którego data wygaśnięcia 
mija za 7 dni od aktualnej daty.  
 

 
Czarny 

Utrudnienia aktualne nie będące 
przeterminowanymi ani bliskimi 
przeterminowania. 

Zielony 
Utrudnienia zaplanowane, czyli takiej 
których data rozpoczęcia jest w 
przyszłości. 

 
Szary 

 

Utrudnienia zakończone (archiwalne) 
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TABELA 2 KOLOROWANIE LISTY UTRUDNIEŃ. 

 

Dodatkowo dostępne są funkcje eksportowania danych do różnych formatów (.xlsx, 
XML oraz csv), zawężanie listy utrudnień oraz podgląd szczegółów utrudnień. 

Klawisz Pokaż na mapie pozwala na pokazanie na mapie wszystkich utrudnień, które 
znajdują się na liście utrudnień. Pozwala to na pokazanie na mapie dowolnej 
zawężonej listy utrudnień. 

 

RYSUNEK 5 LISTA UTRUDNIEŃ 

 

 

RYSUNEK 6 LISTA UTRUDNIEŃ ARCHIWALNYCH 
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Naciśnięcie klawisza Szczegóły przenosi użytkownika na formularz Szczegóły 
utrudnienia. 

Wprowadzenie parametrów szukania i naciśnięcie klawisza Szukaj powoduje, że lista 
utrudnień zostaje zawężona tylko do pozycji, które spełniają wprowadzone wartości. 

 

RYSUNEK 7 PANEL SZUKANIA UTRUDNIEŃ 

Po zalogowaniu Dostawcy Danych i jeśli podmiot, do którego jest przypisany 
użytkownika posiada przeterminowane utrudnienia to zostanie wyświetlony 
komunikat: 

 

RYSUNEK 8 POWIADOMIENIE O PRZETERMINOWANYCH UTRUDNIENIACH 

Jeśli użytkownik naciśnie klawisz Zobacz to zostanie przeniesiony do listy 
przeterminowanych utrudnień. Dodatkowo w menu głównym aplikacji znajduje się 
funkcja Utrudnienia przeterminowane, w którym użytkownik także może przejrzeć 
swoje przeterminowane dane. 
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5.1 Wyświetlenie szczegółów utrudnienia 

Szczegóły utrudnienia mogą być wyświetlone poprzez wybranie klawisza Szczegóły 
w funkcji Przeglądanie utrudnień oraz po kliknięciu na dane utrudnienie na mapie. 

W podglądzie szczegółów poza szczegółowymi danymi utrudnienia jest także 
pokazana mapa z umiejscowieniem danego utrudnienia (nie są widoczne inne 
utrudnienia). 

 

RYSUNEK 9 SZCZEGÓŁOWY OPIS UTRUDNIENIA  Z UMIEJSCOWIENIEM NA MAPIE 

 

Użytkownik ma do dyspozycji następujące funkcję: 

 Historia utrudnienia – użytkownik zostaje przeniesiony na formularz, gdzie 
może zobaczyć historię wszystkich zmian na danym utrudnieniu; 

 Drukuj utrudnienie – drukuje szczegółowe dane danego utrudnienia; 
 Edytuj – przenosi użytkownika na formularz edycji utrudnienia. Funkcja ta jest 

dostępna tylko dla użytkowników podmiotu który zgłosił dane utrudnienie. 
 Pokaż na mapie – użytkownik zostaje przeniesiony na podgląd mapy gdzie 

dane utrudnienie znajduje się w centrum mapy. Widoczne są także inne 
utrudnienia. 

 Wróć – klawisz przechodzi na formularz, z którego została wywołana funkcja 
podglądu danych utrudnienia.  
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5.2 Dodawanie utrudnień 

Dodanie nowego zgłoszenia może zostać dokonane poprzez wypełnienie 
odpowiedniego formularza przez użytkownika w roli Dostawcy Danych. Innym 
sposobem jest przekazanie danych o utrudnieniach poprzez Interfejs Komunikacyjny 
– procedura opisana w rozdziale 6 Interfejs Komunikacyjny. 

Do wprowadzenia nowego utrudnienia użytkownik musi znajdować się w funkcji Mapa 
utrudnień.  

W górnym prawym roku należy wybrać funkcje Nowe utrudnienie oznaczoną 

klawiszem . 

Po wybraniu tej opcji wskaźnik myszy zostanie zmieniony, na końcu standardowej 
strzałki pokaże się także pomarańczowa kropka. Kropę tą należy umieścić na miejscu 
nowo definiowanego utrudnienia. Po kliknięciu w odpowiednim miejscu zostaje 
wyświetlony następujący formularz: 

 

RYSUNEK 10 FORMULARZ DODAWANIA NOWEGO UTRUDNIENIA 

 

Do formularza automatycznie przenoszone są dane dotyczące lokalizacji (długość i 
szerokość geograficzna) oraz opcjonalnie: numer drogi, pikietaż początkowy, 
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kategoria drogi i nazwa ulicy. Istnieje też możliwość wprowadzenia informacji na 
temat długości utrudnienia oraz jego skutków. 

Dodatkowo w przypadku utrudnień dotyczących robót drogowych należy wprowadzić 
ograniczenia charakterystyczne dla tego utrudnienia. 

 

 

 

RYSUNEK 11A GRADACJA DLA OGRANICZEŃ 

 

Po zdefiniowaniu wszystkich wymaganych pól i naciśnięciu klawisza Zapisz 
utrudnienie zostaje dodane, a użytkownik zostaje przekierowany na formularz 
podglądu szczegółów utrudnienia. 

Jeśli podczas wprowadzania utrudnienia użytkownik zorientuje się, że wprowadzone 
dane przestrzenne nie są poprawne może dokonać korekty poprzez użycia klawisza 
Zmień lokalizację utrudnienia.   
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5.3 Modyfikacja istniejącego utrudnienia 

Modyfikować utrudnienie może tylko użytkownik, który jest podpięty do tego samego 
podmiotu co autor utrudnienia. Edycja utrudnienia jest dostępna z podglądu 
utrudnienia. Po kliknięciu na klawisz Edytuj użytkownik zostaje przeniesiony na 
formularz Edycja danych utrudnienia. 

 

RYSUNEK 12 FORMULARZ EDYCJI DANYCH UTRUDNIENIA 

Jeśli edycji ma podlegać także zmiana położenia utrudnienia to można dokonać 
korekty poprzez użycia klawisza Zmień lokalizację utrudnienia.  

Po naciśnięciu tej opcji użytkownik zostaje przekierowany na podgląd mapowy, gdzie 
w centralnym miejscu znajdować się będzie edytowane utrudnienie. Dodatkowo jest 
one oznaczone pomarańczową kropką. Po zmianie położenia użytkownik potwierdza 
klawiszem Zapisz pozycję. 
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RYSUNEK 13 EDYCJA POŁOŻENIA EDYTOWANEGO UTRUDNIENIA 

Gdy podgląd mapowy zostaje zamknięty pojawia się formularz edycji danych i do 
formularza automatycznie przenoszone są dane dotyczące lokalizacji (długość i 
szerokość geograficzna) oraz opcjonalnie: numer drogi, pikietaż początkowy, 
kategoria drogi i nazwa ulicy. Po zdefiniowaniu wszystkich wymaganych pól i 
naciśnięciu klawisza Zapisz utrudnienie zostaje dodane a użytkownik zostaje 
przekierowany na formularz podglądu szczegółów utrudnienia. 

Po zatwierdzeniu zmian poprzez klawisz Zapisz użytkownik zostaje przekierowany na 
formularz podglądu szczegółów utrudnienia.  

Jeśli w ramach edycji użytkownik odznaczy pole Aktywne będzie to oznaczało, że 
utrudnienie przestało być aktywne i będzie przez system traktowane jako zamknięte. 
Jeśli dane utrudnienie zostało zamknięte przez przypadek to także poprzez edycję 
utrudnienia można je przywrócić jako aktywne. 
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5.4 Zmiana mapy podkładowej 

Użytkownik ma możliwość zmiany wyglądu mapy poprzez dokonanie zmiany 
podkładów mapy. Do tego użytkownik powinien użyć funkcji dostępnej z Mapy 

utrudnień. Służy do tego ikona . 

Po kliknięciu na tej ikonce użytkownikowi zostaje wyświetlone okienko z wyborem 
podkładu: 

 

RYSUNEK 14 ZMIANA PODKŁADU MAPY 

 

Po wyborze odpowiedniego podkładu mapa znajdująca się pod oknem zostanie 
zmieniona. 
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RYSUNEK 15 WIDOK MAPY PO ZMIANIE PODKŁADU 

Kliknięcie na klawisz Zamknij powoduje zamknięcie okienka.  

Aby zapisać zmianę podkładu mapy jak i skalę oraz wyświetlany obszar na stałe to 
użytkownik może wybrać opcję Zapisz ustawienia mapy (prawa dolna część mapy). 
Po naciśnięciu tej opcji system wyświetla stosowne powiadomienie, którego 
zatwierdzenie powoduje przypisanie do danego użytkownika konfiguracji mapy. Po 
wylogowaniu się i ponownym zalogowaniu użytkownik przechodząc na moduł 
mapowy - mapa będzie mieć wybrany wygląd. 
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RYSUNEK 16 ZATWIERDZENIE ZAPISU USTAWIENIA MAPY 
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6 Interfejs komunikacyjny 
Interfejs Komunikacyjny pozwala na wymianę danych w sposób automatyczny (M2M) 
i jest przeznaczony do połączenia KPD z systemami Dostawców Danych i Odbiorców 
Danych. 

Poprzez Interfejs Komunikacyjny przesyłane są komunikaty zgodnie z protokołem 
Datex II – bazującym na XML europejskim formacie przesyłania danych o warunkach 
ruchu. 

6.1 Wymiana komunikatów w ramach KPD 

Wymiana komunikatów przez Interfejs Komunikacyjny odbywa się za pośrednictwem 
KPD. Dostawcy danych wysyłają komunikaty do KPD w trybie Datex II Publisher Push 
on Occurence. Po przyjęciu komunikatu KPD wysyła go do wszystkich Odbiorców 
Danych w trybie Push on Occurence. Odbiorcy mają także możliwość pobrania 
informacji o wszystkich utrudnieniach w trybie Client Pull. 

6.1.1 Format komunikatów 

Komunikaty Datex2 wymieniane są poprzez dokumenty w formacie XML zgodnymi ze 
schematem XML: 

http://www.datex2.eu/schema/2/2_3/DATEXIISchema_2_2_3.xsd 

Przykładowy komunikat ma następującą postać: 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
<d2LogicalModel xmlns="http://datex2.eu/schema/2/2_0" modelBaseVersion="2"> 
  <exchange> 
    <supplierIdentification> 
      <country>pl</country> 
      <nationalIdentifier>GDDKiA KPD</nationalIdentifier> 
    </supplierIdentification> 
  </exchange> 
  <payloadPublication xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:type="SituationPublication" lang="pl"> 
    <publicationTime>2017-09-21T14:35:18</publicationTime> 
    <publicationCreator> 
      <country>pl</country> 
      <nationalIdentifier>GDDKiA KPD</nationalIdentifier> 
    </publicationCreator> 
    <situation id="d1e0a418-0420-4168-b575-8fa8801b297f" version="1"> 
      <headerInformation> 
        <areaOfInterest>national</areaOfInterest> 
        <confidentiality>noRestriction</confidentiality> 
        <informationStatus>real</informationStatus> 
      </headerInformation> 
      <situationRecord xsi:type="GeneralObstruction" id="d1e0a418-0420-4168-b575-8fa8801b297f" 
version="2017-09-21T14:33:35.463"> 
        <situationRecordCreationTime>2017-09-21T14:33:35</situationRecordCreationTime> 
        <situationRecordVersionTime>2017-09-21T14:33:35</situationRecordVersionTime> 
        <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence> 
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        <validity> 
          <validityStatus>active</validityStatus> 
          <validityTimeSpecification> 
            <overallStartTime>2017-09-22T14:33:00</overallStartTime> 
            <overallEndTime>2017-09-23T14:33:00</overallEndTime> 
          </validityTimeSpecification> 
        </validity> 
        <generalPublicComment> 
          <comment> 
            <values> 
              <value lang="pl">Opis</value> 
            </values> 
          </comment> 
          <commentType>description</commentType> 
        </generalPublicComment> 
        <generalPublicComment> 
          <comment> 
            <values> 
              <value lang="pl"/> 
            </values> 
          </comment> 
          <commentType>other</commentType> 
        </generalPublicComment> 
        <groupOfLocations xsi:type="Point"> 
          <pointAlongLinearElement> 
            <linearElement xsi:type="LinearElementByPoints"> 
              <roadName> 
                <values> 
                  <value lang="pl">Toruńska</value> 
                </values> 
              </roadName> 
              <roadNumber>S8</roadNumber> 
              <linearElementReferenceModel>Pikietaż</linearElementReferenceModel> 
              <linearElementNature>road</linearElementNature> 
              <startPointOfLinearElement> 
                <referentIdentifier>referentIdentifier</referentIdentifier> 
                <referentType>referenceMarker</referentType> 
                <referentDescription> 
                  <values> 
                    <value lang="pl">18.757</value> 
                  </values> 
                </referentDescription> 
              </startPointOfLinearElement> 
              <endPointOfLinearElement> 
                <referentIdentifier>referentIdentifier</referentIdentifier> 
                <referentType>referenceMarker</referentType> 
              </endPointOfLinearElement> 
            </linearElement> 
            <distanceAlongLinearElement xsi:type="DistanceFromLinearElementStart"> 
              <distanceAlong>300.0</distanceAlong> 
            </distanceAlongLinearElement> 
          </pointAlongLinearElement> 
          <pointByCoordinates> 
            <pointCoordinates> 
              <latitude>52.302258</latitude> 
              <longitude>21.04272</longitude> 
            </pointCoordinates> 
          </pointByCoordinates> 
          <pointExtension> 
            <openlrExtendedPoint> 
              <openlrPointLocationReference> 
                <openlrGeoCoordinate> 
                  <openlrCoordinate> 
                    <latitude>52.302258</latitude> 
                    <longitude>21.04272</longitude> 
                  </openlrCoordinate> 
                </openlrGeoCoordinate> 
                <openlrPointAlongLine> 
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                  <openlrSideOfRoad>onRoadOrUnknown</openlrSideOfRoad> 
                  <openlrOrientation>both</openlrOrientation> 
                  <openlrPositiveOffset>670</openlrPositiveOffset> 
                  <openlrLocationReferencePoint> 
                    <openlrCoordinate> 
                      <latitude>52.304577</latitude> 
                      <longitude>21.051817</longitude> 
                    </openlrCoordinate> 
                    <openlrLineAttributes> 
                      <openlrFunctionalRoadClass>FRC0</openlrFunctionalRoadClass> 
                      <openlrFormOfWay>undefined</openlrFormOfWay> 
                      <openlrBearing>246</openlrBearing> 
                    </openlrLineAttributes> 
                    <openlrPathAttributes> 
                      <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC0</openlrLowestFRCToNextLRPoint> 
                      <openlrDistanceToNextLRPoint>952</openlrDistanceToNextLRPoint> 
                    </openlrPathAttributes> 
                  </openlrLocationReferencePoint> 
                  <openlrLastLocationReferencePoint> 
                    <openlrCoordinate> 
                      <latitude>52.301296</latitude> 
                      <longitude>21.038906</longitude> 
                    </openlrCoordinate> 
                    <openlrLineAttributes> 
                      <openlrFunctionalRoadClass>FRC0</openlrFunctionalRoadClass> 
                      <openlrFormOfWay>undefined</openlrFormOfWay> 
                      <openlrBearing>67</openlrBearing> 
                    </openlrLineAttributes> 
                  </openlrLastLocationReferencePoint> 
                </openlrPointAlongLine> 
              </openlrPointLocationReference> 
            </openlrExtendedPoint> 
          </pointExtension> 
        </groupOfLocations> 
        <obstructionType>shedLoad</obstructionType> 
      </situationRecord> 
    </situation> 
  </payloadPublication> 
</d2LogicalModel> 

 

RYSUNEK 17 PRZYKŁADOWY KOMUNIKAT DATEX II 
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6.2 Tryb Datex Client Pull 

W tym trybie użytkownik pobiera informacje o wszystkich zdarzeniach, które w 

danym momencie są aktywne (czyli nie pobiera informacji o zdarzeniach, które się 

zakończyły lub data i godzina rozpoczęcia jest późniejsza, niż data i godzina 

wywołania usługi. 

Opis jest dostępny w dokumentacji Datex II v2.0 Software Developers Guide na 

stronie: 

http://www.datex2.eu/sites/www.datex2.eu/files/DATEXIIv2.0-DevGuide.pdf 

Diagram sekwencji dla tego trybu przedstawiono na rysunku: 

 

RYSUNEK 18 DIAGRAM SEKWENCJI, DATEX II CLIENT PULL 

UWAGA! Ten tryb pracy, z uwagi na duże ilości przesyłanych danych, jest trybem 
AWARYJNYM – jego użycie jest ograniczone do dwóch pobrań w ciągu doby dla 
każdego użytkownika. 

sd ClientPull

Client: PullServiceSupplier: PullService

alt request approv ed

[yes]

[no]

exchangeDenyReason(Exchange): boolean

exchangeDataRequest(D2LogicalModel): boolean

initSession(): boolean

exchangeData(D2LogicalModel):
boolean

initSession(): boolean

stopSession(): boolean
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Przykład kodu pobierającego dane w trybie Pull: 

RYSUNEK 19 KOD DO POBIERANIA METODĄ PULL 

 

6.3 Tryb Datex Publisher Push on Occurrence 

Tryb Datex Publisher Push on Occurrence jest podstawowym trybem pracy KPD. 

Tryb ten polega na tym, że użytkownik rejestruje się w usłudze i będzie otrzymywał 
informacje o wszystkich nowych zdarzeniach oraz zdarzeniach zmodyfikowanych od 
momentu zarejestrowania. 

Tryb ten opisany jest w dokumentacji Datex II v2.0 Software Developers Guide, na 
stronie: 
http://www.datex2.eu/sites/www.datex2.eu/files/DATEXIIv2.0-DevGuide.pdf 

Diagram sekwencji dla tego trybu przedstawiono na rysunku: 

public class PullService extends WebServiceGatewaySupport { 
     
    /* … */ 
 
    public void callWebService(SpringApplicationBuilder builder) { 
        Client wsClient = builder.context().getBean(Client.class); 
        D2LogicalModel request = createD2(); 
        D2LogicalRequestToXml(request); 
        D2LogicalModel response = wsClient.pullRequest(request); 
        D2LogicalResponseToXml(response); 
    }  
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RYSUNEK 20 DIAGRAM SEKWENCJI, DATEX II PUBLISHER PUSH ON OCCURENCE 

Wysyłanie powiadomień metodą push wykonuje się wywołując usługę KPD, w postaci: 

RYSUNEK 21 KOD DO WYSYŁANIA POWIADOMIEŃ 

Opis usług udostępnianych przez KPD, w formacie WSDL, jest dostępny na 

stronie Platformy Informacyjnej w zakładce Specyfikacja techniczna. 

  

sd SupplierPushOnOccurence

Client: PushServiceSupplier:
PushService

opt 

alt new data receiv ed since x seconds

[yes]

[no]

opt 

exchangeKeepAlive(Exchange): boolean

exchangeData(D2LogicalModel):
boolean

initSession(): boolean

exchangeAcknowledge(Exchange): boolean

initSession(): boolean

stopSession(): boolean

 public class PushService { 
 
    /* … */ 
 
    public void callWebService(SpringApplicationBuilder builder) { 
        Client wsClient = builder.context().getBean(Client.class); 
        D2LogicalModel request = createD2(); 
        D2LogicalRequestToXml(request); 
        D2LogicalModel response = wsClient.pushRequest(request); 
        D2LogicalResponseToXML(response); 
    } 
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6.4 Interfejs komunikacyjny 

6.4.1 Słowniki KPD 

Klasa danych DATEX II 
Typ danych DATEX II / rodzaj 
Utrudnienia 

Czasowo śliska droga 

Powódź  

Zagrożenie akwaplaningiem 

Zagrożenie wodami powierzchniowymi 

Śliska droga 

Błoto pośniegowe 

Sypki żwir 

Olej na drodze 

Benzyna na drodze 

Lód na drodze 

Czarny lód 

Śliskość zimowa 

Nieregularny lód 

Zwierzęta, ludzie, przeszkody, szczątki 
na drodze 

Obiekty na drodze 

Duże obiekty na drodze 

Przewrócone drzewa 

Lawiny 

Lawiny skalne 

Osuwiska ziemi 

Zwierzęta na drodze 

Ludzie na drodze 

Dzieci na drodze 

Rowerzyści na drodze 

Duże zwierzęta na drodze 

Stado zwierząt na drodze 

Ludzie rzucający obiekty na drogę 

Zepsuty pojazd 
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Zepsuty pojazd ciężarowy 

Niezabezpieczone miejsce wypadku Niezabezpieczone miejsce wypadku 

Krótkotrwałe roboty drogowe 

Prace sprzątające (usuwanie przeszkód) 

Prace utrzymaniowe 

Wolno poruszający się pojazd utrzymaniowy 

Malowanie nawierzchni 

Ograniczona widoczność 

Zmniejszona widoczność 

Dym 

Gęsta mgła 

Nieregularna mgła 

Zamieć 

Olśnienie 

Pojazd jadący pod prąd Pojazd jadący pod prąd 

Niekontrolowana blokada drogi 

Blokada drogi 

Zablokowany most 

Zablokowany tunel 

Zablokowany wyjazd 

Zablokowana przyległa droga 

Zablokowany wjazd 

Wyjątkowe warunki pogodowe 

Duży opad śniegu 

Duży opad deszczu 

Huragan 

Silny wiatr 

Boczny wiatr 

Inne 

Inne (katastrofy) 

Katastrofa budowlana 

Inne (inne zdarzenia) 

Przejazd pojazdu nienormatywnego 

Zwiększone natężenie ruchu  
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Klasa danych Typ danych 

Przejścia graniczne 

osobowy 

towarowy 

osobowy, towarowy 

osobowy, towarowy, autokarowy 

 
 

Klasa danych Typ danych 

MOP 

MOP I 

MOP II 

MOP III 

Parking prywatny 

Klasa danych Typ danych 

Ograniczenia 

Nośność 

Nacisku 

Szerokość 

Prędkość 

Skrajni Pionowej 

Skrajni Poziomej 

Droga zamknięta 

Ruch wahadłowy 

Sygnalizacja świetlna 

Awaria mostu 

Ruch dwukierunkowy (zamknięta jedna jezdnia na 
drodze dwujezdniowej) 
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6.4.2  Mapowanie słowników KPD na elementy XML DATEX II 

W poniższej tabeli zaprezentowano mapowanie słownika KPD na elementy 
komunikatu DATEX II. Typ zdarzenie zapisany w słowniku ma wpływ na element 
situationRecord i elementy znajdujące się poniżej w hierarchii elementów XML 
komunikatu. 

Na podstawie poniższego mapowania dokonują się dwa przetwarzania: 

 Dla komunikatów wychodzących budowany jest komunikat XML na 
podstawie typu utrudnienia. 

 Dla komunikatów przychodzących typ komunikatu jest definiowany 
 

Dla komunikatów przychodzących jest określany rodzaj utrudnienia. 

Klasa 
danych 

DATEX II 

Typ 
danych 

DATEX II 
/ rodzaj 

Utrudnien
ia 

Komunikat – element XML. 

Czasowo 
śliska 
droga 

Powódź  <situationRecord 
xsi:type="EnvironmentalObstruction"> 

<environmentalObstructionType>flooding</environm
entalObstructionType> 

</situationRecord> 

Zagrożeni
e 

akwaplan
ingiem 

<situationRecord 
xsi:type="WeatherRelatedRoadConditions"> 

<weatherRelatedRoadConditionType>surfaceWater</
weatherRelatedRoadConditionType> 

</situationRecord> 

Zagrożeni
e wodami 
powierzc
hniowymi 

<situationRecord 
xsi:type="WeatherRelatedRoadConditions"> 

<weatherRelatedRoadConditionType>surfaceWater</
weatherRelatedRoadConditionType> 

</situationRecord> 
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Śliska 
droga 

<situationRecord 
xsi:type="NonWeatherRelatedRoadConditions"> 

<nonWeatherRelatedRoadConditionType>slipperyRoa
d</nonWeatherRelatedRoadConditionType> 

</situationRecord> 

Błoto 
pośniego

we 

<situationRecord 
xsi:type="NonWeatherRelatedRoadConditions"> 

<nonWeatherRelatedRoadConditionType>mudOnRoad
</nonWeatherRelatedRoadConditionType> 

</situationRecord> 

Sypki 
żwir 

<situationRecord 
xsi:type="NonWeatherRelatedRoadConditions"> 

<nonWeatherRelatedRoadConditionType>looseChippi
ngs</nonWeatherRelatedRoadConditionType> 

</situationRecord> 

Olej na 
drodze 

<situationRecord 
xsi:type="NonWeatherRelatedRoadConditions"> 

<nonWeatherRelatedRoadConditionType>oilOnRoad<
/nonWeatherRelatedRoadConditionType> 

</situationRecord> 

Benzyna 
na drodze 

<situationRecord 
xsi:type="NonWeatherRelatedRoadConditions"> 

<nonWeatherRelatedRoadConditionType>petrolOnRo
ad</nonWeatherRelatedRoadConditionType> 

</situationRecord> 

Lód na 
drodze 

<situationRecord 
xsi:type="WeatherRelatedRoadConditions"> 

<weatherRelatedRoadConditionType>ice</weatherRe
latedRoadConditionType> 

</situationRecord> 
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Czarny 
lód 

<situationRecord 
xsi:type="WeatherRelatedRoadConditions"> 

<weatherRelatedRoadConditionType>blackIce</weat
herRelatedRoadConditionType> 

</situationRecord> 

Śliskość 
zimowa 

<situationRecord 
xsi:type="WeatherRelatedRoadConditions"> 

<weatherRelatedRoadConditionType>snowDrifts</w
eatherRelatedRoadConditionType> 

</situationRecord> 

Nieregula
rny lód 

<situationRecord 
xsi:type="WeatherRelatedRoadConditions"> 

<weatherRelatedRoadConditionType>icyPatches</we
atherRelatedRoadConditionType> 

</situationRecord> 

Zwierzęt
a, ludzie, 
przeszko

dy, 
szczątki 

na 
drodze 

Obiekty 
na drodze 

<situationRecord xsi:type="GeneralObstruction"> 

<obstructionType>objectOnTheRoad</obstructionTy
pe> 

</situationRecord> 

Duże 
obiekty 

na drodze 

<situationRecord xsi:type="GeneralObstruction"> 

<obstructionType>shedLoad</obstructionType> 

</situationRecord> 

Przewróc
one 

drzewa 

<situationRecord 
xsi:type="EnvironmentalObstruction"> 

<environmentalObstructionType>fallenTrees</enviro
nmentalObstructionType> 

</situationRecord> 

Lawiny <situationRecord 
xsi:type="EnvironmentalObstruction"> 



Projekt KPD: Budowa Krajowego Punktu Dostępowego do informacji o warunkach ruchu 
Dokument: E1.2.10 Instrukcja dla Dostawcow Danych i Odbiorcow Danych v. 7.00 
Plik: KPD_Instrukcja_dla_DDiOD_PL_07.00_201204.docx 
 

Str. 57/78 

<environmentalObstructionType>avalanches</enviro
nmentalObstructionType> 

</situationRecord> 

Lawiny 
skalne 

<situationRecord 
xsi:type="EnvironmentalObstruction"> 

<environmentalObstructionType>rockfalls</environ
mentalObstructionType> 

</situationRecord> 

Osuwiska 
ziemi 

<situationRecord 
xsi:type="EnvironmentalObstruction"> 

<environmentalObstructionType>landslips</environ
mentalObstructionType> 

</situationRecord> 

Zwierzęta 
na drodze 

<situationRecord 
xsi:type="AnimalPresenceObstruction"> 

<animalPresenceType>animalsOnTheRoad</animalPr
esenceType> 

</situationRecord> 

Ludzie na 
drodze 

<situationRecord xsi:type="GeneralObstruction"> 

<obstructionType>peopleOnRoadway</obstructionTy
pe> 

</situationRecord> 

Dzieci na 
drodze 

<situationRecord xsi:type="GeneralObstruction"> 

<obstructionType>childrenOnRoadway</obstructionT
ype> 

</situationRecord> 

Rowerzyś
ci na 

drodze 

<situationRecord xsi:type="GeneralObstruction"> 

<obstructionType>cyclistsOnRoadway</obstructionT
ype> 
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</situationRecord> 

Duże 
zwierzęta 
na drodze 

<situationRecord 
xsi:type="AnimalPresenceObstruction"> 

<animalPresenceType>largeAnimalsOnTheRoad</ani
malPresenceType> 

</situationRecord> 

Stado 
zwierząt 

na drodze 

<situationRecord 
xsi:type="AnimalPresenceObstruction"> 

<animalPresenceType>herdOfAnimalsOnTheRoad</a
nimalPresenceType> 

</situationRecord> 

Ludzie 
rzucający 
obiekty 

na drogę 

<situationRecord xsi:type="DisturbanceActivity"> 

<disturbanceActivityType>attackOnVehicle</disturba
nceActivityType> 

</situationRecord> 

Zepsuty 
pojazd 

<situationRecord xsi:type="VehicleObstruction"> 

<vehicleObstructionType>brokenDownVehicle</vehic
leObstructionType> 

</situationRecord> 

Zepsuty 
pojazd 

ciężarowy 

<situationRecord xsi:type="VehicleObstruction"> 

<vehicleObstructionType>brokenDownHeavyLorry</v
ehicleObstructionType> 

</situationRecord> 

Niezabez
pieczone 
miejsce 

wypadku 

Niezabez
pieczone 
miejsce 

wypadku 

<situationRecord xsi:type="GeneralObstruction"> 

<obstructionType>unprotectedAccidentArea</obstru
ctionType> 

</situationRecord> 

<situationRecord xsi:type="GeneralObstruction"> 
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Krótkotr
wałe 

roboty 
drogowe 

Prace 
sprzątają

ce 
(usuwani

e 
przeszkód

) 

<obstructionType>rescueAndRecoveryWork</obstruc
tionType> 

</situationRecord> 

Prace 
utrzymani

owe 

<situationRecord xsi:type="MaintenanceWorks"> 

<roadMaintenanceType>maintenanceWork</roadMai
ntenanceType> 

</situationRecord> 

Wolno 
poruszają

cy się 
pojazd 

utrzymani
owy 

<situationRecord xsi:type="VehicleObstruction"> 

<vehicleObstructionType>slowMovingMaintenanceVe
hicle</vehicleObstructionType> 

</situationRecord> 

Malowani
e 

nawierzc
hni 

<situationRecord xsi:type="MaintenanceWorks"> 

<roadMaintenanceType>roadMarkingWork</roadMai
ntenanceType> 

</situationRecord> 

Ogranicz
ona 

widoczno
ść 

Zmniejsz
ona 

widoczno
ść 

<situationRecord 
xsi:type="PoorEnvironmentConditions"> 

<poorEnvironmentType>visibilityReduced</poorEnvir
onmentType> 

</situationRecord> 

Dym <situationRecord 
xsi:type="PoorEnvironmentConditions"> 

<poorEnvironmentType>smokeHazard</poorEnviron
mentType> 

</situationRecord> 

Gęsta 
mgła 

<situationRecord 
xsi:type="PoorEnvironmentConditions"> 
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<poorEnvironmentType>denseFog</poorEnvironmen
tType> 

</situationRecord> 

Nieregula
rna mgła 

<situationRecord 
xsi:type="PoorEnvironmentConditions"> 

<poorEnvironmentType>patchyFog</poorEnvironme
ntType> 

</situationRecord> 

Zamieć <situationRecord 
xsi:type="PoorEnvironmentConditions"> 

<poorEnvironmentType>heavySnowfall</poorEnviron
mentType> 

</situationRecord> 

Olśnienie <situationRecord 
xsi:type="PoorEnvironmentConditions"> 

<poorEnvironmentType>lowSunGlare</poorEnvironm
entType> 

</situationRecord> 

Pojazd 
jadący 

pod prąd 

Pojazd 
jadący 

pod prąd 

<situationRecord xsi:type="VehicleObstruction"> 

<vehicleObstructionType>vehicleOnWrongCarriagewa
y</vehicleObstructionType> 

</situationRecord> 

Niekontr
olowana 
blokada 

drogi 

Blokada 
drogi 

<situationRecord xsi:type="GeneralObstruction"> 

<obstructionType>obstructionOnTheRoad</obstructi
onType> 

<impact><trafficConstrictionType>roadBlocked</traf
ficConstrictionType></impact> 

</situationRecord> 

<situationRecord xsi:type="GeneralObstruction"> 
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Zablokow
any most 

<obstructionType>obstructionOnTheRoad</obstructi
onType> 

<impact><trafficConstrictionType>roadBlocked</traf
ficConstrictionType></impact> 

</situationRecord> 

Zablokow
any tunel 

<situationRecord xsi:type="GeneralObstruction"> 

<obstructionType>obstructionOnTheRoad</obstructi
onType> 

<impact><trafficConstrictionType>roadBlocked</traf
ficConstrictionType></impact> 

</situationRecord> 

Zablokow
any 

wyjazd 

<situationRecord xsi:type="GeneralObstruction"> 

<obstructionType>obstructionOnTheRoad</obstructi
onType> 

<impact><trafficConstrictionType>roadBlocked</traf
ficConstrictionType></impact> 

</situationRecord> 

Zablokow
ana 

przyległa 
droga 

<situationRecord xsi:type="GeneralObstruction"> 

<obstructionType>obstructionOnTheRoad</obstructi
onType> 

<impact><trafficConstrictionType>roadBlocked</traf
ficConstrictionType></impact> 

</situationRecord> 

Zablokow
any 

wjazd 

<situationRecord xsi:type="GeneralObstruction"> 

<obstructionType>obstructionOnTheRoad</obstructi
onType> 

<impact><trafficConstrictionType>roadBlocked</traf
ficConstrictionType></impact> 

</situationRecord> 
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Wyjątko
we 

warunki 
pogodow

e 

Duży 
opad 

śniegu 

<situationRecord 
xsi:type="PoorEnvironmentConditions"> 

<poorEnvironmentType>snowfall</poorEnvironment
Type> 

</situationRecord> 

Duży 
opad 

deszczu 

<situationRecord 
xsi:type="PoorEnvironmentConditions"> 

<poorEnvironmentType>heavyRain</poorEnvironme
ntType> 

</situationRecord> 

Huragan <situationRecord 
xsi:type="PoorEnvironmentConditions"> 

<poorEnvironmentType>stormForceWinds</poorEnvi
ronmentType> 

</situationRecord> 

Silny 
wiatr 

<situationRecord 
xsi:type="PoorEnvironmentConditions"> 

<poorEnvironmentType>strongWinds</poorEnvironm
entType> 

</situationRecord> 

Boczny 
wiatr 

<situationRecord 
xsi:type="PoorEnvironmentConditions"> 

<poorEnvironmentType>crosswinds</poorEnvironme
ntType> 

</situationRecord> 

Inne 
utrudnie

nia 

Inne 
(katastrof

y) 

<situationRecord 
xsi:type="InfrastructureDamageObstruction"> 

    <infrastructureDamageType>damagedRoadSurface
</infrastructureDamageType> 

</situationRecord> 
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Katastrof
a 

budowlan
a 

<situationRecord 
xsi:type="InfrastructureDamageObstruction"> 

    <infrastructureDamageType>damagedRoadSurface
</infrastructureDamageType> 

</situationRecord> 

Iinne 
(inne 

zdarzenia
) 

<situationRecord 
xsi:type="InfrastructureDamageObstruction"> 

    <infrastructureDamageType>damagedRoadSurface
</infrastructureDamageType> 

</situationRecord> 

Przejazd 
pojazdu 

nienorma
tywnego 

<situationRecord xsi:type="VehicleObstruction"> 

    <poorEnvironmentType>vehicleWithOverwideLoad
</poorEnvironmentType> 

</situationRecord> 

Zwiększo
ne 

natężenie 
ruchu  

<situationRecord xsi:type="AbnormalTraffic"> 

    <abnormalTrafficType>heavyTraffic</abnormalTra
fficType> 

</situationRecord> 

TABELA 3 MAPOWANIE SŁOWNIKÓW KPD NA ELEMENTY XML DATEX II 

 

 

Atrybut FRC (OpenLR) Kategoria drogi 
FRC0 Drogi krajowe S i A. 
FRC1 Pozostałe drogi krajowe  
FRC2 Drogi wojewódzkie 
FRC3 Drogi powiatowe 

TABELA 4 ATRYBUTY FRC 

 

Atrybut FOW (OpenLR) Kategoria drogi 
UNDEFINED Wszystkie drogi 

TABELA 5 ATRYBUTY FOW 
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7 Aplikacja Wsparcia Użytkowników  
Aplikacja Wsparcia Użytkowników stanowi centralny punkt pierwszej linii wsparcia 
Użytkowników KPD. Użytkownik ma możliwość zgłaszania błędów aplikacji 
i Interfejsu Komunikacyjnego oraz innych zapytań. Dodatkowo, w przypadku 
wątpliwości jak powinien postępować, w aplikacji ma do dyspozycji także 
Bazę Wiedzy, w której znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.  

Zgłoszenia mogą być rejestrowane przez użytkowników: 

 Niezalogowanych, poprzez formularz kontaktowy dostępny na Platformie 
Informacyjnej  

 Zalogowanych, do KPD przy użyciu stosownego formularza w Aplikacji 
Wsparcia Użytkowników.  

 poprzez wysłanie wiadomości na adres KPD_zgloszenia@matic.com.pl. 

W ramach procedury awaryjnej, przy braku możliwości zarejestrowania zgłoszenia 
poprzez wymienione formularze, istnieje możliwość zgłoszenia Incydentu poprzez 
telefon pod numerem 22 100 42 83 lub fax pod numerem 22 100 47 62. 

Po uruchomieniu aplikacji AWU użytkownik po lewej stronie ekranu ma 
do dyspozycji następujące menu: 

 

RYSUNEK 22 MENU GŁÓWNE AWU 

Natomiast w centralnej części formularza znajduje się lista zgłoszeń, które są 
autorstwa wszystkich użytkowników, którzy należą do tego samego podmiotu co 
zalogowany użytkownik. 
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RYSUNEK 23 LISTA ZGŁOSZEŃ 

 

W każdym wierszu znajduje się klawisz Szczegóły, po jego naciśnięciu użytkownik 
zostaje przekierowany do formularza Podgląd zgłoszenia ze szczegółami danego 
zgłoszenia. 
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RYSUNEK 24 SZCZEGÓŁY ZGŁOSZENIA 

Wszelkie zmiany w zgłoszeniach Autor może dokonywać, jeśli zgłoszenie jest 
w statusie Nowe lub Uzupełnienie. Natomiast w dowolnym momencie do każdego 
swojego zgłoszenia Autor może dodać komentarz.  
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7.1 Zasady zgłaszania błędów i zapytań 

Użytkownik powinien stosować poniższe zasady zgłaszania błędów i zapytań 
poprzez formularz dostępny w aplikacji AWU: 

1. Zgłoszenie powinno dotyczyć jednej sprawy, należy unikać zgłoszeń 
dotyczących osobnych spraw, ponieważ komplikuje to rozwiązanie i wydłuża 
jego czas realizacji.  

2. Dla każdego zgłaszanego błędu należy podać następujące informacje: 
a. nazwę aplikacji, której dotyczy problem (wybór z listy), 
b. typ napotkanego błędu, 
c. opis problemu, pozwalający na jego powtórzenie przez serwis, 

w miarę możliwości zestaw danych, przy jakich wystąpił problem, 
d. okno, na którym występuje problem, 
e. w miarę możliwości zrzut ekranu. 

3. Jeśli dostarczone informacje nie pozwalają na podjęcie działań, 
np. wymagane jest uzupełnienie danych w zgłoszeniu, otrzymuje ono status 
„Uzupełnienie”; w takim przypadku użytkownik otrzymuje powiadomienie 
pocztą elektroniczną. 

4. Po rozwiązaniu zgłoszenia wysyłane jest powiadomienie na adres autora 
zgłoszenia. 

7.2 Korzystanie z bazy wiedzy 

W Aplikacji Wsparcia Użytkowników dostępny jest moduł Baza Wiedzy, w której 
przechowywane są odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Baza Wiedzy 
dostępna jest z Platformy Informacyjnej oraz Aplikacji Wsparcia Użytkowników. 

Przed zadaniem pytania lub przesłaniem zgłoszenia należy sprawdzić, czy problem 
nie został już opisany w Bazie Wiedzy. 

Do przeglądania Bazy Wiedzy użytkownik ma dostępny poniższy formularz. 
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RYSUNEK 25 PRZEGLĄDANIE BAZY WIEDZY 

W każdym wierszu znajduje się klawisz Szczegóły, który przekierowuje 
użytkownika na formularz Podgląd szczegółów zapisu Bazy Wiedzy. Do dyspozycji 
użytkownik ma także funkcję drukowania. 

 

RYSUNEK 26 PRZEGLĄDANIE SZCZEGÓŁÓW ZAPISU BAZY WIEDZY 

Do poszukiwania odpowiedzi na pytania w bazie wiedzy użytkownik może 
wykorzystać funkcję szukania zapisów. Funkcja jest dostępna w przeglądaniu Bazy 
Wiedzy. Po naciśnięciu na panel Szukaj, zostanie rozsunięty panel: 
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RYSUNEK 27 PANEL SZUKANIA ZAPISÓW BAZY WIEDZY 

Po wprowadzeniu szukanych wartości i po naciśnięciu klawisza Szukaj lista zapisów 
Bazy Wiedzy zostaje ograniczona tylko do zapisów spełniających wszystkie 
parametry.  

7.3 Zgłoszenie przez AWU 

Zgłoszenie przez AWU jest tylko dostępne dla użytkowników zalogowanych do 

KPD. W menu bocznym powinien wybrać opcję Zgłoszenia a po jej rozsunięciu 

pozycję Nowe Zgłoszenie. Po tej operacji pojawi się formularz do wprowadzania 

nowego zgłoszenia: 
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RYSUNEK 28 FORMULARZ DODAWANIA NOWEGO ZGŁOSZENIA W AWU 

Po wybraniu w Kategorii zgłoszenia wartości Incydent, użytkownik musi wybrać 
Aplikację oraz Typ błędu, który dokładnie uszczegółowi zgłoszenie. W innych 
kategoriach zgłoszenia pola te nie są widoczne. 

Lista typów błędów jakie są przypisane do poszczególnych aplikacji: 

Nazwa aplikacji Typ błędu 

Aplikacja Dostawców 
Danych i Odbiorców 
Danych 

Błąd dodania lub edycji utrudnienia 
Błąd działania modułu mapowego 
Błąd eksportu Utrudnień 
Błąd logowania 
Błąd przekazania utrudnień poprzez Interfejs 
Komunikacyjny 
Inne 
Nie przychodzą dane o utrudnieniach poprzez Interfejs 
Komunikacyjny 

Aplikacja Raportująca Błąd dostępu do funkcji analizy statystyk korzystania z 
PI 
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Błąd drukowania raportu 
Błąd eksportu raportu docx 
Błąd eksportu raportu xml, xlsx, csv 
Błąd logowania do systemu 
Błąd podglądu katalogu raportów 
Błąd podglądu wydruku 
Błąd podglądu wykresu 
Błąd wykonania raportu 
Błąd wykonania raportu dodatkowego 
Inne 

Aplikacja Wsparcia 
Użytkowników 

Błąd dodania dokumentu do zgłoszenia 
Błąd dodania komentarza do zgłoszenia 
Błąd edycji zgłoszeń 
Błąd kategoryzacji zgłoszenia 
Błąd obsługi Bazy Wiedzy 
Błąd pobrania danych z mail 
Błąd przeglądania zgłoszeń 
Błąd rejestracji zgłoszenia 
Błąd w zmianie kategorii zgłoszenia 
Błąd wysłania powiadomień o planowanej przerwie w 
działaniu KPD 
Inne 

Aplikacja Zarządzająca 
KPD 

Błąd dodania statusu wniosku 
Błąd dodania wniosku 
Błąd dodania załącznika do wniosku 
Błąd logowania 
Błąd sprawdzenia stanu realizacji wniosków 
Inne 

Platforma Informacyjna 

Błąd działania modułu mapowego 
Błąd pobrania danych archiwalnych o utrudnieniach 
Błąd pobrania danych o MOP 
Błąd pobrania Instrukcji dla Dostawców Danych i 
Odbiorców Danych 
Błąd rejestracji zgłoszenia 
Brak aktualnych danych archiwalnych o utrudnieniach 
Inne 

TABELA 6 LISTA TYPÓW BŁĘDÓW PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH APLIKACJI 

W razie potrzeby, użytkownik może dołączyć do zgłoszenia plik. Plik nie może być 
większy niż 10 MB. 
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7.4 Zgłoszenie przez PI 

Zgłoszenie do AWU może zostać także wprowadzone przez użytkowników 
niezalogowanych do KPD. Na Platformie Informacyjnej z menu bocznego 
użytkownik powinien wybrać opcję Kontakt. Po jej wybraniu w części centralnej 
pojawi się formularz. 

 

RYSUNEK 29 FORMULARZ DODAWANIA ZGŁOSZENIA PRZEZ PI 

Wszystkie pola na formularzu są obowiązkowe. Ważne, aby wprowadzony adres 
mailowy był poprawny, gdyż udzielona odpowiedź zostanie przesłana właśnie na 
ten adres. 

Formularz ten może być wykorzystywany przez zarejestrowanych użytkowników 
KPD do zgłaszania prośby o odblokowanie konta.  
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8 Bezpieczeństwo KPD 

8.1 Bezpieczeństwo teleinformatyczne 

KPD wyposażony jest w nowoczesne środki bezpieczeństwa, zabezpieczające 
przed awariami i atakami hakerskimi. W systemie obowiązują m.in.: 

(1) polityka przyznawania dostępu do systemu, 
(2) dostęp do zasobów po zalogowaniu, 
(3) certyfikaty bezpieczeństwa, 
(4) bezpieczna wymiana danych w trybie M2M, 
(5) polityka haseł, 
(6) reagowanie na incydenty. 

8.2 Ochrona Danych osobowych 

W systemie przechowywane są dane osobowe do celów bezpieczeństwa danych 
przetwarzanych w KPD, rozliczalności oraz do celów kontaktowych.  

Dane są chronione zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. 
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9 Sytuacje awaryjne 
W przypadku potrzeby przeprowadzenia planowanych prac konserwacyjnych 

działanie KPD może zostać zawieszone. O takich przypadkach wszyscy aktywni 

użytkownicy zostaną poinformowani drogą mailową. 

W trakcie działania systemu mogą wystąpić dwa rodzaje sytuacji awaryjnych: 

9.1 Awaria po stronie KPD 

KPD wyposażony jest w szereg systemów zapobiegających awarii, jednak, jak 
w przypadku każdego złożonego systemu, nie można jej całkowicie wykluczyć. 

W takim wypadku KPD nie będzie przyjmował ani udostępniał komunikatów, 
zamiast stron aplikacji wyświetlone zostaną strony statyczne, informujące 
o awarii: 

 

RYSUNEK 30 KOMUNIKAT O AWARII KPD 

Po przywróceniu działania KPD, uruchomione zostanie pobieranie i rozsyłanie 
komunikatów. Systemy Dostawców Danych powinny w takich przypadkach 
wstrzymać przekazywanie komunikatów i ponowić je po przywróceniu systemu.  

9.2 Awaria po stronie Dostawcy Danych 

W przypadku awarii po stronie Dostawcy Danych, po przywróceniu systemu 
powinien on przekazać do KPD komunikaty o utrudnieniach, które nie zostały 
przekazane a jeszcze nie wygasły. 

9.3 Awaria po stronie Odbiorcy Danych 

KPD przesyła komunikat o zdarzeniu w trybie Datex Publisher Push on Occurrence 
– tylko jeden raz, do momentu przesłania całej zawartości lub zgłoszenia błędu 
(np. przekroczenie czasu).  

Nie można wyświetlić obrazu.
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W przypadku braku dostępności Odbiorcy Danych komunikat nie jest 
przechowywany do ponownego wysłania. Po przywróceniu dostępności Odbiorcy 
Danych KPD przesyła bieżące komunikaty. W takim przypadku Odbiorca Danych 
narażony jest na utratę danych, które zostały dodane lub uległy zmianie w okresie, 
kiedy jego system nie odbierał komunikatów. 

Aby zapobiec problemowi utraty części danych można w takich przypadkach 
stosować pobieranie aktualnych danych w trybie Datex Client Pull. Tryb ten jest 
omówiony w rozdziale 6.1. Wymiana komunikatów w ramach KPD. 
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10 Scenariusze w ramach testów 
Po uzyskaniu zgody GDDKiA oraz powiadomieniu przez Operatora KPD o założeniu 
konta i dostępności środowiska testowego, użytkownik powinien przeprowadzić 
testy sprawdzające. W ramach środowiska testowego sprawdzana jest 
automatyczna (M2M) wymiana komunikatów pomiędzy KPD, a systemem 
użytkownika. Dla celów weryfikacji przesłanych komunikatów korzysta się na 
środowisku testowym również z Aplikacji dla Dostawców Danych i Odbiorców 
Danych. Sprawdzeniu nie podlegają pozostałe aplikacje, np. Aplikacja Wsparcia 
Użytkowników czy Platforma Informacyjna – te aplikacje dostępne są od razu na 
systemie produkcyjnym. 

Parametry do przyłączenia do systemu testowego (takie jak adres http usługi) 
zostaną przekazane użytkownikowi wraz z informacją o udostępnieniu środowiska 
testowego. 

Harmonogram testów jest umiejscowiony na stronie Platformy Informacyjnej 
w zakładce Strona główna KPD. 

Poniżej przedstawiono scenariusze, jakie należy sprawdzić w środowisku 
testowym. 

10.1 Scenariusz 1: Logowanie do Aplikacji 

Na podany przez Operatora KPD adres www należy zalogować się podając 
otrzymane od Operatora KPD konto i hasło otrzymane w zaproszeniu do systemu. 
Przy pierwszym logowaniu należy zmienić hasło. 

10.2 Scenariusz 2: Wymiana komunikatów poprzez 
Aplikację dla Dostawców Danych i Odbiorców Danych 

Po zalogowaniu się, wyświetlone zostanie okno Aplikacji dla Dostawców Danych 
i Odbiorców Danych. W dalszym ciągu w ramach scenariusza należy: 

(1) Przeanalizować wyświetlane informacje, przesunąć mapę, 
powiększyć/pomniejszyć mapę. 

(2) Klikając na utrudnienie, wyświetlić szczegółowe informacje o 
utrudnieniu. 

(3) Dodać nowe utrudnienie o dowolnie wybranych parametrach oraz: 
- dacie rozpoczęcia równej bieżącej dacie 
- dacie wygaśnięcia późniejszej od daty rozpoczęcia o pięć minut 
Sprawdzić, czy nowe utrudnienie wyświetliło się na mapie. Klikając na 
utrudnienie, wyświetlić jego szczegóły. 
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(4) Zmienić parametry utrudnienia z wyłączeniem daty rozpoczęcia i 
wygaśnięcia. 

(5) Zmienić lokalizację utrudnienia. 
(6) Sprawdzić, czy utrudnienie samo wygasło. 
(7) Dodać nowe utrudnienie o dowolnie wybranych parametrach oraz: 

- dacie rozpoczęcia równej bieżącej dacie. 
- dacie wygaśnięcia późniejszej od daty rozpoczęcia o dwa dni. 

(8) Usunąć utrudnienie. 
(9) Sprawdzić, czy utrudnienie zostało usunięte z mapy. 
(10) Sprawdzić, czy na liście utrudnień zmieniony został kolor i kolejność 

wyświetlania utrudnienia. 

10.3 Scenariusz 3: Wymiana komunikatów poprzez 
Interfejs Komunikacyjny w trybie Datex Push on 
occurence 

Test służy do weryfikacji działania aplikacji wytworzonej przez Dostawcę Danych 

(dalej nazywaną „Aplikacją Użytkownika”). 

(1) Przy pomocy aplikacji użytkownika przesłać utrudnienie dowolnie 

wybranych parametrach oraz: 

- dacie rozpoczęcia równej bieżącej dacie. 

- dacie wygaśnięcia późniejszej od daty rozpoczęcia o dwa dni. 

- opisie utrudnienia: „Komunikat testowy Datex2 #n”, gdzie n to numer 

testowego komunikatu 

(2) Sprawdzić w Aplikacji dla Dostawców Danych i Odbiorców Danych, że 

utrudnienie pokazuje się na mapie. 

(3) Przy pomocy aplikacji użytkownika zarejestrować się w systemie (do 

otrzymywania powiadomienia w trybie push). 

(4) Wprowadzić zdarzenie w Aplikacji dla Dostawców i Odbiorców Danych. 

(5) Sprawdzić, czy system przesłał powiadomienie do aplikacji użytkownika 

o nowym zdarzeniu. 
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10.4 Scenariusz 4: Pobieranie danych poprzez Datex 
Client Pull 

Test służy do weryfikacji działania aplikacji wytworzonej przez Odbiorcę Danych 

(dalej nazywaną „Aplikacją Użytkownika”). 

(1) Przy pomocy Aplikacji dla Dostawców Danych i Odbiorców Danych lub 

aplikacji użytkownika (lub aplikacji testowej) zgłosić utrudnienie o 

dowolnie wybranych parametrach oraz: 

- dacie rozpoczęcia równej bieżącej dacie. 

- dacie wygaśnięcia późniejszej od daty rozpoczęcia o dwa dni. 

- opisie utrudnienia: „Komunikat testowy Datex2 #n”, gdzie n to numer 

testowego komunikatu. 

(2) Pobrać utrudnienia metodą pull. 

Sprawdzić, czy system przesłał zgłoszone utrudnienie. 


