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1. Wstęp

1.1. Przeznaczenie i zakres dokumentu

Dokument opisuje interfejsy integracyjne systemu FINN 8 SQL (System Obiegu Dokumentów - SOD), przeznaczone
do integracji z systemami zewnętrznymi. Zawiera szczegółową specyfikację usług sieciowych udostępnianych przez
oprogramowanie FINN, z uwzględnieniem protokołów, standardów oraz zakresu wymienianych danych.

Uwaga!

Dokument ten nie dotyczy asynchronicznych interfejsów komunikacyjnych MWD, które są opisane w dokumencie
F8WEB INT Interfejsy komunikacji.

1.2. Zastosowanie interfejsów

Interfejsy  integracyjne,  których  dotyczy  niniejsza  dokumentacja,  są  przeznaczone  do  projektowania,  budowy  i
wdrażania procesów integracji SOD z systemami dziedzinowymi, dla których niezbędna jest automatyczna wymiana
informacji o pismach, sprawach, dokumentach, pozycjach rejestrów i kontrahentach. Uniwersalny charakter interfejsów
pozwala również na ich wykorzystanie przez dowolne inne systemy zewnętrzne, które mogą potrzebować dostępu do
informacji o danych gromadzonych i przetwarzanych w ramach systemu SOD.

2. Architektura

2.1. Usługi sieciowe

Interfejsy  integracyjne  zostały  zaimplementowane  z  wykorzystaniem protokołu  SOAP (Simple  Object  Application
Protocol)  i  jako  takie  do  przesyłania  danych  wykorzystują  wiadomości  w  formacie  XML,  opisane  i  walidowane
schematami XML Schema (XSD). Usługi sieciowe (Web Services) są opisane zgodnie ze standardem języka opisu
usług  sieciowych  WSDL  (Web  Services  Description  Language).  Wszystkie  udostępniane  usługi  mają  charakter
synchroniczny – są zaimplementowane w formie zdalnych metod przyjmujących określone parametry i zwracających
odpowiednie  informacje.  W  ramach  integracji  systemy  zewnętrzne  występują  wyłącznie  w  roli  klientów  usług
udostępnianych przez SOD i z tego względu są również odpowiedzialne za inicjowanie procesów wymiany danych.

2.2. Udostępniane WSDL

Interfejsy integracyjne udostępniają opisy usług WSDL pod następującymi adresami:

Adres URL Opis

https://[host]:19070/ws/sodWersja?wsdl Usługa wersjonowania API (patrz rozdział 3) 

https://[host]:19070/ws/sodV1?wsdl Usługa integracyjna w wersji 1

Zawartość publikowanych WSDL zawiera rozdział 10.
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2.3. Bezpieczeństwo

Wszystkie wywołania usług sieciowych są wykonywane z wykorzystaniem szyfrowania SSL. Dodatkowo usługi są
zabezpieczone  zgodnie  ze  standardem  WS-Security  Username  Token  (za  pomocą  definiowanej  na  poziomie
konfiguracji nazwy użytkownika i hasła). 

2.4. Uprawnienia

W ramach konfiguracji  usług dla konkretnego systemu zewnętrznego możliwe jest  ustalenie precyzyjnego zakresu
uprawnień  tego systemu zarówno do pobierania jak i  wysyłania danych.  Uprawnienia  mogą  być  definiowane dla
poszczególnych typów obiektów i mogą dotyczyć zarówno samej możliwości przesyłania danych jak i określonego
zakresu danych (według wybranych symboli rejestrów, komórek i JRWA) oraz możliwości numeracji obiektów przez
system zewnętrzny.

2.5. Wersjonowanie API

Interfejsy  integracyjne  są  przystosowane  do  obsługi  wersjonowania  dostępnego  API.  Nowe wersje  interfejsów,  w
przypadku wprowadzenia zmian skutkujących brakiem kompatybilności wstecznej, będą implementowane w postaci
zupełnie  nowej  wersji,  a  wcześniej  wykorzystywane  wersje  będą  funkcjonować  bez  zmian.  Dedykowana  usługa
sieciowa sodWersja (patrz rozdział 3) pozwala ustalić najwyższą dostępną wersję interfejsów w konkretnej instalacji.
Aktualna wersja API ma oznaczenie 1. Niniejsza dokumentacja dotyczy tej wersji API.

2.6. Kategorie usług

Wszystkie udostępniane usługi można podzielić na kategorie ze względu na obiekty, których dotyczą. Na tej podstawie
można wyróżnić:

• usługi dotyczące pism przychodzących

• usługi dotyczące dokumentów

• usługi dotyczące spraw

• usługi dotyczące pozycji rejestrów

• usługi dotyczące kontrahentów

W  ramach  każdej  z  tych  podstawowych  grup  usług  zaimplementowane  zostały  usługi  pozwalające  zarówno  na
odbieranie jak i wysyłanie informacji.

Oprócz  tego  można  wyróżnić  kilka  usług  pomocniczych,  pozwalających  na  pobieranie  informacji  o  wersji  API,
personelu oraz zawartości słowników systemowych.

2.7. Słowniki systemowe

Niektóre pola obiektów (rodzaje dokumentów, klasyfikacje,  sposoby wysłania,  grupy adresów) wymagają wartości
tekstowych  obecnych  w słownikach,  które  na  poziomie  systemu  FINN mogą  być  definiowane  i  edytowane  przez
administratorów, a więc będą inne w różnych instalacjach systemu. Zawartości takich słowników mogą być odczytane
przez systemy zewnętrzne przy wykorzystaniu usługi „listaSlownikow” (patrz rozdział 9.2). 

3. Usługi dotyczące wersjonowania API

3.1. Usługa „dajWersje”

Usługa zwraca numer najwyższej obsługiwanej wersji API dla danej instalacji.

3.1.1. Parametry

• brak

3.1.2. Zwracane wartości

• wersja (integer)

Numer najwyższej obsługiwanej wersji API.
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4. Usługi dotyczące pism przychodzących

Usługi  pozwalają  na  pobieranie  listy  pism przychodzących  według  określonych  kryteriów  filtrowania,  pobieranie
pełnej informacji o konkretnym piśmie według identyfikatora pisma, potwierdzanie pobrania pism udostępnionych do
pobrania przez SOD, dodawanie nowego pisma do SOD oraz aktualizację istniejącego pisma.

4.1. Usługa „listaPism”

Usługa zwraca listę pism przychodzących wg określonych kryteriów filtrowania. Wyszukiwane są te pisma, dla których
spełnione są wszystkie podane warunki jednocześnie.

4.1.1. Parametry

• tylkoUdostepnione (boolean)
Ustawienie  wartości  „true”  oznacza  wybór  tylko  tych  pism,  które  zostały  udostępnione  do  wysłania  do
systemu dziedzinowego przez użytkownika systemu SOD.
Patrz też opis usługi „potwierdzOdebraniePisma” (rozdział 4.3).

• tylkoNiepotwierdzone (boolean)
Ustawienie wartości „true” oznacza wybór tylko tych pism, których odbiór nie został wcześniej potwierdzony
za pomocą usługi „potwierdzOdebraniePisma”.
Patrz też opis usługi „potwierdzOdebraniePisma” (rozdział 4.3).

• rejestr (string 50)
Symbol wyszukiwanego rejestru korespondencji przychodzącej.

• dataWplywuOd (date)
Data wpływu wyszukiwanego pisma – początkowa.

• dataWplywuDo (date)
Data wpływu wyszukiwanego pisma – końcowa.

• parametryPracownika (typ złożony parametryPracownikaType)
Pracownik odpowiedzialny za wyszukiwane pismo przychodzące.
◦ id (integer)

Identyfikator pracownika.
◦ pesel (string 15)

Kod systemowy lub numer PESEL pracownika.
◦ login (string 25)

Login pracownika.

• parametryKontrahenta (typ złożony parametryKontrahentaType)
Kontrahent będący nadawcą wyszukiwanego pisma przychodzącego.
◦ id (integer)

Identyfikator kontrahenta.
◦ nip (string 17)

Kod systemowy lub numer NIP kontrahenta.
◦ pesel (string 15)

Numer PESEL kontrahenta – osoby fizycznej.
◦ regon (string 14)

Numer REGON kontrahenta – innego podmiotu.

• parametrySprawy (typ złożony parametrySprawyType)
Sprawa, do której teczki należy wyszukiwane pismo przychodzące.
◦ id (integer)

Identyfikator sprawy.
◦ sprNr (string 80)

Znak sprawy.

• parametryKomorki (typ złożony parametryKomorkiType)
Komórka organizacyjna, do której zostało przekazane wyszukiwane pismo przychodzące.
◦ id (integer)

Identyfikator komórki.
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◦ symbol (string 50)
Symbol komórki

4.1.2. Zwracane wartości

• listaPism (lista elementów typu listaPismDaneType)

Lista  podstawowych  informacji  o  pismach  przychodzących,  spełniających  wszystkie  zadane  kryteria
wyszukiwania.

◦ id (integer)

Identyfikator pisma przychodzącego.

◦ dokNr (string 25)

Numer kancelaryjny pisma.

◦ temat (string)

Temat pisma.

◦ kontrahent (string 200)

Nazwa kontrahenta – głównego nadawcy pisma przychodzącego.

◦ dataWplywu (date)

Data wpływu pisma.

◦ dataPisma (date)

Data pisma (data umieszczona na piśmie).

◦ dataNadania (date)

Data nadania pisma (np. data stempla pocztowego).

◦ dataRejestracji (dateTime)

Data i czas rejestracji pisma.

4.1.3. Błędy

• BrakUprawnien

W przypadku gdy nie nadano uprawnienia do wysyłania listy pism.

4.2. Usługa „pismo”

Usługa pozwala  pobrać  szczegółowe informacje  o piśmie przychodzącym na podstawie identyfikatora  lub numeru
kancelaryjnego.

4.2.1. Parametry

• parametryPisma (typ złożony parametryPismaType) – wymagane

Parametry identyfikacji pisma przychodzącego.

◦ id (integer)

Identyfikator pisma przychodzącego.

◦ dokNr (string 25)

Numer kancelaryjny pisma przychodzącego.

• czyZalaczniki (boolean)

Ustawienie  wartości  „true”  oznacza,  że  do  odpowiedzi  zostaną  dodane  załączniki  binarne  danego  pisma.
Wartość „false” oznacza, że ewentualne załączniki zostaną pominięte. Wartość domyślna - „false”.

4.2.2. Zwracane wartości

• id (integer)

Identyfikator pisma przychodzącego.

• dokNr (string 25)

Numer kancelaryjny pisma przychodzącego.

• extNr (string 200)

Numer nadany przez system zewnętrzny.

7



F8WEB SINT - Synchroniczne interfejsy integracyjne

• dokSym (string 50)

Symbol rejestru korespondencji przychodzącej.

• status (BRUDNOPIS | CZYSTOPIS | ANULOWANY)

Status pisma.

• stan (PLANOWANY | AKTUALNY | HISTORYCZNY)

Stan pisma.

• dostep (NIEDOSTEPNE | WSZYSTKO | METADANE)

Określenie zasad udostępniania treści i metadanych pisma.

• indeks (string 40)

Indeks.

• kodKreskowy (string 250)

Kod kreskowy.

• temat (string)

Temat pisma.

• tresc (string)

Treść pisma.

• token (string 40)

Internetowy klucz dostępu do pisma.

• znakNadawcy (string 75)

Znak nadawcy pisma.

• dataWplywu (date)

Data wpływu.

• czasWplywu (time)

Czas wpływu.

• dataPisma (date)

Data pisma.

• dataNadania (date)

Data nadania (data stempla pocztowego).

• dataRejestracji (dateTime)

Data i czas rejestracji pisma w systemie.

• rodzajDokumentuKod (string 6)

Rodzaj dokumentu – kod pozycji słownika.

• rodzajDokumentuNazwa (string)

Rodzaj dokumentu – nazwa pozycji słownika (opisowa).

• sposobWyslaniaKod (string 6)

Sposób wysłania – kod pozycji słownika.

• sposobWyslaniaNazwa (string)

Sposób wysłania – nazwa pozycji słownika (opisowa).

• klasyfikacjaKod (string 6)
Klasyfikacja – kod pozycji słownika.

• klasyfikacjaNazwa (string)
Klasyfikacja – nazwa pozycji słownika (opisowa).

• liczbaZalacznikow (integer)
Liczba załączników do pisma.

• opisZalacznikow (string 250)
Opis załączników do pisma.

• terminTyp (NIEUSTALONY |  DO_DNIA |  DZISIAJ |  PILNE |  NATYCHMIAST | BEZTERMINOWO |
BEZ_ODPOWIEDZI |  DO_USTALENIA)
Typ terminu.

• terminData (date)
Termin – data.
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• terminCzas (time)
Termin – czas.

• format (string 100)
Nazwa formatu danych zastosowanego przy tworzeniu pisma.

• typ (string 100)
Określenie podstawowego typu pisma.

• odpowiedzialny (typ złożony pracownikType)
Informacje o osobie odpowiedzialnej za pismo przychodzące.
◦ id (integer)

Identyfikator pracownika.
◦ kod (string 15)

Kod systemowy lub numer PESEL pracownika.
◦ nazwisko (string 90)

Nazwisko pracownika.
◦ imie (string 30)

Imię pracownika.
◦ komorka (string)

Nazwa komórki organizacyjnej.
◦ stanowisko (string)

Nazwa stanowiska.
• uzytkownik (string 25)

Login pracownika, który zarejestrował pismo.
• zalaczniki (string)

Załączniki binarne do pisma przychodzącego, spakowane w formacie ZIP (kodowanie nazw plików UTF-8) i
zakodowane  do  ciągu  znaków  algorytmem  BASE64.  Pole  będzie  puste,  jeśli  parametr  „czyZalaczniki”
wywołania usługi „pismo” ma wartość „false”.

• nadawcy (lista elementów typu adresType)
Lista nadawców pisma przychodzącego. Może zawierać pozycje przypisane do kartoteki kontrahentów lub
tzw. pozycje „jednorazowe”, nieprzypisane do kartoteki. Pozycje przypisane do kartoteki mają określone pole
„nip” i niepusty element „kontrahent”, zawierający szczegółowe informacje adresowe. Pierwsza pozycja listy
nadawców oznacza nadawcę głównego w systemie SOD. Pozostałe pozycje to adresy dodatkowe.

◦ nip (string 17)
Numer NIP kontrahenta – nadawcy.

◦ nazwa (string 200)
Nazwa nadawcy.

◦ adres (string 300)
Adres nadawcy.

◦ osoba (string 200)
Osoba nadawcy.

◦ email (string 50)
Adres e-mail nadawcy.

◦ zgoda (NIE | TAK)
Zgoda na komunikację elektroniczną.

◦ lp (integer)
Liczba porządkowa.

◦ grupa (string 6)
Grupa – rodzaj adresu.

◦ sposobWyslaniaKod (string 6)
Sposób wysłania – kod pozycji słownika.

◦ sposobWyslaniaNazwa (string)

Sposób wysłania – nazwa pozycji słownika (opisowa).

◦ kontrahent (typ złożony kontrahentType)

Dane nadawcy – kontrahenta z kartoteki systemu SOD.

▪ id (integer)

Identyfikator kontrahenta – nadawcy.

▪ nip (string 17)

Numer NIP kontrahenta – nadawcy.

▪ typ (P | F)
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Typ kontrahenta – podmiot lub osoba fizyczna.

▪ aktualny (TAK | NIE)

Czy pozycja kartoteki kontrahentów dla tego nadawcy jest aktualna.

▪ pesel (string 15)

Numer PESEL kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ regon (string 14)

Numer REGON kontrahenta – podmiotu.

▪ krs (string 10)

Numer KRS kontrahenta.

▪ nazwa (string 300)

Nazwa kontrahenta.

▪ nazwisko (string 90)

Nazwisko kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ imie (string 30)

Imię kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ imie2 (string 30)

Drugie imię kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ kraj (string 3)

Kod kraju.

▪ teryt (string 15)

Kod TERYT.

▪ kodPocztowy (string 10)

Kod pocztowy.

▪ poczta (string 60)

Poczta.

▪ miejscowosc (string 60)

Miejscowość.

▪ ulica (string 70)

Ulica.

▪ dom (string 10)

Numer domu.

▪ lokal (string 10)

Numer lokalu.

▪ skrytka (string 20)

Skrytka pocztowa.

▪ telefon (string 40)

Numer telefonu.

▪ faks (string 40)

Numer faksu.

▪ email (string 50)

Adres e-mail.

▪ www (string 100)

Adres strony WWW.

▪ epuap (string)

Adres skrytki ePUAP.

• sprawy (lista elementów typu string 80)

Lista znaków spraw, które są przyłączone do danego pisma przychodzącego.
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4.2.3. Błędy

• BrakUprawnien

W  przypadku  gdy  nie  nadano  uprawnienia  do  wysyłania  listy  pism,  lub  zażądano  danych  pisma  spoza
dozwolonego zakresu.

4.3. Usługa „potwierdzOdebraniePisma”

Usługa  służy  do  potwierdzenia  odebrania  przez  system  zewnętrzny  danych  pisma  przychodzącego,  które  zostało
udostępnione  do  pobrania  przy  użyciu  polecenia  interfejsu  użytkownika  systemu  SOD  („Wyślij  do  systemu
dziedzinowego”).  Zalecane  jest  wykorzystanie  tej  usługi  w  połączeniu  z  parametrem  „tylkoUdostepnione”  usługi
„listaPism”, w celu przekazywania do systemu zewnętrznego konkretnych pism, wybranych przez użytkowników. W
takim przypadku system zewnętrzny  powinien  w sposób cykliczny wywoływać usługi  „listaPism” (z  parameterem
„tylkoUdostepnione”  równym  „true”),  a  następnie  „pismo”  i  „potwierdzOdebraniePisma”  dla  każdego  pisma  ze
zwróconej wcześniej listy.

Istnieje  również  możliwość  potwierdzania  za  pomocą  tej  usługi  odebrania  pism,  które  nie  zostały  wcześniej
udostępnione w interfejsie SOD. Pozwala to oznaczyć je jako „potwierdzone”,  a następnie odfiltrować za pomocą
parametru  „tylkoNiepotwierdzone”  równym „true”  usługi  „listaPism”.  Taki  sposób pracy  pozwala  kontrolować  po
stronie systemu zewnętrznego, które pisma zostały już do niego przekazane.

4.3.1. Parametry

• id (integer) – wymagane

Identyfikator pisma przychodzącego.

4.3.2. Zwracane wartości

• brak

4.3.3. Błędy

• BrakUprawnien

W przypadku gdy nie nadano uprawnienia do wysyłania listy pism, lub zażądano potwierdzenia odebrania
pisma spoza dozwolonego zakresu.

4.4. Usługa „dodajPismo”

Usługa  służy  do  dodawania  nowego  pisma  przychodzącego.  Numer  kancelaryjny  nowego  pisma  może  być
automatycznie  nadawany  przez  SOD,  zgodnie  z  zasadami  numeracji  danego rejestru,  lub może  być  nadany  przez
system zewnętrzny (przy czym taka możliwość może być zablokowana na poziomie konfiguracji systemu). Dodawane
pismo  przychodzące  musi  być  przypisane  do  określonego  rejestru  korespondencji  przychodzącej  oraz  musi  mieć
określoną osobę odpowiedzialną. Oba te parametry mogą być wymagane lub opcjonalne, w zależności od konfiguracji
systemu. Wszystkie inne parametry usługi są opcjonalne – ich ewentualne wartości domyślne określone są poniżej.

4.4.1. Parametry

• dokNr (string 25)

Numer kancelaryjny pisma przychodzącego. Jeżeli wartość jest pusta, numer zostanie nadany automatycznie.

• extNr (string 200)

Numer nadany przez system zewnętrzny.

• dokSym (string 50)

Symbol  rejestru  korespondencji  przychodzącej.  Jeżeli  wartość  jest  pusta,  zostanie  wybrana  według
konfiguracji systemu.

• status (BRUDNOPIS | CZYSTOPIS | ANULOWANY)

Status pisma. Wartość domyślna – BRUDNOPIS.

• stan (PLANOWANY | AKTUALNY | HISTORYCZNY)

Stan pisma. Wartość domyślna – AKTUALNY.

• dostep (NIEDOSTEPNE | WSZYSTKO | METADANE)

Określenie zasad udostępniania treści i metadanych pisma. Wartość domyślna – NIEDOSTEPNE.

• indeks (string 40)

Indeks.

• kodKreskowy (string 250)
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Kod kreskowy.

• temat (string)

Temat pisma.

• tresc (string)

Treść pisma.

• token (string 40)

Internetowy klucz dostępu do pisma.

• znakNadawcy (string 75)

Znak nadawcy pisma.

• dataWplywu (date)

Data wpływu. Wartość domyślna – data bieżąca.

• czasWplywu (time)

Czas wpływu.

• dataPisma (date)

Data pisma.

• dataNadania (date)

Data nadania (data stempla pocztowego).

• rodzajDokumentuKod (string 6)

Rodzaj dokumentu – kod pozycji słownika.

• sposobWyslaniaKod (string 6)

Sposób wysłania – kod pozycji słownika.

• klasyfikacjaKod (string 6)
Klasyfikacja – kod pozycji słownika.

• liczbaZalacznikow (integer)
Liczba załączników do pisma. Wartość domyślna 0.

• opisZalacznikow (string 250)
Opis załączników do pisma.

• terminTyp (NIEUSTALONY |  DO_DNIA |  DZISIAJ |  PILNE |  NATYCHMIAST | BEZTERMINOWO |
BEZ_ODPOWIEDZI |  DO_USTALENIA)
Typ terminu. Wartość domyślna – DO_USTALENIA.

• terminData (date)
Termin – data.

• terminCzas (time)
Termin – czas.

• format (string 100)
Nazwa formatu danych zastosowanego przy tworzeniu pisma.

• typ (string 100)
Określenie podstawowego typu pisma.

• odpowiedzialny (typ złożony parametryPracownikaType)
Osoba odpowiedzialna za dodawane pismo przychodzące. Jeżeli wartość jest pusta, zostanie wybrana według
konfiguracji systemu.
◦ id (integer)

Identyfikator pracownika.
◦ pesel (string 15)

Kod systemowy lub numer PESEL pracownika.
◦ login (string 25)

Login pracownika.
• uzytkownik (string 25)

Login pracownika, który zarejestrował pismo. Wartość domyślna – login osoby odpowiedzialnej.
• zalaczniki (string)

Załączniki binarne do pisma przychodzącego, spakowane w formacie ZIP (kodowanie nazw plików UTF-8) i
zakodowane do ciągu znaków algorytmem BASE64.

• nadawcy (lista elementów typu adresType)
Lista  nadawców  dodawanego  pisma  przychodzącego.  Może  zawierać  pozycje  przypisane  do  kartoteki
kontrahentów lub tzw. pozycje „jednorazowe”, nieprzypisane do kartoteki. Pozycje przypisane do kartoteki
mają określone pole „nip” i niepusty element „kontrahent”,  zawierający szczegółowe informacje adresowe.
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Pierwsza pozycja listy nadawców oznacza nadawcę głównego w systemie SOD. Pozostałe pozycje to adresy
dodatkowe.

Aby dodać jako nadawcę kontrahenta, znajdującego się już w kartotece systemu SOD, wystarczy przekazać
jego identyfikator (nip). Pozostałe dane adresowe zostaną automatycznie uzupełnione wg danych z kartoteki, o
ile nie zostaną bezpośrednio podane w polach „nazwa”, „adres” lub „email”.

Przekazanie  danych  kontrahenta  w  elemencie  „kontrahent”  spowoduje  dodanie  nowego  kontrahenta  do
kartoteki, o ile nie zostanie znaleziona tam pozycja odpowiadająca przekazanym danym (identyfikatory: „id”,
„nip”,  „pesel”,  „regon”).  Należy  zwrócić  uwagę,  że  przekazanie  danych  w  elemencie  „kontrahent”  bez
żadnego z powyższych identyfikatorów będzie powodować każdorazowo dodanie nowej pozycji do kartoteki
kontrahentów.  W  takim  przypadku  lepiej  jest  pominąć  element  „kontrahent”  i  utworzyć  pozycję
„jednorazową”.

◦ nip (string 17)
Numer NIP kontrahenta – nadawcy.

◦ nazwa (string 200)
Nazwa nadawcy.

◦ adres (string 300)
Adres nadawcy.

◦ osoba (string 200)
Osoba nadawcy.

◦ email (string 50)
Adres e-mail nadawcy.

◦ zgoda (NIE | TAK)
Zgoda na komunikację elektroniczną. Wartość domyślna – NIE.

◦ lp (integer)
Liczba porządkowa. Dotyczy tylko adresów dodatkowych. Wartość domyślna – 0.

◦ grupa (string 6)
Grupa – rodzaj adresu. Dotyczy tylko adresów dodatkowych.

◦ sposobWyslaniaKod (string 6)
Sposób wysłania – kod pozycji słownika. Dotyczy tylko adresów dodatkowych.

◦ kontrahent (typ złożony kontrahentType)

Dane nadawcy – kontrahenta z kartoteki systemu SOD.

▪ id (integer)

Identyfikator kontrahenta – nadawcy.

▪ nip (string 17)

Numer NIP kontrahenta – nadawcy.

▪ typ (P | F)

Typ kontrahenta – podmiot lub osoba fizyczna. Wartość domyślna – P.

▪ aktualny (TAK | NIE)

Czy pozycja kartoteki kontrahentów dla tego nadawcy jest aktualna. Wartość domyślna – TAK.

▪ pesel (string 15)

Numer PESEL kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ regon (string 14)

Numer REGON kontrahenta – podmiotu.

▪ krs (string 10)

Numer KRS kontrahenta.

▪ nazwa (string 300)

Nazwa kontrahenta.

▪ nazwisko (string 90)

Nazwisko kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ imie (string 30)

Imię kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ imie2 (string 30)

Drugie imię kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ kraj (string 3)
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Kod kraju.

▪ teryt (string 15)

Kod TERYT.

▪ kodPocztowy (string 10)

Kod pocztowy.

▪ poczta (string 60)

Poczta.

▪ miejscowosc (string 60)

Miejscowość.

▪ ulica (string 70)

Ulica.

▪ dom (string 10)

Numer domu.

▪ lokal (string 10)

Numer lokalu.

▪ skrytka (string 20)

Skrytka pocztowa.

▪ telefon (string 40)

Numer telefonu.

▪ faks (string 40)

Numer faksu.

▪ email (string 50)

Adres e-mail.

▪ www (string 100)

Adres strony WWW.

▪ epuap (string)

Adres skrytki ePUAP.

• sprawy (lista elementów typu string 80)

Lista znaków spraw, które zostaną przyłączone do utworzonego pisma przychodzącego.

4.4.2. Zwracane wartości

• id (integer)

Identyfikator dodanego pisma przychodzącego.

• dokNr (string 25)

Numer kancelaryjny dodanego pisma przychodzącego.

4.4.3. Błędy

• BledneDane

W  przypadku  gdy  przekazane  dane  nie  pozwalają  na  określenie  symbolu  rejestru  korespondencji
przychodzącej lub osoby odpowiedzialnej za pismo.

• BrakUprawnien

W przypadku gdy nie nadano uprawnienia do odbierania pism przychodzących, nie nadano uprawnienia do
wybranego rejestru lub nie nadano uprawnienia do nadawania numerów pism.
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4.5. Usługa „aktualizujPismo”

Usługa służy do aktualizacji  danych pisma przychodzącego.  Aktualizacja obejmuje w sposób niezależny metadane
pisma,  adresy  nadawców,  załączniki  i  przyłączone  sprawy,  a  wybór  trybu  aktualizacji  dokonywany  jest  poprzez
ustalenie  wartości  parametrów  „aktualizujMetadane”,  „aktualizujNadawcow”,  „aktualizujSprawy”  oraz
„aktualizujZalaczniki”.  W  przypadku  aktualizacji  metadanych  („aktualizujMetadane”  równe  „true”)  zmianom
podlegają wyłącznie te atrybuty pisma, dla których ustawione zostały niepuste wartości  w parametrach wywołania
usługi. Pozostałe atrybuty pisma pozostają niezmienione. W przypadku aktualizacji nadawców, spraw lub załączników
dostępne  są  dwa  tryby:  dodawania  lub  zamiany.  W trybie  dodawania  (wartość  odpowiedniego  parametru  równa
„DODAJ”)  przekazane  w  parametrach  dane  są  dopisywane  do  już  istniejących.  W  trybie  zamiany  (wartość
odpowiedniego parametru równa „ZAMIEN”) dotychczasowe dane są usuwane i zastępowane przekazanymi.

4.5.1. Parametry

• parametryPisma (typ złożony parametryPismaType) – wymagane

Parametry identyfikacji pisma przychodzącego.

◦ id (integer)

Identyfikator pisma przychodzącego.

◦ dokNr (string 25)

Numer kancelaryjny pisma przychodzącego.

• aktualizujMetadane (boolean)

Wartość „true” oznacza, że będą aktualizowane atrybuty/metadane pisma przychodzącego. Wartość domyślna
- „false”.

• extNr (string 200)

Numer nadany przez system zewnętrzny.

• status (BRUDNOPIS | CZYSTOPIS | ANULOWANY)

Status pisma.

• stan (PLANOWANY | AKTUALNY | HISTORYCZNY)

Stan pisma.

• dostep (NIEDOSTEPNE | WSZYSTKO | METADANE)

Określenie zasad udostępniania treści i metadanych pisma.

• indeks (string 40)

Indeks.

• kodKreskowy (string 250)

Kod kreskowy.

• temat (string)

Temat pisma.

• tresc (string)

Treść pisma.

• token (string 40)

Internetowy klucz dostępu do pisma.

• znakNadawcy (string 75)

Znak nadawcy pisma.

• dataPisma (date)

Data pisma.

• dataNadania (date)

Data nadania (data stempla pocztowego).

• rodzajDokumentuKod (string 6)

Rodzaj dokumentu – kod pozycji słownika.

• sposobWyslaniaKod (string 6)

Sposób wysłania – kod pozycji słownika.

• klasyfikacjaKod (string 6)
Klasyfikacja – kod pozycji słownika.
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• liczbaZalacznikow (integer)
Liczba załączników do pisma.

• opisZalacznikow (string 250)
Opis załączników do pisma.

• terminTyp (NIEUSTALONY |  DO_DNIA |  DZISIAJ |  PILNE |  NATYCHMIAST | BEZTERMINOWO |
BEZ_ODPOWIEDZI |  DO_USTALENIA)
Typ terminu.

• terminData (date)
Termin – data.

• terminCzas (time)
Termin – czas.

• format (string 100)
Nazwa formatu danych zastosowanego przy tworzeniu pisma.

• typ (string 100)
Określenie podstawowego typu pisma.

• odpowiedzialny (typ złożony parametryPracownikaType)
Osoba odpowiedzialna za pismo przychodzące.
◦ id (integer)

Identyfikator pracownika.
◦ pesel (string 15)

Kod systemowy lub numer PESEL pracownika.
◦ login (string 25)

Login pracownika.
• uzytkownik (string 25)

Login pracownika, który zarejestrował pismo.
• aktualizujNadawcow (POMIN | DODAJ | ZAMIEN)

Wartość  „POMIN”  oznacza,  że  nadawcy  nie  będą  aktualizowani.  Wartość  „DODAJ”  oznacza,  że  dane
przekazane  w  parametrze  „nadawcy”  zostaną  dopisane  do  już  istniejących  nadawców  pisma.  Wartość
„ZAMIEN” oznacza, że dotychczasowi nadawcy pisma zostaną zastąpieni tymi przekazanymi w parametrze
„nadawcy”.

• nadawcy (lista elementów typu adresType)
Lista nadawców pisma przychodzącego. Może zawierać pozycje przypisane do kartoteki kontrahentów lub
tzw. pozycje „jednorazowe”, nieprzypisane do kartoteki. Pozycje przypisane do kartoteki mają określone pole
„nip” i niepusty element „kontrahent”, zawierający szczegółowe informacje adresowe. Pierwsza pozycja listy
nadawców oznacza nadawcę głównego w systemie SOD. Pozostałe pozycje to adresy dodatkowe.

Aby dodać jako nadawcę kontrahenta, znajdującego się już w kartotece systemu SOD, wystarczy przekazać
jego identyfikator (nip). Pozostałe dane adresowe zostaną automatycznie uzupełnione wg danych z kartoteki, o
ile nie zostaną bezpośrednio podane w polach „nazwa”, „adres” lub „email”.

Przekazanie  danych  kontrahenta  w  elemencie  „kontrahent”  spowoduje  dodanie  nowego  kontrahenta  do
kartoteki, o ile nie zostanie znaleziona tam pozycja odpowiadająca przekazanym danym (identyfikatory: „id”,
„nip”,  „pesel”,  „regon”).  Należy  zwrócić  uwagę,  że  przekazanie  danych  w  elemencie  „kontrahent”  bez
żadnego z powyższych identyfikatorów będzie powodować każdorazowo dodanie nowej pozycji do kartoteki
kontrahentów.  W  takim  przypadku  lepiej  jest  pominąć  element  „kontrahent”  i  utworzyć  pozycję
„jednorazową”.

◦ nip (string 17)
Numer NIP kontrahenta – nadawcy.

◦ nazwa (string 200)
Nazwa nadawcy.

◦ adres (string 300)
Adres nadawcy.

◦ osoba (string 200)
Osoba nadawcy.

◦ email (string 50)
Adres e-mail nadawcy.

◦ zgoda (NIE | TAK)
Zgoda na komunikację elektroniczną. Wartość domyślna – NIE.

◦ lp (integer)
Liczba porządkowa. Dotyczy tylko adresów dodatkowych. Wartość domyślna – 0.

◦ grupa (string 6)
Grupa – rodzaj adresu. Dotyczy tylko adresów dodatkowych.

16



F8WEB SINT - Synchroniczne interfejsy integracyjne

◦ sposobWyslaniaKod (string 6)
Sposób wysłania – kod pozycji słownika. Dotyczy tylko adresów dodatkowych.

◦ kontrahent (typ złożony kontrahentType)

Dane nadawcy – kontrahenta z kartoteki systemu SOD.

▪ id (integer)

Identyfikator kontrahenta – nadawcy.

▪ nip (string 17)

Numer NIP kontrahenta – nadawcy.

▪ typ (P | F)

Typ kontrahenta – podmiot lub osoba fizyczna. Wartość domyślna – P.

▪ aktualny (TAK | NIE)

Czy pozycja kartoteki kontrahentów dla tego nadawcy jest aktualna. Wartość domyślna – TAK.

▪ pesel (string 15)

Numer PESEL kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ regon (string 14)

Numer REGON kontrahenta – podmiotu.

▪ krs (string 10)

Numer KRS kontrahenta.

▪ nazwa (string 300)

Nazwa kontrahenta.

▪ nazwisko (string 90)

Nazwisko kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ imie (string 30)

Imię kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ imie2 (string 30)

Drugie imię kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ kraj (string 3)

Kod kraju.

▪ teryt (string 15)

Kod TERYT.

▪ kodPocztowy (string 10)

Kod pocztowy.

▪ poczta (string 60)

Poczta.

▪ miejscowosc (string 60)

Miejscowość.

▪ ulica (string 70)

Ulica.

▪ dom (string 10)

Numer domu.

▪ lokal (string 10)

Numer lokalu.

▪ skrytka (string 20)

Skrytka pocztowa.

▪ telefon (string 40)

Numer telefonu.

▪ faks (string 40)

Numer faksu.

▪ email (string 50)
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Adres e-mail.

▪ www (string 100)

Adres strony WWW.

▪ epuap (string)

Adres skrytki ePUAP.

• aktualizujSprawy (POMIN | DODAJ | ZAMIEN)

Wartość „POMIN” oznacza, że przyłączone sprawy nie będą aktualizowane. Wartość „DODAJ” oznacza, że
dane przekazane w parametrze „sprawy” zostaną dopisane do już istniejących spraw. Wartość „ZAMIEN”
oznacza,  że  dotychczasowe  powiązania  ze  sprawami  zostaną  usunięte  i  zastąpione  tymi  przekazanymi  w
parametrze „sprawy”.

• sprawy (lista elementów typu string 80)

Lista znaków spraw przyłączonych do pisma przychodzącego.

• aktualizujZalaczniki (POMIN | DODAJ | ZAMIEN)

Wartość „POMIN” oznacza, że przyłączone załączniki nie będą aktualizowane. Wartość „DODAJ” oznacza,
że  dane  przekazane  w parametrze  „zalaczniki”  zostaną  dodane  do  już  istniejących  załączników.  Wartość
„ZAMIEN” oznacza, że dotychczasowe załączniki pisma zostaną usunięte i zastąpione tymi przekazanymi w
parametrze „zalaczniki”.

• zalaczniki (string)
Załączniki binarne do pisma przychodzącego, spakowane w formacie ZIP (kodowanie nazw plików UTF-8) i
zakodowane do ciągu znaków algorytmem BASE64.

4.5.2. Zwracane wartości

• brak

4.5.3. Błędy

• BrakUprawnien

W przypadku gdy nie nadano uprawnienia do odbierania pism przychodzących lub nie nadano uprawnienia do
wybranego rejestru.

5. Usługi dotyczące dokumentów

Usługi  pozwalają  na  pobieranie  listy  dokumentów  według  określonych  kryteriów  filtrowania,  pobieranie  pełnej
informacji  o  konkretnym  dokumencie  według  identyfikatora  dokumentu,  potwierdzanie  pobrania  dokumentów
udostępnionych  do  pobrania  przez  SOD,  dodawanie  nowego  dokumentu  do  SOD  oraz  aktualizację  istniejącego
dokumentu.

5.1. Usługa „listaDokumentow”

Usługa zwraca listę dokumentów wg określonych kryteriów filtrowania. Wyszukiwane są te dokumentu, dla których
spełnione są wszystkie podane warunki jednocześnie.

5.1.1. Parametry

• tylkoUdostepnione (boolean)
Ustawienie wartości „true” oznacza wybór tylko tych dokumentów, które zostały udostępnione do wysłania do
systemu dziedzinowego przez użytkownika systemu SOD.
Patrz też opis usługi „potwierdzOdebranieDokumentu” (rozdział 5.3).

• tylkoNiepotwierdzone (boolean)
Ustawienie  wartości  „true”  oznacza  wybór  tylko  tych  dokumentów,  których  odbiór  nie  został  wcześniej
potwierdzony za pomocą usługi „potwierdzOdebranieDokumentu”.
Patrz też opis usługi „potwierdzOdebranieDokumentu” (rozdział 5.3).

• komorka (string 50)
Symbol komórki organizacyjnej dla wyszukiwanych dokumentów.

• typDok (KW | ZD)
Typ dokumentu – dokument wychodzący (KW) lub dokument wewnętrzny (ZD).
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• dataWpisuOd (date)
Data wpisu wyszukiwanego dokumentu – początkowa.

• dataWpisuDo (date)
Data wpisu wyszukiwanego dokumentu – końcowa.

• parametryPracownika (typ złożony parametryPracownikaType)
Pracownik odpowiedzialny za wyszukiwany dokument.
◦ id (integer)

Identyfikator pracownika.
◦ pesel (string 15)

Kod systemowy lub numer PESEL pracownika.
◦ login (string 25)

Login pracownika.

• parametryKontrahenta (typ złożony parametryKontrahentaType)
Kontrahent będący adresatem dla wyszukiwanego dokumentu.
◦ id (integer)

Identyfikator kontrahenta.
◦ nip (string 17)

Kod systemowy lub numer NIP kontrahenta.
◦ pesel (string 15)

Numer PESEL kontrahenta – osoby fizycznej.
◦ regon (string 14)

Numer REGON kontrahenta – innego podmiotu.

• parametrySprawy (typ złożony parametrySprawyType)
Sprawa, do której teczki należy wyszukiwany dokument.
◦ id (integer)

Identyfikator sprawy.
◦ sprNr (string 80)

Znak sprawy.

• parametryKomorki (typ złożony parametryKomorkiType)
Komórka organizacyjna, do której został przekazany wyszukiwany dokument.
◦ id (integer)

Identyfikator komórki.
◦ symbol (string 50)

Symbol komórki

5.1.2. Zwracane wartości

• listaDokumentow (lista elementów typu listaDokumentowDaneType)

Lista podstawowych informacji o dokumentach, spełniających wszystkie zadane kryteria wyszukiwania.

◦ id (integer)

Identyfikator dokumentu.

◦ komNr (string 80)

Numer kancelaryjny dokumentu.

◦ temat (string)

Temat dokumentu.

◦ kontrahent (string 200)

Nazwa kontrahenta – głównego adresata dokumentu.

◦ dataWpisu (date)

Data wpisu dokumentu.

◦ dataRejestracji (dateTime)

Data i czas rejestracji dokumentu.
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5.1.3. Błędy

• BrakUprawnien

W przypadku gdy nie nadano uprawnienia do wysyłania listy dokumentów.

5.2. Usługa „dokument”

Usługa pozwala pobrać szczegółowe informacje o dokumencie na podstawie identyfikatora lub numeru kancelaryjnego.

5.2.1. Parametry

• parametryDokumentu (typ złożony parametryDokumentuType) – wymagane

Parametry identyfikacji dokumentu.

◦ id (integer)

Identyfikator dokumentu.

◦ dokNr (string 25)

Numer kancelaryjny dokumentu.

• czyZalaczniki (boolean)

Ustawienie wartości „true” oznacza, że do odpowiedzi zostaną dodane załączniki binarne danego dokumentu.
Wartość „false” oznacza, że ewentualne załączniki zostaną pominięte. Wartość domyślna - „false”.

5.2.2. Zwracane wartości

• id (integer)

Identyfikator dokumentu.

• komNr (string 80)

Numer kancelaryjny dokumentu.

• extNr (string 200)

Numer nadany przez system zewnętrzny.

• komorka (string 50)

Symbol komórki organizacyjnej.

• typDok (KW | ZD)

Typ dokumentu – dokument wychodzący (KW) lub dokument wewnętrzny (ZD).

• status (BRUDNOPIS | CZYSTOPIS | ANULOWANY)

Status dokumentu.

• stan (PLANOWANY | AKTUALNY | HISTORYCZNY)

Stan dokumentu.

• dostep (NIEDOSTEPNE | WSZYSTKO | METADANE)

Określenie zasad udostępniania treści i metadanych dokumentu.

• indeks (string 40)

Indeks.

• kodKreskowy (string 250)

Kod kreskowy.

• temat (string)

Temat dokumentu.

• tresc (string)

Treść dokumentu.

• znakPisma (string 75)

Znak pisma.

• dataWpisu (date)

Data wpisu.

• czasWpisu (time)

Czas wpisu.
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• dataPisma (date)

Data pisma.

• dataOdbioru (date)

Data odbioru dokumentu wychodzącego. Wartość pusta oznacza, że dokument nie został jeszcze wysłany lub
nie został odebrany.

• dataRejestracji (dateTime)

Data i czas rejestracji dokumentu w systemie.

• rodzajDokumentuKod (string 6)

Rodzaj dokumentu – kod pozycji słownika.

• rodzajDokumentuNazwa (string)

Rodzaj dokumentu – nazwa pozycji słownika (opisowa).

• sposobWyslaniaKod (string 6)

Sposób wysłania – kod pozycji słownika.

• sposobWyslaniaNazwa (string)

Sposób wysłania – nazwa pozycji słownika (opisowa).

• klasyfikacjaKod (string 6)
Klasyfikacja – kod pozycji słownika.

• klasyfikacjaNazwa (string)
Klasyfikacja – nazwa pozycji słownika (opisowa).

• liczbaZalacznikow (integer)
Liczba załączników do dokumentu.

• opisZalacznikow (string 250)
Opis załączników do dokumentu.

• terminTyp (NIEUSTALONY |  DO_DNIA |  DZISIAJ |  PILNE |  NATYCHMIAST | BEZTERMINOWO |
BEZ_ODPOWIEDZI |  DO_USTALENIA)
Typ terminu.

• terminData (date)
Termin – data.

• terminCzas (time)
Termin – czas.

• format (string 100)
Nazwa formatu danych zastosowanego przy tworzeniu dokumentu.

• typ (string 100)
Określenie podstawowego typu dokumentu.

• odpowiedzialny (typ złożony pracownikType)
Informacje o osobie odpowiedzialnej za dokument.
◦ id (integer)

Identyfikator pracownika.
◦ kod (string 15)

Kod systemowy lub numer PESEL pracownika.
◦ nazwisko (string 90)

Nazwisko pracownika.
◦ imie (string 30)

Imię pracownika.
◦ komorka (string)

Nazwa komórki organizacyjnej.
◦ stanowisko (string)

Nazwa stanowiska.
• uzytkownik (string 25)

Login pracownika, który zarejestrował dokument.
• zalaczniki (string)

Załączniki binarne do dokumentu, spakowane w formacie ZIP (kodowanie nazw plików UTF-8) i zakodowane
do ciągu znaków algorytmem BASE64. Pole będzie puste, jeśli parametr „czyZalaczniki” wywołania usługi
„dokument” ma wartość „false”.

• adresy (lista elementów typu adresType)
Lista adresatów dokumentu. Może zawierać pozycje przypisane do kartoteki kontrahentów lub tzw. pozycje
„jednorazowe”,  nieprzypisane  do  kartoteki.  Pozycje  przypisane  do  kartoteki  mają  określone  pole  „nip”  i
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niepusty  element  „kontrahent”,  zawierający  szczegółowe  informacje  adresowe.  Pierwsza  pozycja  listy
adresatów oznacza adresata głównego w systemie SOD. Pozostałe pozycje to adresy dodatkowe.

◦ nip (string 17)
Numer NIP kontrahenta – adresata.

◦ nazwa (string 200)
Nazwa adresata.

◦ adres (string 300)
Adres adresata.

◦ osoba (string 200)
Osoba adresata.

◦ email (string 50)
Adres e-mail adresata.

◦ zgoda (NIE | TAK)
Zgoda na komunikację elektroniczną.

◦ lp (integer)
Liczba porządkowa.

◦ grupa (string 6)
Grupa – rodzaj adresu.

◦ sposobWyslaniaKod (string 6)
Sposób wysłania – kod pozycji słownika.

◦ sposobWyslaniaNazwa (string)

Sposób wysłania – nazwa pozycji słownika (opisowa).

◦ kontrahent (typ złożony kontrahentType)

Dane adresata – kontrahenta z kartoteki systemu SOD.

▪ id (integer)

Identyfikator kontrahenta – adresata.

▪ nip (string 17)

Numer NIP kontrahenta – adresata.

▪ typ (P | F)

Typ kontrahenta – podmiot lub osoba fizyczna.

▪ aktualny (TAK | NIE)

Czy pozycja kartoteki kontrahentów dla tego adresata jest aktualna.

▪ pesel (string 15)

Numer PESEL kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ regon (string 14)

Numer REGON kontrahenta – podmiotu.

▪ krs (string 10)

Numer KRS kontrahenta.

▪ nazwa (string 300)

Nazwa kontrahenta.

▪ nazwisko (string 90)

Nazwisko kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ imie (string 30)

Imię kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ imie2 (string 30)

Drugie imię kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ kraj (string 3)

Kod kraju.

▪ teryt (string 15)

Kod TERYT.

▪ kodPocztowy (string 10)

Kod pocztowy.
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▪ poczta (string 60)

Poczta.

▪ miejscowosc (string 60)

Miejscowość.

▪ ulica (string 70)

Ulica.

▪ dom (string 10)

Numer domu.

▪ lokal (string 10)

Numer lokalu.

▪ skrytka (string 20)

Skrytka pocztowa.

▪ telefon (string 40)

Numer telefonu.

▪ faks (string 40)

Numer faksu.

▪ email (string 50)

Adres e-mail.

▪ www (string 100)

Adres strony WWW.

▪ epuap (string)

Adres skrytki ePUAP.

• sprawy (lista elementów typu string 80)

Lista znaków spraw, które są przyłączone do danego dokumentu.

5.2.3. Błędy

• BrakUprawnien

W przypadku gdy nie nadano uprawnienia do wysyłania listy dokumentów, lub zażądano danych dokumentu
spoza dozwolonego zakresu.

5.3. Usługa „potwierdzOdebranieDokumentu”

Usługa służy do potwierdzenia odebrania przez system zewnętrzny danych dokumentu, który został udostępniony do
pobrania przy użyciu polecenia interfejsu użytkownika systemu SOD („Wyślij do systemu dziedzinowego”). Zalecane
jest  wykorzystanie  tej  usługi  w połączeniu  z  parametrem „tylkoUdostepnione”  usługi  „listaDokumentow”,  w celu
przekazywania  do  systemu  zewnętrznego  konkretnych  dokumentów,  wybranych  przez  użytkowników.  W  takim
przypadku system zewnętrzny powinien w sposób cykliczny wywoływać usługi „listaDokumentow” (z parameterem
„tylkoUdostepnione”  równym  „true”),  a  następnie  „dokument”  i  „potwierdzOdebranieDokumentu”  dla  każdego
dokumentu ze zwróconej wcześniej listy.

Istnieje również możliwość potwierdzania za pomocą tej usługi odebrania dokumentów, które nie zostały wcześniej
udostępnione w interfejsie SOD. Pozwala to oznaczyć je jako „potwierdzone”,  a następnie odfiltrować za pomocą
parametru „tylkoNiepotwierdzone” równym „true” usługi „listaDokumentow”. Taki sposób pracy pozwala kontrolować
po stronie systemu zewnętrznego, które dokumenty zostały już do niego przekazane.

5.3.1. Parametry

• id (integer) – wymagane

Identyfikator dokumentu.

5.3.2. Zwracane wartości

• brak

5.3.3. Błędy

• BrakUprawnien

W przypadku  gdy  nie  nadano  uprawnienia  do  wysyłania  listy  dokumentów,  lub  zażądano  potwierdzenia

23



F8WEB SINT - Synchroniczne interfejsy integracyjne

odebrania dokumentu spoza dozwolonego zakresu.

5.4. Usługa „dodajDokument”

Usługa służy do dodawania nowego dokumentu. Numer kancelaryjny nowego dokumentu może być automatycznie
nadawany  przez  SOD,  zgodnie  z  zasadami  numeracji  dla  danej  komórki,  lub  może  być  nadany  przez  system
zewnętrzny  (przy  czym  taka  możliwość  może  być  zablokowana  na  poziomie  konfiguracji  systemu).  Dodawany
dokument musi być przypisany do określonej komórki organizacyjnej oraz musi mieć określoną osobę odpowiedzialną.
Oba  te  parametry  mogą  być  wymagane  lub  opcjonalne,  w  zależności  od  konfiguracji  systemu.  Wszystkie  inne
parametry usługi są opcjonalne – ich ewentualne wartości domyślne określone są poniżej.

5.4.1. Parametry

• komNr (string 80)

Numer kancelaryjny dokumentu. Jeżeli wartość jest pusta, numer zostanie nadany automatycznie.

• extNr (string 200)

Numer nadany przez system zewnętrzny.

• komorka (string 50)

Symbol komórki organizacyjnej. Jeżeli wartość jest pusta, zostanie wybrana według konfiguracji systemu.

• typDok (KW | ZD)

Typ dokumentu – dokument wychodzący (KW) lub dokument wewnętrzny (ZD).

• status (BRUDNOPIS | CZYSTOPIS | ANULOWANY)

Status dokumentu. Wartość domyślna – BRUDNOPIS.

• stan (PLANOWANY | AKTUALNY | HISTORYCZNY)

Stan dokumentu. Wartość domyślna – AKTUALNY.

• dostep (NIEDOSTEPNE | WSZYSTKO | METADANE)

Określenie zasad udostępniania treści i metadanych dokumentu. Wartość domyślna – NIEDOSTEPNE.

• indeks (string 40)

Indeks.

• kodKreskowy (string 250)

Kod kreskowy.

• temat (string)

Temat dokumentu.

• tresc (string)

Treść dokumentu.

• znakPisma (string 75)

Znak pisma.

• dataWpisu (date)

Data wpisu. Wartość domyślna – data bieżąca.

• czasWpisu (time)

Czas wpisu. Wartość domyślna – czas bieżący.

• dataPisma (date)

Data pisma.

• rodzajDokumentuKod (string 6)

Rodzaj dokumentu – kod pozycji słownika.

• sposobWyslaniaKod (string 6)

Sposób wysłania – kod pozycji słownika.

• klasyfikacjaKod (string 6)
Klasyfikacja – kod pozycji słownika.

• liczbaZalacznikow (integer)
Liczba załączników do dokumentu. Wartość domyślna 0.

• opisZalacznikow (string 250)
Opis załączników do dokumentu.

• terminTyp (NIEUSTALONY |  DO_DNIA |  DZISIAJ |  PILNE |  NATYCHMIAST | BEZTERMINOWO |
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BEZ_ODPOWIEDZI |  DO_USTALENIA)
Typ terminu. Wartość domyślna – DO_USTALENIA.

• terminData (date)
Termin – data.

• terminCzas (time)
Termin – czas.

• format (string 100)
Nazwa formatu danych zastosowanego przy tworzeniu dokumentu.

• typ (string 100)
Określenie podstawowego typu dokumentu.

• odpowiedzialny (typ złożony parametryPracownikaType)
Osoba  odpowiedzialna  za  dodawany  dokument.  Jeżeli  wartość  jest  pusta,  zostanie  wybrana  według
konfiguracji systemu.
◦ id (integer)

Identyfikator pracownika.
◦ pesel (string 15)

Kod systemowy lub numer PESEL pracownika.
◦ login (string 25)

Login pracownika.
• uzytkownik (string 25)

Login pracownika, który zarejestrował dokument. Wartość domyślna – login osoby odpowiedzialnej.
• zalaczniki (string)

Załączniki binarne do dokumentu, spakowane w formacie ZIP (kodowanie nazw plików UTF-8) i zakodowane
do ciągu znaków algorytmem BASE64.

• adresy (lista elementów typu adresType)
Lista adresatów dodawanego dokumentu. Może zawierać pozycje przypisane do kartoteki kontrahentów lub
tzw. pozycje „jednorazowe”, nieprzypisane do kartoteki. Pozycje przypisane do kartoteki mają określone pole
„nip” i niepusty element „kontrahent”, zawierający szczegółowe informacje adresowe. Pierwsza pozycja listy
adresatów oznacza adresata głównego w systemie SOD. Pozostałe pozycje to adresy dodatkowe.

Aby dodać jako adresata kontrahenta, znajdującego się już w kartotece systemu SOD, wystarczy przekazać
jego identyfikator (nip). Pozostałe dane adresowe zostaną automatycznie uzupełnione wg danych z kartoteki, o
ile nie zostaną bezpośrednio podane w polach „nazwa”, „adres” lub „email”.

Przekazanie  danych  kontrahenta  w  elemencie  „kontrahent”  spowoduje  dodanie  nowego  kontrahenta  do
kartoteki, o ile nie zostanie znaleziona tam pozycja odpowiadająca przekazanym danym (identyfikatory: „id”,
„nip”,  „pesel”,  „regon”).  Należy  zwrócić  uwagę,  że  przekazanie  danych  w  elemencie  „kontrahent”  bez
żadnego z powyższych identyfikatorów będzie powodować każdorazowo dodanie nowej pozycji do kartoteki
kontrahentów.  W  takim  przypadku  lepiej  jest  pominąć  element  „kontrahent”  i  utworzyć  pozycję
„jednorazową”.

◦ nip (string 17)
Numer NIP kontrahenta – adresata.

◦ nazwa (string 200)
Nazwa adresata.

◦ adres (string 300)
Adres adresata.

◦ osoba (string 200)
Osoba adresata.

◦ email (string 50)
Adres e-mail adresata.

◦ zgoda (NIE | TAK)
Zgoda na komunikację elektroniczną. Wartość domyślna – NIE.

◦ lp (integer)
Liczba porządkowa. Dotyczy tylko adresów dodatkowych. Wartość domyślna – 0.

◦ grupa (string 6)
Grupa – rodzaj adresu. Dotyczy tylko adresów dodatkowych.

◦ sposobWyslaniaKod (string 6)
Sposób wysłania – kod pozycji słownika. Dotyczy tylko adresów dodatkowych.

◦ kontrahent (typ złożony kontrahentType)

Dane adresata – kontrahenta z kartoteki systemu SOD.

▪ id (integer)
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Identyfikator kontrahenta – adresata.

▪ nip (string 17)

Numer NIP kontrahenta – adresata.

▪ typ (P | F)

Typ kontrahenta – podmiot lub osoba fizyczna. Wartość domyślna – P.

▪ aktualny (TAK | NIE)

Czy pozycja kartoteki kontrahentów dla tego adresata jest aktualna. Wartość domyślna – TAK.

▪ pesel (string 15)

Numer PESEL kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ regon (string 14)

Numer REGON kontrahenta – podmiotu.

▪ krs (string 10)

Numer KRS kontrahenta.

▪ nazwa (string 300)

Nazwa kontrahenta.

▪ nazwisko (string 90)

Nazwisko kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ imie (string 30)

Imię kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ imie2 (string 30)

Drugie imię kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ kraj (string 3)

Kod kraju.

▪ teryt (string 15)

Kod TERYT.

▪ kodPocztowy (string 10)

Kod pocztowy.

▪ poczta (string 60)

Poczta.

▪ miejscowosc (string 60)

Miejscowość.

▪ ulica (string 70)

Ulica.

▪ dom (string 10)

Numer domu.

▪ lokal (string 10)

Numer lokalu.

▪ skrytka (string 20)

Skrytka pocztowa.

▪ telefon (string 40)

Numer telefonu.

▪ faks (string 40)

Numer faksu.

▪ email (string 50)

Adres e-mail.

▪ www (string 100)

Adres strony WWW.

▪ epuap (string)

Adres skrytki ePUAP.
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• sprawy (lista elementów typu string 80)

Lista znaków spraw, które zostaną przyłączone do utworzonego dokumentu.

5.4.2. Zwracane wartości

• id (integer)

Identyfikator dodanego dokumentu.

• komNr (string 80)

Numer kancelaryjny dodanego dokumentu.

5.4.3. Błędy

• BledneDane

W przypadku gdy przekazane dane nie pozwalają na określenie symbolu komórki organizacyjnej lub osoby
odpowiedzialnej za dokument.

• BrakUprawnien

W przypadku gdy nie nadano uprawnienia do odbierania dokumentów, nie nadano uprawnienia do wybranej
komórki organizacyjnej lub nie nadano uprawnienia do nadawania numerów dokumentów.

5.5. Usługa „aktualizujDokument”

Usługa służy do aktualizacji danych dokumentu. Aktualizacja obejmuje w sposób niezależny metadane dokumentu,
adresy,  załączniki  i  przyłączone  sprawy,  a  wybór  trybu  aktualizacji  dokonywany  jest  poprzez  ustalenie  wartości
parametrów „aktualizujMetadane”, „aktualizujAdresy”, „aktualizujSprawy” oraz „aktualizujZalaczniki”. W przypadku
aktualizacji metadanych („aktualizujMetadane” równe „true”) zmianom podlegają wyłącznie te atrybuty dokumentu,
dla  których  ustawione  zostały  niepuste  wartości  w parametrach  wywołania  usługi.  Pozostałe  atrybuty  dokumentu
pozostają niezmienione. W przypadku aktualizacji adresów, spraw lub załączników dostępne są dwa tryby: dodawania
lub zamiany. W trybie dodawania (wartość odpowiedniego parametru równa „DODAJ”) przekazane w parametrach
dane są dopisywane do już istniejących.  W trybie zamiany (wartość odpowiedniego parametru równa „ZAMIEN”)
dotychczasowe dane są usuwane i zastępowane przekazanymi.

5.5.1. Parametry

• parametryDokumentu (typ złożony parametryDokumentuType) – wymagane

Parametry identyfikacji dokumentu.

◦ id (integer)

Identyfikator dokumentu.

◦ komNr (string 80)

Numer kancelaryjny dokumentu.

• aktualizujMetadane (boolean)

Wartość „true” oznacza, że będą aktualizowane atrybuty/metadane dokumentu. Wartość domyślna - „false”.

• extNr (string 200)

Numer nadany przez system zewnętrzny.

• status (BRUDNOPIS | CZYSTOPIS | ANULOWANY)

Status dokumentu.

• stan (PLANOWANY | AKTUALNY | HISTORYCZNY)

Stan dokumentu.

• dostep (NIEDOSTEPNE | WSZYSTKO | METADANE)

Określenie zasad udostępniania treści i metadanych dokumentu.

• indeks (string 40)

Indeks.

• kodKreskowy (string 250)

Kod kreskowy.

• temat (string)
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Temat dokumentu.

• tresc (string)

Treść dokumentu.

• znakPisma (string 75)

Znak pisma.

• dataPisma (date)

Data pisma.

• rodzajDokumentuKod (string 6)

Rodzaj dokumentu – kod pozycji słownika.

• sposobWyslaniaKod (string 6)

Sposób wysłania – kod pozycji słownika.

• klasyfikacjaKod (string 6)
Klasyfikacja – kod pozycji słownika.

• liczbaZalacznikow (integer)
Liczba załączników do dokumentu.

• opisZalacznikow (string 250)
Opis załączników do dokumentu.

• terminTyp (NIEUSTALONY |  DO_DNIA |  DZISIAJ |  PILNE |  NATYCHMIAST | BEZTERMINOWO |
BEZ_ODPOWIEDZI |  DO_USTALENIA)
Typ terminu.

• terminData (date)
Termin – data.

• terminCzas (time)
Termin – czas.

• format (string 100)
Nazwa formatu danych zastosowanego przy tworzeniu dokumentu.

• typ (string 100)
Określenie podstawowego typu dokumentu.

• odpowiedzialny (typ złożony parametryPracownikaType)
Osoba odpowiedzialna za dokument.
◦ id (integer)

Identyfikator pracownika.
◦ pesel (string 15)

Kod systemowy lub numer PESEL pracownika.
◦ login (string 25)

Login pracownika.
• uzytkownik (string 25)

Login pracownika, który zarejestrował dokument.
• aktualizujAdresy (POMIN | DODAJ | ZAMIEN)

Wartość  „POMIN”  oznacza,  że  adresaci  nie  będą  aktualizowani.  Wartość  „DODAJ”  oznacza,  że  dane
przekazane  w  parametrze  „adresy”  zostaną  dopisane  do  już  istniejących  adresatów  dokumentu.  Wartość
„ZAMIEN”  oznacza,  że  dotychczasowi  adresaci  dokumentu  zostaną  zastąpieni  tymi  przekazanymi  w
parametrze „adresy”.

• adresy (lista elementów typu adresType)
Lista adresatów dokumentu. Może zawierać pozycje przypisane do kartoteki kontrahentów lub tzw. pozycje
„jednorazowe”,  nieprzypisane  do  kartoteki.  Pozycje  przypisane  do  kartoteki  mają  określone  pole  „nip”  i
niepusty element „kontrahent”, zawierający szczegółowe informacje adresowe. Pierwsza pozycja listy adresów
oznacza adresata głównego w systemie SOD. Pozostałe pozycje to adresy dodatkowe.

Aby dodać jako adresata kontrahenta, znajdującego się już w kartotece systemu SOD, wystarczy przekazać
jego identyfikator (nip). Pozostałe dane adresowe zostaną automatycznie uzupełnione wg danych z kartoteki, o
ile nie zostaną bezpośrednio podane w polach „nazwa”, „adres” lub „email”.

Przekazanie  danych  kontrahenta  w  elemencie  „kontrahent”  spowoduje  dodanie  nowego  kontrahenta  do
kartoteki, o ile nie zostanie znaleziona tam pozycja odpowiadająca przekazanym danym (identyfikatory: „id”,
„nip”,  „pesel”,  „regon”).  Należy  zwrócić  uwagę,  że  przekazanie  danych  w  elemencie  „kontrahent”  bez
żadnego z powyższych identyfikatorów będzie powodować każdorazowo dodanie nowej pozycji do kartoteki
kontrahentów.  W  takim  przypadku  lepiej  jest  pominąć  element  „kontrahent”  i  utworzyć  pozycję
„jednorazową”.
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◦ nip (string 17)
Numer NIP kontrahenta – adresata.

◦ nazwa (string 200)
Nazwa adresata.

◦ adres (string 300)
Adres adresata.

◦ osoba (string 200)
Osoba adresata.

◦ email (string 50)
Adres e-mail adresata.

◦ zgoda (NIE | TAK)
Zgoda na komunikację elektroniczną. Wartość domyślna – NIE.

◦ lp (integer)
Liczba porządkowa. Dotyczy tylko adresów dodatkowych. Wartość domyślna – 0.

◦ grupa (string 6)
Grupa – rodzaj adresu. Dotyczy tylko adresów dodatkowych.

◦ sposobWyslaniaKod (string 6)
Sposób wysłania – kod pozycji słownika. Dotyczy tylko adresów dodatkowych.

◦ kontrahent (typ złożony kontrahentType)

Dane adresata – kontrahenta z kartoteki systemu SOD.

▪ id (integer)

Identyfikator kontrahenta – adresata.

▪ nip (string 17)

Numer NIP kontrahenta – adresata.

▪ typ (P | F)

Typ kontrahenta – podmiot lub osoba fizyczna. Wartość domyślna – P.

▪ aktualny (TAK | NIE)

Czy pozycja kartoteki kontrahentów dla tego adresata jest aktualna. Wartość domyślna – TAK.

▪ pesel (string 15)

Numer PESEL kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ regon (string 14)

Numer REGON kontrahenta – podmiotu.

▪ krs (string 10)

Numer KRS kontrahenta.

▪ nazwa (string 300)

Nazwa kontrahenta.

▪ nazwisko (string 90)

Nazwisko kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ imie (string 30)

Imię kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ imie2 (string 30)

Drugie imię kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ kraj (string 3)

Kod kraju.

▪ teryt (string 15)

Kod TERYT.

▪ kodPocztowy (string 10)

Kod pocztowy.

▪ poczta (string 60)

Poczta.

▪ miejscowosc (string 60)

Miejscowość.
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▪ ulica (string 70)

Ulica.

▪ dom (string 10)

Numer domu.

▪ lokal (string 10)

Numer lokalu.

▪ skrytka (string 20)

Skrytka pocztowa.

▪ telefon (string 40)

Numer telefonu.

▪ faks (string 40)

Numer faksu.

▪ email (string 50)

Adres e-mail.

▪ www (string 100)

Adres strony WWW.

▪ epuap (string)

Adres skrytki ePUAP.

• aktualizujSprawy (POMIN | DODAJ | ZAMIEN)

Wartość „POMIN” oznacza, że przyłączone sprawy nie będą aktualizowane. Wartość „DODAJ” oznacza, że
dane przekazane w parametrze „sprawy” zostaną dopisane do już istniejących spraw. Wartość „ZAMIEN”
oznacza,  że  dotychczasowe  powiązania  ze  sprawami  zostaną  usunięte  i  zastąpione  tymi  przekazanymi  w
parametrze „sprawy”.

• sprawy (lista elementów typu string 80)

Lista znaków spraw przyłączonych do dokumentu.

• aktualizujZalaczniki (POMIN | DODAJ | ZAMIEN)

Wartość „POMIN” oznacza, że przyłączone załączniki nie będą aktualizowane. Wartość „DODAJ” oznacza,
że  dane  przekazane  w parametrze  „zalaczniki”  zostaną  dodane  do  już  istniejących  załączników.  Wartość
„ZAMIEN”  oznacza,  że  dotychczasowe  załączniki  dokumentu  zostaną  usunięte  i  zastąpione  tymi
przekazanymi w parametrze „zalaczniki”.

• zalaczniki (string)
Załączniki binarne do dokumentu, spakowane w formacie ZIP (kodowanie nazw plików UTF-8) i zakodowane
do ciągu znaków algorytmem BASE64.

5.5.2. Zwracane wartości

• brak

5.5.3. Błędy

• BrakUprawnien

W  przypadku  gdy  nie  nadano  uprawnienia  do  odbierania  dokumentów  lub  nie  nadano  uprawnienia  do
wybranej komórki organizacyjnej.

6. Usługi dotyczące spraw

Usługi pozwalają na pobieranie listy spraw według określonych kryteriów filtrowania, pobieranie pełnej informacji o
konkretnej sprawie według identyfikatora sprawy, potwierdzanie pobrania spraw udostępnionych do pobrania przez
SOD, dodawanie nowej sprawy do SOD oraz aktualizację istniejącej sprawy.

6.1. Usługa „listaSpraw”

Usługa zwraca listę spraw wg określonych kryteriów filtrowania. Wyszukiwane są te sprawy, dla których spełnione są
wszystkie podane warunki jednocześnie.

6.1.1. Parametry

• tylkoUdostepnione (boolean)
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Ustawienie  wartości  „true”  oznacza  wybór  tylko  tych  spraw,  które  zostały  udostępnione  do  wysłania  do
systemu dziedzinowego przez użytkownika systemu SOD.
Patrz też opis usługi „potwierdzOdebranieSprawy” (rozdział 6.3).

• tylkoNiepotwierdzone (boolean)
Ustawienie wartości „true” oznacza wybór tylko tych spraw, których odbiór nie został wcześniej potwierdzony
za pomocą usługi „potwierdzOdebranieSprawy”.
Patrz też opis usługi „potwierdzOdebranieSprawy” (rozdział 6.3).

• komorka (string 50)
Symbol komórki organizacyjnej dla wyszukiwanych spraw.

• jrwa (string 25)
Symbol JRWA dla wyszukiwanych spraw.

• stan (ROZPOCZETA  |  TYMCZASOWO_ZAKONCZONA  |  OSTATECZNIE_ZAKONCZONA  |
WZNOWIONA | ZAWIESZONA)
Stan realizacji sprawy.

• dataRozpoczeniaOd (date)
Data rozpoczęcia sprawy – początkowa.

• dataRozpoczeciaDo (date)
Data rozpoczęcia sprawy – końcowa.

• dataZakonczeniaOd (date)
Data zakończenia sprawy – początkowa.

• dataZakonczeniaDo (date)
Data zakończenia sprawy – końcowa.

• parametryPracownika (typ złożony parametryPracownikaType)
Pracownik odpowiedzialny za wyszukiwaną sprawę.
◦ id (integer)

Identyfikator pracownika.
◦ pesel (string 15)

Kod systemowy lub numer PESEL pracownika.
◦ login (string 25)

Login pracownika.

• parametryKontrahenta (typ złożony parametryKontrahentaType)
Kontrahent będący stroną dla wyszukiwanej sprawy.
◦ id (integer)

Identyfikator kontrahenta.
◦ nip (string 17)

Kod systemowy lub numer NIP kontrahenta.
◦ pesel (string 15)

Numer PESEL kontrahenta – osoby fizycznej.
◦ regon (string 14)

Numer REGON kontrahenta – innego podmiotu.

6.1.2. Zwracane wartości

• listaSpraw (lista elementów typu listaSprawDaneType)

Lista podstawowych informacji o sprawach, spełniających wszystkie zadane kryteria wyszukiwania.

◦ id (integer)

Identyfikator sprawy.

◦ sprNr (string 80)

Znak sprawy.
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◦ temat (string)

Temat sprawy.

◦ strona (string 200)

Nazwa kontrahenta – strony w sprawie.

◦ stan (ROZPOCZETA  |  TYMCZASOWO_ZAKONCZONA  |  OSTATECZNIE_ZAKONCZONA  |
WZNOWIONA | ZAWIESZONA)

Stan realizacji sprawy.

◦ dataRozpoczecia (date)

Data rozpoczęcia sprawy.

◦ dataZakonczenia (date)

Data zakończenia sprawy.

◦ dataRejestracji (dateTime)

Data i czas rejestracji sprawy.

6.1.3. Błędy

• BrakUprawnien

W przypadku gdy nie nadano uprawnienia do wysyłania listy spraw.

6.2. Usługa „sprawa”

Usługa pozwala pobrać szczegółowe informacje o sprawie na podstawie identyfikatora lub znaku sprawy.

6.2.1. Parametry

• parametrySprawy (typ złożony parametrySprawyType) – wymagane

Parametry identyfikacji sprawy.

◦ id (integer)

Identyfikator sprawy.

◦ sprNr (string 80)

Znak sprawy.

6.2.2. Zwracane wartości

• id (integer)

Identyfikator sprawy.

• sprNr (string 80)

Znak sprawy.

• extNr (string 200)

Numer nadany przez system zewnętrzny.

• komorka (string 50)

Symbol komórki organizacyjnej.

• jrwa (string 25)

Symbol JRWA.

• jrwaHaslo (string 250)

Hasło JRWA.

• katArch (string 6)

Kategoria archiwalna.

• status (BRUDNOPIS | CZYSTOPIS | ANULOWANY)

Status sprawy.

• stan (ROZPOCZETA  |  TYMCZASOWO_ZAKONCZONA  |  OSTATECZNIE_ZAKONCZONA  |
WZNOWIONA | ZAWIESZONA)

Stan realizacji sprawy.

• dostep (NIEDOSTEPNE | WSZYSTKO | METADANE)

Określenie zasad udostępniania treści i metadanych dokumentu.
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• indeks (string 40)

Indeks.

• kodKreskowy (string 250)

Kod kreskowy.

• temat (string)

Temat sprawy.

• przebiegZalatwienia (string)

Przebieg załatwienia sprawy.

• znakPisma (string 75)

Znak pisma.

• dataPisma (date)

Data pisma.

• dataRozpoczecia (date)

Data rozpoczęcia sprawy.

• czasRozpoczecia (time)

Czas rozpoczęcia sprawy.

• dataZakonczenia (date)

Data zakończenia sprawy.

• czasZakonczenia (time)

Czas zakończenia sprawy.

• dataRejestracji (dateTime)

Data i czas rejestracji dokumentu w systemie.

• klasyfikacjaKod (string 6)
Klasyfikacja – kod pozycji słownika.

• klasyfikacjaNazwa (string)
Klasyfikacja – nazwa pozycji słownika (opisowa).

• terminTyp (NIEUSTALONY |  DO_DNIA |  DZISIAJ |  PILNE |  NATYCHMIAST | BEZTERMINOWO |
BEZ_ODPOWIEDZI |  DO_USTALENIA)
Typ terminu.

• terminData (date)
Termin – data.

• terminCzas (time)
Termin – czas.

• odpowiedzialny (typ złożony pracownikType)
Informacje o osobie odpowiedzialnej za sprawę.
◦ id (integer)

Identyfikator pracownika.
◦ kod (string 15)

Kod systemowy lub numer PESEL pracownika.
◦ nazwisko (string 90)

Nazwisko pracownika.
◦ imie (string 30)

Imię pracownika.
◦ komorka (string)

Nazwa komórki organizacyjnej.
◦ stanowisko (string)

Nazwa stanowiska.
• uzytkownik (string 25)

Login pracownika, który zarejestrował sprawę.
• strony (lista elementów typu adresType)

Lista  stron  w  sprawie.  Może  zawierać  pozycje  przypisane  do  kartoteki  kontrahentów  lub  tzw.  pozycje
„jednorazowe”,  nieprzypisane  do  kartoteki.  Pozycje  przypisane  do  kartoteki  mają  określone  pole  „nip”  i
niepusty  element  „kontrahent”,  zawierający  szczegółowe  informacje  adresowe.  Pierwsza  pozycja  listy
adresatów oznacza stronę główną w systemie SOD. Pozostałe pozycje to adresy dodatkowe.

◦ nip (string 17)
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Numer NIP kontrahenta – strony.
◦ nazwa (string 200)

Nazwa strony.
◦ adres (string 300)

Adres strony.
◦ osoba (string 200)

Osoba strony.
◦ email (string 50)

Adres e-mail strony.
◦ zgoda (NIE | TAK)

Zgoda na komunikację elektroniczną.
◦ lp (integer)

Liczba porządkowa.
◦ grupa (string 6)

Grupa – rodzaj adresu.
◦ sposobWyslaniaKod (string 6)

Sposób wysłania – kod pozycji słownika.
◦ sposobWyslaniaNazwa (string)

Sposób wysłania – nazwa pozycji słownika (opisowa).

◦ kontrahent (typ złożony kontrahentType)

Dane strony – kontrahenta z kartoteki systemu SOD.

▪ id (integer)

Identyfikator kontrahenta – strony.

▪ nip (string 17)

Numer NIP kontrahenta – strony.

▪ typ (P | F)

Typ kontrahenta – podmiot lub osoba fizyczna.

▪ aktualny (TAK | NIE)

Czy pozycja kartoteki kontrahentów dla tej strony jest aktualna.

▪ pesel (string 15)

Numer PESEL kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ regon (string 14)

Numer REGON kontrahenta – podmiotu.

▪ krs (string 10)

Numer KRS kontrahenta.

▪ nazwa (string 300)

Nazwa kontrahenta.

▪ nazwisko (string 90)

Nazwisko kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ imie (string 30)

Imię kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ imie2 (string 30)

Drugie imię kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ kraj (string 3)

Kod kraju.

▪ teryt (string 15)

Kod TERYT.

▪ kodPocztowy (string 10)

Kod pocztowy.

▪ poczta (string 60)

Poczta.

▪ miejscowosc (string 60)
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Miejscowość.

▪ ulica (string 70)

Ulica.

▪ dom (string 10)

Numer domu.

▪ lokal (string 10)

Numer lokalu.

▪ skrytka (string 20)

Skrytka pocztowa.

▪ telefon (string 40)

Numer telefonu.

▪ faks (string 40)

Numer faksu.

▪ email (string 50)

Adres e-mail.

▪ www (string 100)

Adres strony WWW.

▪ epuap (string)

Adres skrytki ePUAP.

• dokumenty (lista elementów typu string 80)

Lista numerów kancelaryjnych dokumentów w tej sprawie.

• pisma (lista elementów typu string 25)

Lista numerów kancelaryjnych pism przychodzących w tej sprawie.

• rejestry (lista elementów typu string 25)

Lista numerów kancelaryjnych pozycji rejestrów przyłączonych do tej sprawy.

6.2.3. Błędy

• BrakUprawnien

W przypadku gdy nie nadano uprawnienia  do  wysyłania listy spraw,  lub zażądano danych sprawy spoza
dozwolonego zakresu.

6.3. Usługa „potwierdzOdebranieSprawy”

Usługa służy do potwierdzenia  odebrania  przez  system zewnętrzny  danych sprawy,  która  została  udostępniona  do
pobrania przy użyciu polecenia interfejsu użytkownika systemu SOD („Wyślij do systemu dziedzinowego”). Zalecane
jest  wykorzystanie  tej  usługi  w  połączeniu  z  parametrem  „tylkoUdostepnione”  usługi  „listaSpraw”,  w  celu
przekazywania do systemu zewnętrznego konkretnych spraw, wybranych przez użytkowników. W takim przypadku
system  zewnętrzny  powinien  w  sposób  cykliczny  wywoływać  usługi  „listaSpraw”  (z  parameterem
„tylkoUdostepnione”  równym  „true”),  a  następnie  „sprawa”  i  „potwierdzOdebranieSprawy”  dla  każdej  sprawy  ze
zwróconej wcześniej listy.

Istnieje  również  możliwość  potwierdzania  za  pomocą  tej  usługi  odebrania  spraw,  które  nie  zostały  wcześniej
udostępnione w interfejsie SOD. Pozwala to oznaczyć je jako „potwierdzone”,  a następnie odfiltrować za pomocą
parametru „tylkoNiepotwierdzone” równym „true” usługi „listaSpraw”. Taki sposób pracy pozwala kontrolować po
stronie systemu zewnętrznego, które sprawy zostały już do niego przekazane.

6.3.1. Parametry

• id (integer) – wymagane

Identyfikator sprawy.

6.3.2. Zwracane wartości

• brak

6.3.3. Błędy

• BrakUprawnien
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W przypadku gdy nie nadano uprawnienia do wysyłania listy spraw, lub zażądano potwierdzenia odebrania
sprawy spoza dozwolonego zakresu.

6.4. Usługa „dodajSprawe”

Usługa  służy  do  dodawania  nowej  sprawy.  Znak  nowej  sprawy  może  być  automatycznie  nadawany  przez  SOD,
zgodnie z zasadami numeracji spraw, lub może być nadany przez system zewnętrzny (przy czym taka możliwość może
być zablokowana na poziomie konfiguracji systemu). Dodawana sprawa musi być przypisana do określonej komórki
organizacyjnej,  musi  mieć  przypisany  symbol  JRWA  oraz  musi  mieć  określoną  osobę  odpowiedzialną.  Te  trzy
parametry  mogą być  wymagane lub opcjonalne,  w zależności  od  konfiguracji  systemu.  Wszystkie inne  parametry
usługi są opcjonalne – ich ewentualne wartości domyślne określone są poniżej.

6.4.1. Parametry

• sprNr (string 80)

Znak sprawy. Jeżeli wartość jest pusta, znak sprawy zostanie nadany automatycznie.

• extNr (string 200)

Numer nadany przez system zewnętrzny.

• komorka (string 50)

Symbol komórki organizacyjnej. Jeżeli wartość jest pusta, zostanie wybrana według konfiguracji systemu.

• jrwa (string 25)

Symbol JRWA. Jeżeli wartość jest pusta, zostanie ustalona według konfiguracji systemu.

• jrwaHaslo (string 250)

Hasło JRWA. Jeżeli wartość jest pusta, zostanie ustalona według konfiguracji systemu.

• katArch (string 6)

Kategoria archiwalna. Jeżeli wartość jest pusta, zostanie ustalona według konfiguracji systemu.

• status (BRUDNOPIS | CZYSTOPIS | ANULOWANY)

Status sprawy. Wartość domyślna – BRUDNOPIS.

• stan (ROZPOCZETA  |  TYMCZASOWO_ZAKONCZONA  |  OSTATECZNIE_ZAKONCZONA  |
WZNOWIONA | ZAWIESZONA)

Stan realizacji sprawy. Wartość domyślna – ROZPOCZETA.

• dostep (NIEDOSTEPNE | WSZYSTKO | METADANE)

Określenie zasad udostępniania treści i metadanych dokumentu. Wartość domyślna – NIEDOSTEPNE.

• indeks (string 40)

Indeks.

• kodKreskowy (string 250)

Kod kreskowy.

• temat (string)

Temat sprawy.

• przebiegZalatwienia (string)

Przebieg załatwienia sprawy.

• znakPisma (string 75)

Znak pisma.

• dataPisma (date)

Data pisma.

• dataRozpoczecia (date)

Data rozpoczęcia sprawy. Wartość domyślna – data bieżąca.

• czasRozpoczecia (time)

Czas rozpoczęcia sprawy. Wartość domyślna – czas bieżący.

• dataZakonczenia (date)

Data zakończenia sprawy.

• czasZakonczenia (time)

Czas zakończenia sprawy.
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• klasyfikacjaKod (string 6)
Klasyfikacja – kod pozycji słownika.

• terminTyp (NIEUSTALONY |  DO_DNIA |  DZISIAJ |  PILNE |  NATYCHMIAST | BEZTERMINOWO |
BEZ_ODPOWIEDZI |  DO_USTALENIA)
Typ terminu. Wartość domyślna – DO_USTALENIA.

• terminData (date)
Termin – data.

• terminCzas (time)
Termin – czas.

• odpowiedzialny (typ złożony parametryPracownikaType)
Osoba odpowiedzialna za dodawaną sprawę. Jeżeli wartość jest pusta, zostanie wybrana według konfiguracji
systemu.
◦ id (integer)

Identyfikator pracownika.
◦ pesel (string 15)

Kod systemowy lub numer PESEL pracownika.
◦ login (string 25)

Login pracownika.
• uzytkownik (string 25)

Login pracownika, który zarejestrował sprawę. Wartość domyślna – login osoby odpowiedzialnej.
• strony (lista elementów typu adresType)

Lista  stron w dodawanej  sprawie.  Może zawierać  pozycje  przypisane  do kartoteki  kontrahentów lub tzw.
pozycje  „jednorazowe”,  nieprzypisane  do  kartoteki.  Pozycje  przypisane  do  kartoteki  mają określone  pole
„nip” i niepusty element „kontrahent”, zawierający szczegółowe informacje adresowe. Pierwsza pozycja listy
stron oznacza stronę główną w systemie SOD. Pozostałe pozycje to adresy dodatkowe.

Aby dodać jako stronę kontrahenta, znajdującego się już w kartotece systemu SOD, wystarczy przekazać jego
identyfikator (nip). Pozostałe dane adresowe zostaną automatycznie uzupełnione wg danych z kartoteki, o ile
nie zostaną bezpośrednio podane w polach „nazwa”, „adres” lub „email”.

Przekazanie  danych  kontrahenta  w  elemencie  „kontrahent”  spowoduje  dodanie  nowego  kontrahenta  do
kartoteki, o ile nie zostanie znaleziona tam pozycja odpowiadająca przekazanym danym (identyfikatory: „id”,
„nip”,  „pesel”,  „regon”).  Należy  zwrócić  uwagę,  że  przekazanie  danych  w  elemencie  „kontrahent”  bez
żadnego z powyższych identyfikatorów będzie powodować każdorazowo dodanie nowej pozycji do kartoteki
kontrahentów.  W  takim  przypadku  lepiej  jest  pominąć  element  „kontrahent”  i  utworzyć  pozycję
„jednorazową”.

◦ nip (string 17)
Numer NIP kontrahenta – strony.

◦ nazwa (string 200)
Nazwa strony.

◦ adres (string 300)
Adres strony.

◦ osoba (string 200)
Osoba strony.

◦ email (string 50)
Adres e-mail strony.

◦ zgoda (NIE | TAK)
Zgoda na komunikację elektroniczną. Wartość domyślna – NIE.

◦ lp (integer)
Liczba porządkowa. Dotyczy tylko adresów dodatkowych. Wartość domyślna – 0.

◦ grupa (string 6)
Grupa – rodzaj adresu. Dotyczy tylko adresów dodatkowych.

◦ sposobWyslaniaKod (string 6)
Sposób wysłania – kod pozycji słownika. Dotyczy tylko adresów dodatkowych.

◦ kontrahent (typ złożony kontrahentType)

Dane strony – kontrahenta z kartoteki systemu SOD.

▪ id (integer)

Identyfikator kontrahenta – strony.

▪ nip (string 17)

Numer NIP kontrahenta – strony.

▪ typ (P | F)
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Typ kontrahenta – podmiot lub osoba fizyczna. Wartość domyślna – P.

▪ aktualny (TAK | NIE)

Czy pozycja kartoteki kontrahentów dla tej strony jest aktualna. Wartość domyślna – TAK.

▪ pesel (string 15)

Numer PESEL kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ regon (string 14)

Numer REGON kontrahenta – podmiotu.

▪ krs (string 10)

Numer KRS kontrahenta.

▪ nazwa (string 300)

Nazwa kontrahenta.

▪ nazwisko (string 90)

Nazwisko kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ imie (string 30)

Imię kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ imie2 (string 30)

Drugie imię kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ kraj (string 3)

Kod kraju.

▪ teryt (string 15)

Kod TERYT.

▪ kodPocztowy (string 10)

Kod pocztowy.

▪ poczta (string 60)

Poczta.

▪ miejscowosc (string 60)

Miejscowość.

▪ ulica (string 70)

Ulica.

▪ dom (string 10)

Numer domu.

▪ lokal (string 10)

Numer lokalu.

▪ skrytka (string 20)

Skrytka pocztowa.

▪ telefon (string 40)

Numer telefonu.

▪ faks (string 40)

Numer faksu.

▪ email (string 50)

Adres e-mail.

▪ www (string 100)

Adres strony WWW.

▪ epuap (string)

Adres skrytki ePUAP.

• dokumenty (lista elementów typu string 80)

Lista numerów kancelaryjnych dokumentów w tej sprawie.

• pisma (lista elementów typu string 25)

Lista numerów kancelaryjnych pism przychodzących w tej sprawie.
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• rejestry (lista elementów typu string 25)

Lista numerów kancelaryjnych pozycji rejestrów, które zostaną przyłączone do tej sprawy.

6.4.2. Zwracane wartości

• id (integer)

Identyfikator dodanej sprawy.

• sprNr (string 80)

Znak dodanej sprawy.

6.4.3. Błędy

• BledneDane

W przypadku gdy przekazane dane nie pozwalają na określenie symbolu komórki organizacyjnej, symbolu
JRWA lub osoby odpowiedzialnej za sprawę.

• BrakUprawnien

W przypadku gdy nie nadano uprawnienia do odbierania spraw, nie nadano uprawnienia do wybranej komórki
organizacyjnej lub JRWA albo nie nadano uprawnienia do nadawania znaków spraw.

6.5. Usługa „aktualizujSprawe”

Usługa służy do aktualizacji danych sprawy. Aktualizacja obejmuje w sposób niezależny metadane sprawy, strony oraz
powiązania  (dokumenty,  pisma i  rejestry),  a  wybór  trybu aktualizacji  dokonywany jest  poprzez  ustalenie  wartości
parametrów  „aktualizujMetadane”,  „aktualizujStrony”  oraz  „aktualizujPowiazania”.  W  przypadku  aktualizacji
metadanych  („aktualizujMetadane”  równe  „true”)  zmianom  podlegają  wyłącznie  te  atrybuty  sprawy,  dla  których
ustawione  zostały  niepuste  wartości  w  parametrach  wywołania  usługi.  Pozostałe  atrybuty  sprawy  pozostają
niezmienione. W przypadku aktualizacji stron lub powiązań dostępne są dwa tryby: dodawania lub zamiany. W trybie
dodawania (wartość odpowiedniego parametru równa „DODAJ”) przekazane w parametrach dane są dopisywane do
już istniejących.  W trybie zamiany (wartość odpowiedniego parametru równa „ZAMIEN”) dotychczasowe dane są
usuwane i zastępowane przekazanymi.

6.5.1. Parametry

• parametrySprawy (typ złożony parametrySprawyType) – wymagane

Parametry identyfikacji sprawy.

◦ id (integer)

Identyfikator sprawy.

◦ sprNr (string 80)

Znak sprawy.

• aktualizujMetadane (boolean)

Wartość „true” oznacza, że będą aktualizowane atrybuty/metadane sprawy. Wartość domyślna - „false”.

• extNr (string 200)

Numer nadany przez system zewnętrzny.

• katArch (string 6)

Kategoria archiwalna.

• status (BRUDNOPIS | CZYSTOPIS | ANULOWANY)

Status sprawy.

• stan (ROZPOCZETA  |  TYMCZASOWO_ZAKONCZONA  |  OSTATECZNIE_ZAKONCZONA  |
WZNOWIONA | ZAWIESZONA)

Stan realizacji sprawy.

• dostep (NIEDOSTEPNE | WSZYSTKO | METADANE)

Określenie zasad udostępniania treści i metadanych dokumentu.

• indeks (string 40)

Indeks.

• kodKreskowy (string 250)

Kod kreskowy.
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• temat (string)

Temat sprawy.

• przebiegZalatwienia (string)

Przebieg załatwienia sprawy.

• znakPisma (string 75)

Znak pisma.

• dataPisma (date)

Data pisma.

• dataZakonczenia (date)

Data zakończenia sprawy.

• czasZakonczenia (time)

Czas zakończenia sprawy.

• klasyfikacjaKod (string 6)
Klasyfikacja – kod pozycji słownika.

• terminTyp (NIEUSTALONY |  DO_DNIA |  DZISIAJ |  PILNE |  NATYCHMIAST | BEZTERMINOWO |
BEZ_ODPOWIEDZI |  DO_USTALENIA)
Typ terminu.

• terminData (date)
Termin – data.

• terminCzas (time)
Termin – czas.

• odpowiedzialny (typ złożony parametryPracownikaType)
Osoba odpowiedzialna za sprawę.
◦ id (integer)

Identyfikator pracownika.
◦ pesel (string 15)

Kod systemowy lub numer PESEL pracownika.
◦ login (string 25)

Login pracownika.
• uzytkownik (string 25)

Login pracownika, który zarejestrował dokument.
• aktualizujStrony (POMIN | DODAJ | ZAMIEN)

Wartość  „POMIN”  oznacza,  że  strony  nie  będą  aktualizowane.  Wartość  „DODAJ”  oznacza,  że  dane
przekazane w parametrze „strony” zostaną dopisane do już istniejących adresatów stron. Wartość „ZAMIEN”
oznacza, że dotychczasowe adresy stron sprawy zostaną zastąpieni tymi przekazanymi w parametrze „strony”.

• strony (lista elementów typu adresType)
Lista  stron  w  sprawie.  Może  zawierać  pozycje  przypisane  do  kartoteki  kontrahentów  lub  tzw.  pozycje
„jednorazowe”,  nieprzypisane  do  kartoteki.  Pozycje  przypisane  do  kartoteki  mają  określone  pole  „nip”  i
niepusty element „kontrahent”, zawierający szczegółowe informacje adresowe. Pierwsza pozycja listy stron
oznacza stronę główną w systemie SOD. Pozostałe pozycje to adresy dodatkowe.

Aby dodać jako stronę kontrahenta, znajdującego się już w kartotece systemu SOD, wystarczy przekazać jego
identyfikator (nip). Pozostałe dane adresowe zostaną automatycznie uzupełnione wg danych z kartoteki, o ile
nie zostaną bezpośrednio podane w polach „nazwa”, „adres” lub „email”.

Przekazanie  danych  kontrahenta  w  elemencie  „kontrahent”  spowoduje  dodanie  nowego  kontrahenta  do
kartoteki, o ile nie zostanie znaleziona tam pozycja odpowiadająca przekazanym danym (identyfikatory: „id”,
„nip”,  „pesel”,  „regon”).  Należy  zwrócić  uwagę,  że  przekazanie  danych  w  elemencie  „kontrahent”  bez
żadnego z powyższych identyfikatorów będzie powodować każdorazowo dodanie nowej pozycji do kartoteki
kontrahentów.  W  takim  przypadku  lepiej  jest  pominąć  element  „kontrahent”  i  utworzyć  pozycję
„jednorazową”.

◦ nip (string 17)
Numer NIP kontrahenta – strony.

◦ nazwa (string 200)
Nazwa strony.

◦ adres (string 300)
Adres strony.

◦ osoba (string 200)
Osoba strony.
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◦ email (string 50)
Adres e-mail strony.

◦ zgoda (NIE | TAK)
Zgoda na komunikację elektroniczną. Wartość domyślna – NIE.

◦ lp (integer)
Liczba porządkowa. Dotyczy tylko adresów dodatkowych. Wartość domyślna – 0.

◦ grupa (string 6)
Grupa – rodzaj adresu. Dotyczy tylko adresów dodatkowych.

◦ sposobWyslaniaKod (string 6)
Sposób wysłania – kod pozycji słownika. Dotyczy tylko adresów dodatkowych.

◦ kontrahent (typ złożony kontrahentType)

Dane strony – kontrahenta z kartoteki systemu SOD.

▪ id (integer)

Identyfikator kontrahenta – strony.

▪ nip (string 17)

Numer NIP kontrahenta – strony.

▪ typ (P | F)

Typ kontrahenta – podmiot lub osoba fizyczna. Wartość domyślna – P.

▪ aktualny (TAK | NIE)

Czy pozycja kartoteki kontrahentów dla tej strony jest aktualna. Wartość domyślna – TAK.

▪ pesel (string 15)

Numer PESEL kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ regon (string 14)

Numer REGON kontrahenta – podmiotu.

▪ krs (string 10)

Numer KRS kontrahenta.

▪ nazwa (string 300)

Nazwa kontrahenta.

▪ nazwisko (string 90)

Nazwisko kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ imie (string 30)

Imię kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ imie2 (string 30)

Drugie imię kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ kraj (string 3)

Kod kraju.

▪ teryt (string 15)

Kod TERYT.

▪ kodPocztowy (string 10)

Kod pocztowy.

▪ poczta (string 60)

Poczta.

▪ miejscowosc (string 60)

Miejscowość.

▪ ulica (string 70)

Ulica.

▪ dom (string 10)

Numer domu.

▪ lokal (string 10)

Numer lokalu.

▪ skrytka (string 20)
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Skrytka pocztowa.

▪ telefon (string 40)

Numer telefonu.

▪ faks (string 40)

Numer faksu.

▪ email (string 50)

Adres e-mail.

▪ www (string 100)

Adres strony WWW.

▪ epuap (string)

Adres skrytki ePUAP.

• aktualizujPowiazania (POMIN | DODAJ | ZAMIEN)

Wartość  „POMIN”  oznacza,  że  przyłączone  do  sprawy  pisma,  dokumenty  i  pozycje  rejestrów  nie  będą
aktualizowane.  Wartość  „DODAJ”  oznacza,  że  dane  przekazane  w  parametrze  „pisma”,  „dokumenty”  i
„rejestry” zostaną dopisane do już istniejących powiązań. Wartość „ZAMIEN” oznacza, że dotychczasowe
powiązania  zostaną  usunięte  i  zastąpione  tymi  przekazanymi  w  parametrach  „dokumenty”,  „pisma”  i
„rejestry”.

• dokumenty (lista elementów typu string 80)

Lista numerów kancelaryjnych dokumentów w sprawie.

• pisma (lista elementów typu string 25)

Lista numerów kancelaryjnych pism przychodzących w sprawie.

• rejestry (lista elementów typu string 25)

Lista numerów kancelaryjnych pozycji rejestrów, które zostaną przyłączone do sprawy.

6.5.2. Zwracane wartości

• brak

6.5.3. Błędy

• BrakUprawnien

W przypadku gdy nie nadano uprawnienia do odbierania spraw lub nie nadano uprawnienia  do wybranej
komórki organizacyjnej albo wybranego JRWA.

7. Usługi dotyczące pozycji rejestrów

Rejestry w systemie FINN są uniwersalnymi strukturami danych, używanymi na potrzeby reprezentacji różnorodnych
obiektów.  Merytoryczne  znaczenie  poszczególnych  pól  dla  konkretnych  pozycji  rejestrów  może  zależeć  od  typu
zdefiniowanego rejestru, oraz jego konfiguracji, zwykle przygotowanej do konkretnego zastosowania. 

Opisane  w  tym  rozdziale  usługi  pozwalają  na  pobieranie  listy  pozycji  rejestrów  według  określonych  kryteriów
filtrowania, pobieranie pełnej informacji o konkretnej pozycji rejestrów według identyfikatora pozycji, potwierdzanie
pobrania pozycji rejestrów udostępnionych do pobrania przez SOD, dodawanie nowej pozycji rejestrów do SOD oraz
aktualizację istniejącej pozycji rejestrów.

7.1. Usługa „listaRejestrow”

Usługa zwraca listę pozycji rejestróœ wg określonych kryteriów filtrowania. Wyszukiwane są te pozycje, dla których
spełnione są wszystkie podane warunki jednocześnie.

7.1.1. Parametry

• tylkoUdostepnione (boolean)
Ustawienie  wartości  „true”  oznacza  wybór  tylko  tych  pozycji  rejestróœ,  które  zostały  udostępnione  do
wysłania do systemu dziedzinowego przez użytkownika systemu SOD.
Patrz też opis usługi „potwierdzOdebraniePisma” (rozdział 7.3).

• tylkoNiepotwierdzone (boolean)
Ustawienie wartości „true” oznacza wybór tylko tych pozycji rejestrów, których odbiór nie został wcześniej
potwierdzony za pomocą usługi „potwierdzOdebraniePisma”.
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Patrz też opis usługi „potwierdzOdebraniePisma” (rozdział 7.3).

• rejestr (string 50)
Symbol wyszukiwanego rejestru.

• dataWpisuOd (date)
Data wpisu wyszukiwanej pozycji – początkowa.

• dataWpisuDo (date)
Data wpisu wyszukiwanej pozycji – końcowa.

• parametryPracownika (typ złożony parametryPracownikaType)
Pracownik odpowiedzialny za wyszukiwaną pozycję rejestrów.
◦ id (integer)

Identyfikator pracownika.
◦ pesel (string 15)

Kod systemowy lub numer PESEL pracownika.
◦ login (string 25)

Login pracownika.

• parametryKontrahenta (typ złożony parametryKontrahentaType)
Kontrahent powiązany z wyszukiwaną pozycją rejestrów.
◦ id (integer)

Identyfikator kontrahenta.
◦ nip (string 17)

Kod systemowy lub numer NIP kontrahenta.
◦ pesel (string 15)

Numer PESEL kontrahenta – osoby fizycznej.
◦ regon (string 14)

Numer REGON kontrahenta – innego podmiotu.

• parametrySprawy (typ złożony parametrySprawyType)
Sprawa, z którą powiązana jest wyszukiwana pozycja rejestrów.
◦ id (integer)

Identyfikator sprawy.
◦ sprNr (string 80)

Znak sprawy.

7.1.2. Zwracane wartości

• listaRejestrow (lista elementów typu listaRejestrowDaneType)

Lista podstawowych informacji o pozycjach rejestrów, spełniających wszystkie zadane kryteria wyszukiwania.

◦ id (integer)

Identyfikator pozycji rejestru.

◦ dokNr (string 25)

Numer kancelaryjny.

◦ temat (string)

Temat.

◦ kontrahent (string 200)

Nazwa kontrahenta powiązanego z pozycją rejestru.

◦ dataWpisu (date)

Data wpisu.

◦ dataRejestracji (dateTime)

Data i czas rejestracji pozycji.

7.1.3. Błędy

• BrakUprawnien
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W przypadku gdy nie nadano uprawnienia do wysyłania listy pozycji rejestrów.

7.2. Usługa „rejestr”

Usługa  pozwala  pobrać  szczegółowe  informacje  o  pozycji  rejestrów  na  podstawie  identyfikatora  lub  numeru
kancelaryjnego.

7.2.1. Parametry

• parametryRejestru (typ złożony parametryRejestruType) – wymagane

Parametry identyfikacji pozycji rejestrów.

◦ id (integer)

Identyfikator pozycji rejestrów.

◦ dokNr (string 25)

Numer kancelaryjny pozycji rejestrów.

• czyZalaczniki (boolean)

Ustawienie  wartości  „true”  oznacza,  że  do  odpowiedzi  zostaną  dodane  załączniki  binarne  danej  pozycji.
Wartość „false” oznacza, że ewentualne załączniki zostaną pominięte. Wartość domyślna - „false”.

7.2.2. Zwracane wartości

• id (integer)

Identyfikator pozycji rejestrów.

• dokNr (string 25)

Numer kancelaryjny pozycji rejestrów.

• extNr (string 200)

Numer nadany przez system zewnętrzny.

• dokSym (string 50)

Symbol rejestru.

• status (BRUDNOPIS | CZYSTOPIS | ANULOWANY)

Status pozycji rejestrów.

• stan (PLANOWANY | AKTUALNY | HISTORYCZNY)

Stan pozycji rejestrów.

• dostep (NIEDOSTEPNE | WSZYSTKO | METADANE)

Określenie zasad udostępniania treści i metadanych pozycji rejestrów.

• indeks (string 40)

Indeks.

• kodKreskowy (string 250)

Kod kreskowy.

• temat (string)

Temat pisma.

• tresc (string)

Treść pisma.

• dataWpisu (date)

Data wpisu.

• czasWpisu (time)

Czas wpisu.

• dataRejestracji (dateTime)

Data i czas rejestracji pisma w systemie.

• rodzajDokumentuKod (string 6)

Rodzaj dokumentu – kod pozycji słownika.

• rodzajDokumentuNazwa (string)
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Rodzaj dokumentu – nazwa pozycji słownika (opisowa).

• klasyfikacjaKod (string 6)
Klasyfikacja – kod pozycji słownika.

• klasyfikacjaNazwa (string)
Klasyfikacja – nazwa pozycji słownika (opisowa).

• terminTyp (NIEUSTALONY |  DO_DNIA |  DZISIAJ |  PILNE |  NATYCHMIAST | BEZTERMINOWO |
BEZ_ODPOWIEDZI |  DO_USTALENIA)
Typ terminu.

• terminData (date)
Termin – data.

• terminCzas (time)
Termin – czas.

• format (string 100)
Nazwa formatu danych zastosowanego przy tworzeniu pozycji rejestrów.

• typ (string 100)
Określenie podstawowego typu pozycji rejestrów.

• odpowiedzialny (typ złożony pracownikType)
Informacje o osobie odpowiedzialnej za pozycję rejestrów.
◦ id (integer)

Identyfikator pracownika.
◦ kod (string 15)

Kod systemowy lub numer PESEL pracownika.
◦ nazwisko (string 90)

Nazwisko pracownika.
◦ imie (string 30)

Imię pracownika.
◦ komorka (string)

Nazwa komórki organizacyjnej.
◦ stanowisko (string)

Nazwa stanowiska.
• uzytkownik (string 25)

Login pracownika, który zarejestrował pozycję rejestrów.
• zalaczniki (string)

Załączniki  binarne  do  pozycji  rejestrów,  spakowane  w formacie  ZIP  (kodowanie  nazw plików UTF-8)  i
zakodowane  do  ciągu  znaków  algorytmem  BASE64.  Pole  będzie  puste,  jeśli  parametr  „czyZalaczniki”
wywołania usługi „rejestr” ma wartość „false”.

• adresy (lista elementów typu adresType)
Lista adresów powiązanych z pozycją rejestrów. Może zawierać pozycje przypisane do kartoteki kontrahentów
lub tzw. pozycje „jednorazowe”, nieprzypisane do kartoteki. Pozycje przypisane do kartoteki mają określone
pole „nip” i niepusty element „kontrahent”, zawierający szczegółowe informacje adresowe. Pierwsza pozycja
listy adresów oznacza adres główny w systemie SOD. Pozostałe pozycje to adresy dodatkowe.

◦ nip (string 17)
Numer NIP kontrahenta.

◦ nazwa (string 200)
Nazwa.

◦ adres (string 300)
Adres.

◦ osoba (string 200)
Osoba.

◦ email (string 50)
Adres e-mail.

◦ zgoda (NIE | TAK)
Zgoda na komunikację elektroniczną.

◦ lp (integer)
Liczba porządkowa.

◦ grupa (string 6)
Grupa – rodzaj adresu.

◦ sposobWyslaniaKod (string 6)
Sposób wysłania – kod pozycji słownika.

◦ sposobWyslaniaNazwa (string)
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Sposób wysłania – nazwa pozycji słownika (opisowa).

◦ kontrahent (typ złożony kontrahentType)

Dane kontrahenta z kartoteki systemu SOD.

▪ id (integer)

Identyfikator kontrahenta.

▪ nip (string 17)

Numer NIP kontrahenta.

▪ typ (P | F)

Typ kontrahenta – podmiot lub osoba fizyczna.

▪ aktualny (TAK | NIE)

Czy pozycja kartoteki kontrahentów jest aktualna.

▪ pesel (string 15)

Numer PESEL kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ regon (string 14)

Numer REGON kontrahenta – podmiotu.

▪ krs (string 10)

Numer KRS kontrahenta.

▪ nazwa (string 300)

Nazwa kontrahenta.

▪ nazwisko (string 90)

Nazwisko kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ imie (string 30)

Imię kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ imie2 (string 30)

Drugie imię kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ kraj (string 3)

Kod kraju.

▪ teryt (string 15)

Kod TERYT.

▪ kodPocztowy (string 10)

Kod pocztowy.

▪ poczta (string 60)

Poczta.

▪ miejscowosc (string 60)

Miejscowość.

▪ ulica (string 70)

Ulica.

▪ dom (string 10)

Numer domu.

▪ lokal (string 10)

Numer lokalu.

▪ skrytka (string 20)

Skrytka pocztowa.

▪ telefon (string 40)

Numer telefonu.

▪ faks (string 40)

Numer faksu.

▪ email (string 50)

Adres e-mail.
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▪ www (string 100)

Adres strony WWW.

▪ epuap (string)

Adres skrytki ePUAP.

• sprawy (lista elementów typu string 80)

Lista znaków spraw, które są przyłączone do danej pozycji rejestrów.

7.2.3. Błędy

• BrakUprawnien

W przypadku gdy nie nadano uprawnienia do wysyłania listy pozycji rejestrów, lub zażądano danych pozycji
spoza dozwolonego zakresu.

7.3. Usługa „potwierdzOdebranieRejestru”

Usługa  służy  do  potwierdzenia  odebrania  przez  system  zewnętrzny  danych  pozycji  rejestrów,  która  została
udostępniona  do  pobrania  przy  użyciu  polecenia  interfejsu  użytkownika  systemu  SOD  („Wyślij  do  systemu
dziedzinowego”).  Zalecane  jest  wykorzystanie  tej  usługi  w  połączeniu  z  parametrem  „tylkoUdostepnione”  usługi
„listaRejestrow”,  w  celu  przekazywania  do  systemu  zewnętrznego  konkretnych  pozycji,  wybranych  przez
użytkowników.  W  takim  przypadku  system  zewnętrzny  powinien  w  sposób  cykliczny  wywoływać  usługi
„listaRejestrow”  (z  parameterem  „tylkoUdostepnione”  równym  „true”),  a  następnie  „rejestr”  i
„potwierdzOdebranieRejestru” dla każdej pozycji ze zwróconej wcześniej listy.

Istnieje  również  możliwość  potwierdzania  za  pomocą  tej  usługi  odebrania  pozycji,  które  nie  zostały  wcześniej
udostępnione w interfejsie SOD. Pozwala to oznaczyć je jako „potwierdzone”,  a następnie odfiltrować za pomocą
parametru „tylkoNiepotwierdzone” równym „true” usługi „listaRejestrow”. Taki sposób pracy pozwala kontrolować po
stronie systemu zewnętrznego, które pozycje rejestrów zostały już do niego przekazane.

7.3.1. Parametry

• id (integer) – wymagane

Identyfikator pozycji rejestrów.

7.3.2. Zwracane wartości

• brak

7.3.3. Błędy

• BrakUprawnien

W przypadku gdy nie nadano uprawnienia do wysyłania listy pozycji rejestrów, lub zażądano potwierdzenia
odebrania pozycji spoza dozwolonego zakresu.

7.4. Usługa „dodajRejestr”

Usługa służy do dodawania  nowej pozycji  rejestrów.  Numer kancelaryjny nowej  pozycji  może być  automatycznie
nadawany przez SOD, zgodnie z zasadami numeracji danego rejestru, lub może być nadany przez system zewnętrzny
(przy czym taka możliwość może być zablokowana na poziomie konfiguracji systemu). Dodawana pozycja musi być
przypisana  do  określonego  rejestru  oraz  musi  mieć  określoną  osobę odpowiedzialną.  Oba te  parametry  mogą być
wymagane lub opcjonalne, w zależności od konfiguracji systemu. Wszystkie inne parametry usługi są opcjonalne – ich
ewentualne wartości domyślne określone są poniżej.

7.4.1. Parametry

• dokNr (string 25)

Numer kancelaryjny pozycji rejestrów. Jeżeli wartość jest pusta, numer zostanie nadany automatycznie.

• extNr (string 200)

Numer nadany przez system zewnętrzny.

• dokSym (string 50)

Symbol rejestru. Jeżeli wartość jest pusta, zostanie wybrana według konfiguracji systemu.

• status (BRUDNOPIS | CZYSTOPIS | ANULOWANY)

Status pozycji rejestrów. Wartość domyślna – BRUDNOPIS.

• stan (PLANOWANY | AKTUALNY | HISTORYCZNY)
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Stan pozycji rejestrów. Wartość domyślna – AKTUALNY.

• dostep (NIEDOSTEPNE | WSZYSTKO | METADANE)

Określenie zasad udostępniania treści i metadanych pozycji rejestrów. Wartość domyślna – NIEDOSTEPNE.

• indeks (string 40)

Indeks.

• kodKreskowy (string 250)

Kod kreskowy.

• temat (string)

Temat.

• tresc (string)

Treść.

• dataWpisu (date)

Data wpisu. Wartość domyślna – data bieżąca.

• czasWpisu (time)

Czas wpisu. Wartość domyślna – czas bieżący.

• rodzajDokumentuKod (string 6)

Rodzaj dokumentu – kod pozycji słownika.

• klasyfikacjaKod (string 6)
Klasyfikacja – kod pozycji słownika.

• terminTyp (NIEUSTALONY |  DO_DNIA |  DZISIAJ |  PILNE |  NATYCHMIAST | BEZTERMINOWO |
BEZ_ODPOWIEDZI |  DO_USTALENIA)
Typ terminu. Wartość domyślna – DO_USTALENIA.

• terminData (date)
Termin – data.

• terminCzas (time)
Termin – czas.

• format (string 100)
Nazwa formatu danych zastosowanego przy tworzeniu pozycji rejestrów.

• typ (string 100)
Określenie podstawowego typu pozycji rejestrów.

• odpowiedzialny (typ złożony parametryPracownikaType)
Osoba odpowiedzialna za dodawaną pozycję rejestrów. Jeżeli wartość jest pusta, zostanie wybrana według
konfiguracji systemu.
◦ id (integer)

Identyfikator pracownika.
◦ pesel (string 15)

Kod systemowy lub numer PESEL pracownika.
◦ login (string 25)

Login pracownika.
• uzytkownik (string 25)

Login pracownika, który zarejestrował pozycję rejestrów. Wartość domyślna – login osoby odpowiedzialnej.
• zalaczniki (string)

Załączniki  binarne  do  pozycji  rejestrów,  spakowane  w formacie  ZIP  (kodowanie  nazw plików UTF-8)  i
zakodowane do ciągu znaków algorytmem BASE64.

• adresy (lista elementów typu adresType)
Lista adresów powiązanych z pozycją rejestrów. Może zawierać pozycje przypisane do kartoteki kontrahentów
lub tzw. pozycje „jednorazowe”, nieprzypisane do kartoteki. Pozycje przypisane do kartoteki mają określone
pole „nip” i niepusty element „kontrahent”, zawierający szczegółowe informacje adresowe. Pierwsza pozycja
listy adresów oznacza kontrahenta głównego w systemie SOD. Pozostałe pozycje to adresy dodatkowe.

Aby  dodać  kontrahenta,  znajdującego  się  już  w  kartotece  systemu  SOD,  wystarczy  przekazać  jego
identyfikator (nip). Pozostałe dane adresowe zostaną automatycznie uzupełnione wg danych z kartoteki, o ile
nie zostaną bezpośrednio podane w polach „nazwa”, „adres” lub „email”.

Przekazanie  danych  kontrahenta  w  elemencie  „kontrahent”  spowoduje  dodanie  nowego  kontrahenta  do
kartoteki, o ile nie zostanie znaleziona tam pozycja odpowiadająca przekazanym danym (identyfikatory: „id”,
„nip”,  „pesel”,  „regon”).  Należy  zwrócić  uwagę,  że  przekazanie  danych  w  elemencie  „kontrahent”  bez
żadnego z powyższych identyfikatorów będzie powodować każdorazowo dodanie nowej pozycji do kartoteki
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kontrahentów.  W  takim  przypadku  lepiej  jest  pominąć  element  „kontrahent”  i  utworzyć  pozycję
„jednorazową”.

◦ nip (string 17)
Numer NIP kontrahenta.

◦ nazwa (string 200)
Nazwa.

◦ adres (string 300)
Adres.

◦ osoba (string 200)
Osoba.

◦ email (string 50)
Adres e-mail.

◦ zgoda (NIE | TAK)
Zgoda na komunikację elektroniczną. Wartość domyślna – NIE.

◦ lp (integer)
Liczba porządkowa. Dotyczy tylko adresów dodatkowych. Wartość domyślna – 0.

◦ grupa (string 6)
Grupa – rodzaj adresu. Dotyczy tylko adresów dodatkowych.

◦ sposobWyslaniaKod (string 6)
Sposób wysłania – kod pozycji słownika. Dotyczy tylko adresów dodatkowych.

◦ kontrahent (typ złożony kontrahentType)

Dane kontrahenta z kartoteki systemu SOD.

▪ id (integer)

Identyfikator kontrahenta.

▪ nip (string 17)

Numer NIP kontrahenta.

▪ typ (P | F)

Typ kontrahenta – podmiot lub osoba fizyczna. Wartość domyślna – P.

▪ aktualny (TAK | NIE)

Czy pozycja kartoteki kontrahentów jest aktualna. Wartość domyślna – TAK.

▪ pesel (string 15)

Numer PESEL kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ regon (string 14)

Numer REGON kontrahenta – podmiotu.

▪ krs (string 10)

Numer KRS kontrahenta.

▪ nazwa (string 300)

Nazwa kontrahenta.

▪ nazwisko (string 90)

Nazwisko kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ imie (string 30)

Imię kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ imie2 (string 30)

Drugie imię kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ kraj (string 3)

Kod kraju.

▪ teryt (string 15)

Kod TERYT.

▪ kodPocztowy (string 10)

Kod pocztowy.

▪ poczta (string 60)

Poczta.

49



F8WEB SINT - Synchroniczne interfejsy integracyjne

▪ miejscowosc (string 60)

Miejscowość.

▪ ulica (string 70)

Ulica.

▪ dom (string 10)

Numer domu.

▪ lokal (string 10)

Numer lokalu.

▪ skrytka (string 20)

Skrytka pocztowa.

▪ telefon (string 40)

Numer telefonu.

▪ faks (string 40)

Numer faksu.

▪ email (string 50)

Adres e-mail.

▪ www (string 100)

Adres strony WWW.

▪ epuap (string)

Adres skrytki ePUAP.

• sprawy (lista elementów typu string 80)

Lista znaków spraw, które zostaną przyłączone do utworzonej pozycji rejestrów.

7.4.2. Zwracane wartości

• id (integer)

Identyfikator dodanej pozycji rejestrów.

• dokNr (string 25)

Numer kancelaryjny dodanej pozycji rejestrów.

7.4.3. Błędy

• BledneDane

W przypadku gdy przekazane dane nie pozwalają na określenie symbolu rejestru lub osoby odpowiedzialnej
za pozycję rejestrów.

• BrakUprawnien

W przypadku  gdy  nie  nadano  uprawnienia  do  odbierania  pozycji  rejestrów,  nie  nadano  uprawnienia  do
wybranego rejestru lub nie nadano uprawnienia do nadawania numerów pozycji.

7.5. Usługa „aktualizujRejestr”

Usługa służy do aktualizacji danych pozycji rejestrów. Aktualizacja obejmuje w sposób niezależny metadane pozycji,
adresy,  załączniki  i  przyłączone  sprawy,  a  wybór  trybu  aktualizacji  dokonywany  jest  poprzez  ustalenie  wartości
parametrów „aktualizujMetadane”, „aktualizujAdresy”, „aktualizujSprawy” oraz „aktualizujZalaczniki”. W przypadku
aktualizacji  metadanych  („aktualizujMetadane”  równe  „true”)  zmianom  podlegają  wyłącznie  te  atrybuty  pozycji
rejestrów, dla których ustawione zostały niepuste wartości w parametrach wywołania usługi. Pozostałe atrybuty pozycji
pozostają niezmienione. W przypadku aktualizacji adresów, spraw lub załączników dostępne są dwa tryby: dodawania
lub zamiany. W trybie dodawania (wartość odpowiedniego parametru równa „DODAJ”) przekazane w parametrach
dane są dopisywane do już istniejących.  W trybie zamiany (wartość odpowiedniego parametru równa „ZAMIEN”)
dotychczasowe dane są usuwane i zastępowane przekazanymi.

7.5.1. Parametry

• parametryRejestru (typ złożony parametryRejestruType) – wymagane
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Parametry identyfikacji pozycji rejestrów.

◦ id (integer)

Identyfikator pozycji rejestrów.

◦ dokNr (string 25)

Numer kancelaryjny pozycji rejestrów.

• aktualizujMetadane (boolean)

Wartość „true” oznacza,  że będą  aktualizowane atrybuty/metadane pozycji  rejestrów.  Wartość domyślna -
„false”.

• extNr (string 200)

Numer nadany przez system zewnętrzny.

• status (BRUDNOPIS | CZYSTOPIS | ANULOWANY)

Status pozycji rejestrów.

• stan (PLANOWANY | AKTUALNY | HISTORYCZNY)

Stan pozycji rejestrów.

• dostep (NIEDOSTEPNE | WSZYSTKO | METADANE)

Określenie zasad udostępniania treści i metadanych pozycji rejestrów.

• indeks (string 40)

Indeks.

• kodKreskowy (string 250)

Kod kreskowy.

• temat (string)

Temat.

• tresc (string)

Treść.

• rodzajDokumentuKod (string 6)

Rodzaj dokumentu – kod pozycji słownika.

• klasyfikacjaKod (string 6)
Klasyfikacja – kod pozycji słownika.

• terminTyp (NIEUSTALONY |  DO_DNIA |  DZISIAJ |  PILNE |  NATYCHMIAST | BEZTERMINOWO |
BEZ_ODPOWIEDZI |  DO_USTALENIA)
Typ terminu.

• terminData (date)
Termin – data.

• terminCzas (time)
Termin – czas.

• format (string 100)
Nazwa formatu danych zastosowanego przy tworzeniu pozycji rejestrów.

• typ (string 100)
Określenie podstawowego typu pozycji rejestrów.

• odpowiedzialny (typ złożony parametryPracownikaType)
Osoba odpowiedzialna za pozycję rejestrów.
◦ id (integer)

Identyfikator pracownika.
◦ pesel (string 15)

Kod systemowy lub numer PESEL pracownika.
◦ login (string 25)

Login pracownika.
• uzytkownik (string 25)

Login pracownika, który zarejestrował pozycję rejestrów.
• aktualizujAdresy (POMIN | DODAJ | ZAMIEN)

Wartość  „POMIN”  oznacza,  że  adresy  nie  będą  aktualizowane.  Wartość  „DODAJ”  oznacza,  że  dane
przekazane w parametrze „adresy” zostaną dopisane do już istniejących adresów pozycji. Wartość „ZAMIEN”
oznacza, że dotychczasowe adresy pozycji zostaną zastąpione tymi przekazanymi w parametrze „adresy”.

• adresy (lista elementów typu adresType)
Lista adresów powiązanych z pozycją rejestrów. Może zawierać pozycje przypisane do kartoteki kontrahentów
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lub tzw. pozycje „jednorazowe”, nieprzypisane do kartoteki. Pozycje przypisane do kartoteki mają określone
pole „nip” i niepusty element „kontrahent”, zawierający szczegółowe informacje adresowe. Pierwsza pozycja
listy adresów oznacza kontrahenta głównego w systemie SOD. Pozostałe pozycje to adresy dodatkowe.

Aby  dodać  kontrahenta,  znajdującego  się  już  w  kartotece  systemu  SOD,  wystarczy  przekazać  jego
identyfikator (nip). Pozostałe dane adresowe zostaną automatycznie uzupełnione wg danych z kartoteki, o ile
nie zostaną bezpośrednio podane w polach „nazwa”, „adres” lub „email”.

Przekazanie  danych  kontrahenta  w  elemencie  „kontrahent”  spowoduje  dodanie  nowego  kontrahenta  do
kartoteki, o ile nie zostanie znaleziona tam pozycja odpowiadająca przekazanym danym (identyfikatory: „id”,
„nip”,  „pesel”,  „regon”).  Należy  zwrócić  uwagę,  że  przekazanie  danych  w  elemencie  „kontrahent”  bez
żadnego z powyższych identyfikatorów będzie powodować każdorazowo dodanie nowej pozycji do kartoteki
kontrahentów.  W  takim  przypadku  lepiej  jest  pominąć  element  „kontrahent”  i  utworzyć  pozycję
„jednorazową”.

◦ nip (string 17)
Numer NIP kontrahenta.

◦ nazwa (string 200)
Nazwa.

◦ adres (string 300)
Adres.

◦ osoba (string 200)
Osoba.

◦ email (string 50)
Adres e-mail.

◦ zgoda (NIE | TAK)
Zgoda na komunikację elektroniczną. Wartość domyślna – NIE.

◦ lp (integer)
Liczba porządkowa. Dotyczy tylko adresów dodatkowych. Wartość domyślna – 0.

◦ grupa (string 6)
Grupa – rodzaj adresu. Dotyczy tylko adresów dodatkowych.

◦ sposobWyslaniaKod (string 6)
Sposób wysłania – kod pozycji słownika. Dotyczy tylko adresów dodatkowych.

◦ kontrahent (typ złożony kontrahentType)

Dane kontrahenta z kartoteki systemu SOD.

▪ id (integer)

Identyfikator kontrahenta.

▪ nip (string 17)

Numer NIP kontrahenta.

▪ typ (P | F)

Typ kontrahenta – podmiot lub osoba fizyczna. Wartość domyślna – P.

▪ aktualny (TAK | NIE)

Czy pozycja kartoteki kontrahentów jest aktualna. Wartość domyślna – TAK.

▪ pesel (string 15)

Numer PESEL kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ regon (string 14)

Numer REGON kontrahenta – podmiotu.

▪ krs (string 10)

Numer KRS kontrahenta.

▪ nazwa (string 300)

Nazwa kontrahenta.

▪ nazwisko (string 90)

Nazwisko kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ imie (string 30)

Imię kontrahenta – osoby fizycznej.

▪ imie2 (string 30)

Drugie imię kontrahenta – osoby fizycznej.
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▪ kraj (string 3)

Kod kraju.

▪ teryt (string 15)

Kod TERYT.

▪ kodPocztowy (string 10)

Kod pocztowy.

▪ poczta (string 60)

Poczta.

▪ miejscowosc (string 60)

Miejscowość.

▪ ulica (string 70)

Ulica.

▪ dom (string 10)

Numer domu.

▪ lokal (string 10)

Numer lokalu.

▪ skrytka (string 20)

Skrytka pocztowa.

▪ telefon (string 40)

Numer telefonu.

▪ faks (string 40)

Numer faksu.

▪ email (string 50)

Adres e-mail.

▪ www (string 100)

Adres strony WWW.

▪ epuap (string)

Adres skrytki ePUAP.

• aktualizujSprawy (POMIN | DODAJ | ZAMIEN)

Wartość „POMIN” oznacza, że przyłączone sprawy nie będą aktualizowane. Wartość „DODAJ” oznacza, że
dane przekazane w parametrze „sprawy” zostaną dopisane do już istniejących spraw. Wartość „ZAMIEN”
oznacza,  że  dotychczasowe  powiązania  ze  sprawami  zostaną  usunięte  i  zastąpione  tymi  przekazanymi  w
parametrze „sprawy”.

• sprawy (lista elementów typu string 80)

Lista znaków spraw przyłączonych do pozycji rejestrów.

• aktualizujZalaczniki (POMIN | DODAJ | ZAMIEN)

Wartość „POMIN” oznacza, że przyłączone załączniki nie będą aktualizowane. Wartość „DODAJ” oznacza,
że  dane  przekazane  w parametrze  „zalaczniki”  zostaną  dodane  do  już  istniejących  załączników.  Wartość
„ZAMIEN”  oznacza,  że  dotychczasowe  załączniki  zostaną  usunięte  i  zastąpione  tymi  przekazanymi  w
parametrze „zalaczniki”.

• zalaczniki (string)
Załączniki  binarne  do  pozycji  rejestrów,  spakowane  w formacie  ZIP  (kodowanie  nazw plików UTF-8)  i
zakodowane do ciągu znaków algorytmem BASE64.

7.5.2. Zwracane wartości

• brak

7.5.3. Błędy

• BrakUprawnien

W przypadku gdy nie nadano uprawnienia do odbierania pozycji rejestrów lub nie nadano uprawnienia do
wybranego rejestru.
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8. Usługi dotyczące kontrahentów

Usługi  pozwalają  na  pobieranie  listy  kontrahentów  według  określonych  kryteriów  filtrowania,  pobieranie  pełnej
informacji  o  konkretnym  kontrahencie  według  identyfikatora  kontrahenta,  potwierdzanie  pobrania  kontrahentów
udostępnionych  do  pobrania  przez  SOD,  dodawanie  nowego  kontrahenta  do  SOD  oraz  aktualizację  istniejącego
kontrahenta.

8.1. Usługa „listaKontrahentow”

Usługa zwraca listę kontrahentów wg określonych kryteriów filtrowania.  Wyszukiwane są kontrahenci,  dla których
spełnione są wszystkie podane warunki jednocześnie.

8.1.1. Parametry

• tylkoUdostepnione (boolean)
Ustawienie wartości „true” oznacza wybór tylko tych kontrahentów, którzy zostali udostępnieni do wysłania
do systemu dziedzinowego przez użytkownika systemu SOD.
Patrz też opis usługi „potwierdzOdebranieKontrahenta” (rozdział 8.3).

• tylkoNiepotwierdzone (boolean)
Ustawienie  wartości  „true”  oznacza  wybór  tylko  tych  kontrahentów,  których  odbiór  nie  został  wcześniej
potwierdzony za pomocą usługi „potwierdzOdebranieKontrahenta”.
Patrz też opis usługi „potwierdzOdebranieKontrahenta” (rozdział 8.3).

• dataRejestracjiOd (date)
Data rejestracji wyszukiwanego kontrahenta – początkowa.

• dataRejestracjiDo (date)
Data rejestracji wyszukiwanego kontrahenta – końcowa.

• typ (P | F)
Typ kontrahenta – podmiot lub osoba fizyczna.

• kodPocztowy (string 10)
Kod pocztowy.

• miejscowosc (string 60)
Miejscowość.

• ulica (string 70)
Ulica.

8.1.2. Zwracane wartości

• listaKontrahentow (lista elementów typu listaKontrahentowDaneType)

Lista podstawowych informacji o kontrahentach, spełniających wszystkie zadane kryteria wyszukiwania.

◦ id (integer)

Identyfikator kontrahenta.

◦ nazwa (string 200)

Nazwa kontrahenta.

◦ typ (P | F)

Typ kontrahenta – podmiot lub osoba fizyczna.

◦ nip (string 17)

Kod systemowy lub numer NIP kontrahenta.

◦ pesel (string 15)

Numer PESEL kontrahenta – osoby fizycznej.

◦ regon (string 14)

Numer REGON kontrahenta – podmiotu.

◦ dataRejestracji (dateTime)
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Data i czas rejestracji kontrahenta.

8.1.3. Błędy

• BrakUprawnien

W przypadku gdy nie nadano uprawnienia do wysyłania listy kontrahentów.

8.2. Usługa „kontrahent”

Usługa pozwala pobrać szczegółowe informacje o kontrahencie na podstawie identyfikatora,  numeru NIP lub kodu
systemowego.

8.2.1. Parametry

• parametryKontrahenta (typ złożony parametryKontrahentaType) – wymagane

Parametry identyfikacji kontrahenta.

◦ id (integer)

Identyfikator kontrahenta.

◦ nip (string 17)

Kod systemowy lub numer NIP kontrahenta.
◦ pesel (string 15)

Numer PESEL kontrahenta – osoby fizycznej.
◦ regon (string 14)

Numer REGON kontrahenta – innego podmiotu.

8.2.2. Zwracane wartości

• id (integer)

Identyfikator kontrahenta.

• nip (string 17)

Numer NIP kontrahenta.

• typ (P | F)

Typ kontrahenta – podmiot lub osoba fizyczna.

• aktualny (TAK | NIE)

Czy pozycja kartoteki kontrahentów jest aktualna.

• pesel (string 15)

Numer PESEL kontrahenta – osoby fizycznej.

• regon (string 14)

Numer REGON kontrahenta – podmiotu.

• krs (string 10)

Numer KRS kontrahenta.

• nazwa (string 300)

Nazwa kontrahenta.

• nazwisko (string 90)

Nazwisko kontrahenta – osoby fizycznej.

• imie (string 30)

Imię kontrahenta – osoby fizycznej.

• imie2 (string 30)

Drugie imię kontrahenta – osoby fizycznej.

• kraj (string 3)

Kod kraju.

• teryt (string 15)

Kod TERYT.

• kodPocztowy (string 10)

Kod pocztowy.
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• poczta (string 60)

Poczta.

• miejscowosc (string 60)

Miejscowość.

• ulica (string 70)

Ulica.

• dom (string 10)

Numer domu.

• lokal (string 10)

Numer lokalu.

• skrytka (string 20)

Skrytka pocztowa.

• telefon (string 40)

Numer telefonu.

• faks (string 40)

Numer faksu.

• email (string 50)

Adres e-mail.

• www (string 100)

Adres strony WWW.

• epuap (string)

Adres skrytki ePUAP.

8.2.3. Błędy

• BrakUprawnien

W przypadku gdy nie nadano uprawnienia do wysyłania listy kontrahentów, lub zażądano danych kontrahenta
spoza dozwolonego zakresu.

8.3. Usługa „potwierdzOdebranieKontrahenta”

Usługa służy do potwierdzenia odebrania przez system zewnętrzny danych kontrahenta, który został udostępniony do
pobrania przy użyciu polecenia interfejsu użytkownika systemu SOD („Wyślij do systemu dziedzinowego”). Zalecane
jest  wykorzystanie tej  usługi  w połączeniu  z parametrem „tylkoUdostepnione”  usługi  „listaKontrahentow”,  w celu
przekazywania  do  systemu  zewnętrznego  konkretnych  kontrahentów,  wybranych  przez  użytkowników.  W  takim
przypadku system zewnętrzny powinien w sposób cykliczny wywoływać usługi „listaKontrahentów” (z parameterem
„tylkoUdostepnione”  równym  „true”),  a  następnie  „kontrahent”  i  „potwierdzOdebranieKontrahenta”  dla  każdego
kontrahenta ze zwróconej wcześniej listy.

Istnieje również możliwość potwierdzania za pomocą tej usługi odebrania kontrahentów, którzy nie zostali wcześniej
udostępnieni w interfejsie SOD. Pozwala to oznaczyć ich jako „potwierdzonych”, a następnie odfiltrować za pomocą
parametru  „tylkoNiepotwierdzone”  równym  „true”  usługi  „listaKontrahentow”.  Taki  sposób  pracy  pozwala
kontrolować po stronie systemu zewnętrznego, którzy kontrahenci zostali już do niego przekazani.

8.3.1. Parametry

• id (integer) – wymagane

Identyfikator kontrahenta.

8.3.2. Zwracane wartości

• brak

8.3.3. Błędy

• BrakUprawnien

W przypadku  gdy  nie  nadano  uprawnienia  do  wysyłania  listy  kontrahentów,  lub  zażądano  potwierdzenia
odebrania kontrahenta spoza dozwolonego zakresu.
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8.4. Usługa „dodajKontrahenta”

Usługa służy do dodawania nowego kontrahenta. W systemie FINN każdy kontrahent musi mieć nadany numer NIP
lub odpowiadający mu kod systemowy w formacie „KODNNNNNN”. Kod ten musi być unikalny w ramach całego
systemu.  Jeżeli  przy  dodawaniu  nowego  kontrahenta  nie  zostanie  podany  numer  NIP,  to  system  automatycznie
wygeneruje odpowiedni kod systemowy.

8.4.1. Parametry

• nip (string 17)

Numer NIP kontrahenta.

• typ (P | F)

Typ kontrahenta – podmiot lub osoba fizyczna. Wartość domyślna – P.

• aktualny (TAK | NIE)

Czy pozycja kartoteki kontrahentów jest aktualna. Wartość domyślna – TAK.

• pesel (string 15)

Numer PESEL kontrahenta – osoby fizycznej.

• regon (string 14)

Numer REGON kontrahenta – podmiotu.

• krs (string 10)

Numer KRS kontrahenta.

• nazwa (string 300) – wymagane (dla podmiotu)

Nazwa kontrahenta.

• nazwisko (string 90) – wymagane (dla osoby fizycznej)

Nazwisko kontrahenta – osoby fizycznej.

• imie (string 30)

Imię kontrahenta – osoby fizycznej.

• imie2 (string 30)

Drugie imię kontrahenta – osoby fizycznej.

• kraj (string 3)

Kod kraju.

• teryt (string 15)

Kod TERYT.

• kodPocztowy (string 10)

Kod pocztowy.

• poczta (string 60)

Poczta.

• miejscowosc (string 60)

Miejscowość.

• ulica (string 70)

Ulica.

• dom (string 10)

Numer domu.

• lokal (string 10)

Numer lokalu.

• skrytka (string 20)

Skrytka pocztowa.

• telefon (string 40)

Numer telefonu.

• faks (string 40)

Numer faksu.
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• email (string 50)

Adres e-mail.

• www (string 100)

Adres strony WWW.

• epuap (string)

Adres skrytki ePUAP.

8.4.2. Zwracane wartości

• id (integer)

Identyfikator dodanego kontrahenta.

• nip (string 17)

Kod systemowy lub numer NIP kontrahenta.

8.4.3. Błędy

• BledneDane

W przypadku gdy nie określono nazwy dla podmiotu lub nazwiska dla osoby fizycznej.

• BrakUprawnien

W przypadku gdy nie nadano uprawnienia do odbierania kontrahentów.

8.5. Usługa „aktualizujKontrahenta”

Usługa służy do aktualizacji danych kontrahenta. Zmianom podlegają wyłącznie te atrybuty kontrahenta, dla których
ustawione  zostały  niepuste  wartości  w  parametrach  wywołania  usługi.  Pozostałe  atrybuty  kontrahenta  pozostają
niezmienione.

8.5.1. Parametry

• parametryKontrahenta (typ złożony parametryKontrahentaType) – wymagane

Parametry identyfikacji kontrahenta.

◦ id (integer)

Identyfikator kontrahenta.

◦ nip (string 17)

Kod systemowy lub numer NIP kontrahenta.
◦ pesel (string 15)

Numer PESEL kontrahenta – osoby fizycznej.
◦ regon (string 14)

Numer REGON kontrahenta – innego podmiotu.
• nip (string 17)

Numer NIP kontrahenta.

• typ (P | F)

Typ kontrahenta – podmiot lub osoba fizyczna.

• aktualny (TAK | NIE)

Czy pozycja kartoteki kontrahentów jest aktualna.

• pesel (string 15)

Numer PESEL kontrahenta – osoby fizycznej.

• regon (string 14)

Numer REGON kontrahenta – podmiotu.

• krs (string 10)

Numer KRS kontrahenta.

• nazwa (string 300)

Nazwa kontrahenta.
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• nazwisko (string 90)

Nazwisko kontrahenta – osoby fizycznej.

• imie (string 30)

Imię kontrahenta – osoby fizycznej.

• imie2 (string 30)

Drugie imię kontrahenta – osoby fizycznej.

• kraj (string 3)

Kod kraju.

• teryt (string 15)

Kod TERYT.

• kodPocztowy (string 10)

Kod pocztowy.

• poczta (string 60)

Poczta.

• miejscowosc (string 60)

Miejscowość.

• ulica (string 70)

Ulica.

• dom (string 10)

Numer domu.

• lokal (string 10)

Numer lokalu.

• skrytka (string 20)

Skrytka pocztowa.

• telefon (string 40)

Numer telefonu.

• faks (string 40)

Numer faksu.

• email (string 50)

Adres e-mail.

• www (string 100)

Adres strony WWW.

• epuap (string)

Adres skrytki ePUAP.

8.5.2. Zwracane wartości

• brak

8.5.3. Błędy

• BrakUprawnien

W przypadku gdy nie nadano uprawnienia do odbierania kontrahentów.

9. Usługi dotyczące pracowników i słowników

9.1. Usługa „listaPracownikow”

Usługa zwraca  listę pracowników wg określonych kryteriów filtrowania.  Wyszukiwani  są pracownicy,  dla których
spełnione są wszystkie podane warunki jednocześnie.

9.1.1. Parametry

• tylkoUdostepnione (boolean)
Ustawienie wartości „true” oznacza wybór tylko tych pracowników, którzy zostali udostępnieni do wysłania
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do systemu dziedzinowego przez użytkownika systemu SOD.

• dataRejestracjiOd (date)
Data rejestracji wyszukiwanego pracownika – początkowa.

• dataRejestracjiDo (date)
Data rejestracji wyszukiwanego pracownika – końcowa.

9.1.2. Zwracane wartości

• listaPracownikow (lista elementów typu listaPracownikowDaneType)

Lista podstawowych informacji o pracownikach, spełniających wszystkie zadane kryteria wyszukiwania.

◦ id (integer)

Identyfikator pracownika.

◦ kod (string 15)

Kod systemowy pracownika.

◦ imie (string 30)

Imię.

◦ nazwisko (string 90)

Nazwisko.

◦ login (string 25)

Login / nazwa użytkownika.

◦ dataRejestracji (dateTime)

Data i czas rejestracji pracownika.

9.1.3. Błędy

• BrakUprawnien

W przypadku gdy nie nadano uprawnienia do wysyłania listy pracowników.

9.2. Usługa „listaSlownikow”

Usługa zwraca listę pozycji wybranego słownika systemowego.

9.2.1. Parametry

• typSlownika (GRUPY_ADRESOW | SPOSOBY_WYSLANIA | RODZAJE_DOKUMENTOW | 
KLASYFIKACJE_SPRAW | KLASYFIKACJE_DOKUMENTOW | 
KLASYFIKACJE_PISM_I_REJESTROW)
Typ wybranego słownika systemowego.

9.2.2. Zwracane wartości

• listaSlownikow (lista elementów typu listaSlownikowDaneType)

Lista informacji o pozycjach wybranego słownika systemowego.

◦ kod (string 6)

Unikalny kod pozycji słownika.

◦ nazwa (string)

Nazwa / opis pozycji słownika.

◦ aktualny (NIE | TAK)

Czy pozycja słownika jest aktualna.

9.2.3. Błędy

• BrakUprawnien

W przypadku gdy nie nadano uprawnienia do wysyłania listy słowników.
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10. XSD i WSDL
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns="http://www.finn.pl/integracja/sod/v1/types"
        targetNamespace="http://www.finn.pl/integracja/sod/v1/types"
        version="1.0">
    <simpleType name="nip">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="17"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="pesel">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="15"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="regon">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="14"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="krs">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="10"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="login">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="25"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="dokNr">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="25"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="komNr">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="80"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="sprNr">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="80"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="extNr">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="200"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="jrwa">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="25"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="jrwaHaslo">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="250"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="katArch">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="6"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="nazwaKontrahenta">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="200"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="adresKontrahenta">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="300"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="osobaKontrahenta">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="200"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="nazwisko">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="90"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="imie">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="30"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="adresKraj">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="3"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="adresTeryt">
        <restriction base="string">

61



F8WEB SINT - Synchroniczne interfejsy integracyjne

            <maxLength value="15"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="adresPoczta">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="60"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="adresKodPocztowy">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="10"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="adresMiejscowosc">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="60"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="adresUlica">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="70"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="adresDom">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="10"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="adresLokal">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="10"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="adresSkrytka">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="20"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="email">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="50"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="telefon">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="40"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="www">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="100"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="symbol">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="50"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="indeks">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="40"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="kodKreskowy">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="250"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="token">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="40"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="znakPisma">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="75"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="slownik">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="6"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="opisZalacznikow">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="250"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="metaFormat">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="100"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="metaTyp">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="100"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <complexType name="parametryPracownikaType">
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        <choice>
            <element name="id" type="int"/>
            <element name="pesel" type="ns:pesel"/>
            <element name="login" type="ns:login"/>
        </choice>
    </complexType>
    <complexType name="parametryKontrahentaType">
        <choice>
            <element name="id" type="int"/>
            <element name="nip" type="ns:nip"/>
            <element name="pesel" type="ns:pesel"/>
            <element name="regon" type="ns:regon"/>
        </choice>
    </complexType>
    <complexType name="parametryPismaType">
        <choice>
            <element name="id" type="int"/>
            <element name="dokNr" type="ns:dokNr"/>
        </choice>
    </complexType>
    <complexType name="parametryRejestruType">
        <choice>
            <element name="id" type="int"/>
            <element name="dokNr" type="ns:dokNr"/>
        </choice>
    </complexType>
    <complexType name="parametrySprawyType">
        <choice>
            <element name="id" type="int"/>
            <element name="sprNr" type="ns:sprNr"/>
        </choice>
    </complexType>
    <complexType name="parametryDokumentuType">
        <choice>
            <element name="id" type="int"/>
            <element name="komNr" type="ns:sprNr"/>
        </choice>
    </complexType>
    <complexType name="parametryKomorkiType">
        <choice>
            <element name="id" type="int"/>
            <element name="symbol" type="ns:symbol"/>
        </choice>
    </complexType>
    <simpleType name="typPodmiotuEnum">
        <restriction base="string">
            <enumeration value="P"/>
            <enumeration value="F"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="dostepEnum">
        <restriction base="string">
            <enumeration value="NIEDOSTEPNE"/>
            <enumeration value="WSZYSTKO"/>
            <enumeration value="METADANE"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="statusEnum">
        <restriction base="string">
            <enumeration value="BRUDNOPIS"/>
            <enumeration value="CZYSTOPIS"/>
            <enumeration value="ANULOWANY"/>
            <enumeration value="HISTORYCZNY"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="stanDokumentuEnum">
        <restriction base="string">
            <enumeration value="PLANOWANY"/>
            <enumeration value="AKTUALNY"/>
            <enumeration value="HISTORYCZNY"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="stanSprawyEnum">
        <restriction base="string">
            <enumeration value="ROZPOCZETA"/>
            <enumeration value="TYMCZASOWO_ZAKONCZONA"/>
            <enumeration value="OSTATECZNIE_ZAKONCZONA"/>
            <enumeration value="WZNOWIONA"/>
            <enumeration value="ZAWIESZONA"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="takNieEnum">
        <restriction base="string">
            <enumeration value="NIE"/>
            <enumeration value="TAK"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="terminTypEnum">
        <restriction base="string">
            <enumeration value="NIEUSTALONY"/>
            <enumeration value="DO_DNIA"/>
            <enumeration value="DZISIAJ"/>
            <enumeration value="PILNE"/>
            <enumeration value="NATYCHMIAST"/>
            <enumeration value="BEZTERMINOWO"/>
            <enumeration value="BEZ_ODPOWIEDZI"/>
            <enumeration value="DO_USTALENIA"/>
        </restriction>
    </simpleType>
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    <simpleType name="trybAktualizacjiEnum">
        <restriction base="string">
            <enumeration value="POMIN"/>
            <enumeration value="DODAJ"/>
            <enumeration value="ZAMIEN"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="typDokEnum">
        <restriction base="string">
            <enumeration value="KW"/>
            <enumeration value="ZD"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="typSlownikaEnum">
        <restriction base="string">
            <enumeration value="GRUPY_ADRESOW"/>
            <enumeration value="SPOSOBY_WYSLANIA"/>
            <enumeration value="RODZAJE_DOKUMENTOW"/>
            <enumeration value="KLASYFIKACJE_SPRAW"/>
            <enumeration value="KLASYFIKACJE_DOKUMENTOW"/>
            <enumeration value="KLASYFIKACJE_PISM_I_REJESTROW"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <complexType name="kontrahentBase">
        <sequence>
            <element name="nip" type="ns:nip" minOccurs="0"/>
            <element name="typ" type="ns:typPodmiotuEnum" minOccurs="0"/>
            <element name="aktualny" type="ns:takNieEnum" minOccurs="0"/>
            <element name="pesel" type="ns:pesel" minOccurs="0"/>
            <element name="regon" type="ns:regon" minOccurs="0"/>
            <element name="krs" type="ns:krs" minOccurs="0"/>
            <element name="nazwa" type="ns:nazwaKontrahenta" minOccurs="0"/>
            <element name="nazwisko" type="ns:nazwisko" minOccurs="0"/>
            <element name="imie" type="ns:imie" minOccurs="0"/>
            <element name="imie2" type="ns:imie" minOccurs="0"/>
            <element name="kraj" type="ns:adresKraj" minOccurs="0"/>
            <element name="teryt" type="ns:adresTeryt" minOccurs="0"/>
            <element name="kodPocztowy" type="ns:adresKodPocztowy" minOccurs="0"/>
            <element name="poczta" type="ns:adresPoczta" minOccurs="0"/>
            <element name="miejscowosc" type="ns:adresMiejscowosc" minOccurs="0"/>
            <element name="ulica" type="ns:adresUlica" minOccurs="0"/>
            <element name="dom" type="ns:adresDom" minOccurs="0"/>
            <element name="lokal" type="ns:adresLokal" minOccurs="0"/>
            <element name="skrytka" type="ns:adresSkrytka" minOccurs="0"/>
            <element name="telefon" type="ns:telefon" minOccurs="0"/>
            <element name="faks" type="ns:telefon" minOccurs="0"/>
            <element name="email" type="ns:email" minOccurs="0"/>
            <element name="www" type="ns:www" minOccurs="0"/>
            <element name="epuap" type="string" minOccurs="0"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="kontrahentType">
        <complexContent>
            <extension base="ns:kontrahentBase">
                <sequence>
                    <element name="id" type="int" minOccurs="0"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="adresType">
        <sequence>
            <element name="nip" type="ns:nip" minOccurs="0"/>
            <element name="nazwa" type="ns:nazwaKontrahenta" minOccurs="0"/>
            <element name="adres" type="ns:adresKontrahenta" minOccurs="0"/>
            <element name="osoba" type="ns:osobaKontrahenta" minOccurs="0"/>
            <element name="email" type="ns:email" minOccurs="0"/>
            <element name="zgoda" type="ns:takNieEnum" minOccurs="0"/>
            <element name="lp" type="int" minOccurs="0"/>
            <element name="grupa" type="ns:slownik" minOccurs="0"/>
            <element name="sposobWyslaniaKod" type="ns:slownik" minOccurs="0"/>
            <element name="sposobWyslaniaNazwa" type="string" minOccurs="0"/>
            <element name="kontrahent" type="ns:kontrahentType" minOccurs="0"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="pracownikType">
        <sequence>
            <element name="id" type="int"/>
            <element name="kod" type="ns:pesel"/>
            <element name="nazwisko" type="ns:nazwisko"/>
            <element name="imie" type="ns:imie" minOccurs="0"/>
            <element name="komorka" type="string" minOccurs="0"/>
            <element name="stanowisko" type="string" minOccurs="0"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="listaPismRequestType">
        <sequence>
            <element name="tylkoUdostepnione" type="boolean" minOccurs="0"/>
            <element name="tylkoNiepotwierdzone" type="boolean" minOccurs="0"/>
            <element name="rejestr" type="ns:symbol" minOccurs="0"/>
            <element name="dataWplywuOd" type="date" minOccurs="0"/>
            <element name="dataWplywuDo" type="date" minOccurs="0"/>
            <element name="parametryPracownika" type="ns:parametryPracownikaType" minOccurs="0"/>
            <element name="parametryKontrahenta" type="ns:parametryKontrahentaType" minOccurs="0"/>
            <element name="parametrySprawy" type="ns:parametrySprawyType" minOccurs="0"/>
            <element name="parametryKomorki" type="ns:parametryKomorkiType" minOccurs="0"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="listaPismResponseType">
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        <sequence>
            <element name="listaPism" type="ns:listaPismDaneType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="listaPismDaneType">
        <sequence>
            <element name="id" type="int"/>
            <element name="dokNr" type="ns:dokNr"/>
            <element name="temat" type="string" minOccurs="0"/>
            <element name="kontrahent" type="ns:nazwaKontrahenta" minOccurs="0"/>
            <element name="dataWplywu" type="date"/>
            <element name="dataPisma" type="date" minOccurs="0"/>
            <element name="dataNadania" type="date" minOccurs="0"/>
            <element name="dataRejestracji" type="dateTime" minOccurs="0"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="pismoRequestType">
        <sequence>
            <element name="parametryPisma" type="ns:parametryPismaType"/>
            <element name="czyZalaczniki" type="boolean" minOccurs="0"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="pismoBase">
        <sequence>
            <element name="dokNr" type="ns:dokNr" minOccurs="0"/>
            <element name="extNr" type="ns:extNr" minOccurs="0"/>
            <element name="dokSym" type="ns:symbol" minOccurs="0"/>
            <element name="status" type="ns:statusEnum" minOccurs="0"/>
            <element name="stan" type="ns:stanDokumentuEnum" minOccurs="0"/>
            <element name="dostep" type="ns:dostepEnum" minOccurs="0"/>
            <element name="indeks" type="ns:indeks" minOccurs="0"/>
            <element name="kodKreskowy" type="ns:kodKreskowy" minOccurs="0"/>
            <element name="temat" type="string" minOccurs="0"/>
            <element name="tresc" type="string" minOccurs="0"/>
            <element name="token" type="ns:token" minOccurs="0"/>
            <element name="znakNadawcy" type="ns:znakPisma" minOccurs="0"/>
            <element name="dataWplywu" type="date" minOccurs="0"/>
            <element name="czasWplywu" type="time" minOccurs="0"/>
            <element name="dataPisma" type="date" minOccurs="0"/>
            <element name="dataNadania" type="date" minOccurs="0"/>
            <element name="dataRejestracji" type="dateTime" minOccurs="0"/>
            <element name="rodzajDokumentuKod" type="ns:slownik" minOccurs="0"/>
            <element name="sposobWyslaniaKod" type="ns:slownik" minOccurs="0"/>
            <element name="klasyfikacjaKod" type="ns:slownik" minOccurs="0"/>
            <element name="liczbaZalacznikow" type="int" minOccurs="0"/>
            <element name="opisZalacznikow" type="ns:opisZalacznikow" minOccurs="0"/>
            <element name="terminTyp" type="ns:terminTypEnum" minOccurs="0"/>
            <element name="terminData" type="date" minOccurs="0"/>
            <element name="terminCzas" type="time" minOccurs="0"/>
            <element name="format" type="ns:metaFormat" minOccurs="0"/>
            <element name="typ" type="ns:metaTyp" minOccurs="0"/>
            <element name="uzytkownik" type="ns:login" minOccurs="0"/>
            <element name="zalaczniki" type="string" minOccurs="0"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="pismoResponseType">
        <complexContent>
            <extension base="ns:pismoBase">
                <sequence>
                    <element name="id" type="int"/>
                    <element name="rodzajDokumentuNazwa" type="string" minOccurs="0"/>
                    <element name="sposobWyslaniaNazwa" type="string" minOccurs="0"/>
                    <element name="klasyfikacjaNazwa" type="string" minOccurs="0"/>
                    <element name="odpowiedzialny" type="ns:pracownikType" minOccurs="0"/>
                    <element name="nadawcy" type="ns:adresType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    <element name="sprawy" type="ns:sprNr" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="potwierdzOdebraniePismaRequestType">
        <sequence>
            <element name="id" type="int"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="potwierdzOdebraniePismaResponseType">
    </complexType>
    <complexType name="dodajPismoRequestType">
        <complexContent>
            <extension base="ns:pismoBase">
                <sequence>
                    <element name="odpowiedzialny" type="ns:parametryPracownikaType" minOccurs="0"/>
                    <element name="nadawcy" type="ns:adresType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    <element name="sprawy" type="ns:sprNr" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="dodajPismoResponseType">
        <sequence>
            <element name="id" type="int"/>
            <element name="dokNr" type="ns:dokNr"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="aktualizujPismoRequestType">
        <complexContent>
            <extension base="ns:pismoBase">
                <sequence>
                    <element name="parametryPisma" type="ns:parametryPismaType"/>
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                    <element name="aktualizujMetadane" type="boolean" minOccurs="0"/>
                    <element name="odpowiedzialny" type="ns:parametryPracownikaType" minOccurs="0"/>
                    <element name="aktualizujNadawcow" type="ns:trybAktualizacjiEnum" minOccurs="0"/>
                    <element name="nadawcy" type="ns:adresType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    <element name="aktualizujSprawy" type="ns:trybAktualizacjiEnum" minOccurs="0"/>
                    <element name="sprawy" type="ns:sprNr" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    <element name="aktualizujZalaczniki" type="ns:trybAktualizacjiEnum" minOccurs="0"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="aktualizujPismoResponseType">
    </complexType>
    <complexType name="listaDokumentowRequestType">
        <sequence>
            <element name="tylkoUdostepnione" type="boolean" minOccurs="0"/>
            <element name="tylkoNiepotwierdzone" type="boolean" minOccurs="0"/>
            <element name="komorka" type="ns:symbol" minOccurs="0"/>
            <element name="typDok" type="ns:typDokEnum" minOccurs="0"/>
            <element name="dataWpisuOd" type="date" minOccurs="0"/>
            <element name="dataWpisuDo" type="date" minOccurs="0"/>
            <element name="parametryPracownika" type="ns:parametryPracownikaType" minOccurs="0"/>
            <element name="parametryKontrahenta" type="ns:parametryKontrahentaType" minOccurs="0"/>
            <element name="parametrySprawy" type="ns:parametrySprawyType" minOccurs="0"/>
            <element name="parametryKomorki" type="ns:parametryKomorkiType" minOccurs="0"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="listaDokumentowResponseType">
        <sequence>
            <element name="listaDokumentow" type="ns:listaDokumentowDaneType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="listaDokumentowDaneType">
        <sequence>
            <element name="id" type="int"/>
            <element name="komNr" type="ns:komNr"/>
            <element name="temat" type="string" minOccurs="0"/>
            <element name="kontrahent" type="ns:nazwaKontrahenta" minOccurs="0"/>
            <element name="dataWpisu" type="date"/>
            <element name="dataRejestracji" type="dateTime" minOccurs="0"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="dokumentRequestType">
        <sequence>
            <element name="parametryDokumentu" type="ns:parametryDokumentuType"/>
            <element name="czyZalaczniki" type="boolean" minOccurs="0"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="dokumentBase">
        <sequence>
            <element name="komNr" type="ns:komNr" minOccurs="0"/>
            <element name="extNr" type="ns:extNr" minOccurs="0"/>
            <element name="komorka" type="ns:symbol" minOccurs="0"/>
            <element name="typDok" type="ns:typDokEnum" minOccurs="0"/>
            <element name="status" type="ns:statusEnum" minOccurs="0"/>
            <element name="stan" type="ns:stanDokumentuEnum" minOccurs="0"/>
            <element name="dostep" type="ns:dostepEnum" minOccurs="0"/>
            <element name="indeks" type="ns:indeks" minOccurs="0"/>
            <element name="kodKreskowy" type="ns:kodKreskowy" minOccurs="0"/>
            <element name="temat" type="string" minOccurs="0"/>
            <element name="tresc" type="string" minOccurs="0"/>
            <element name="znakPisma" type="ns:znakPisma" minOccurs="0"/>
            <element name="dataWpisu" type="date" minOccurs="0"/>
            <element name="czasWpisu" type="time" minOccurs="0"/>
            <element name="dataPisma" type="date" minOccurs="0"/>
            <element name="dataRejestracji" type="dateTime" minOccurs="0"/>
            <element name="rodzajDokumentuKod" type="ns:slownik" minOccurs="0"/>
            <element name="sposobWyslaniaKod" type="ns:slownik" minOccurs="0"/>
            <element name="klasyfikacjaKod" type="ns:slownik" minOccurs="0"/>
            <element name="liczbaZalacznikow" type="int" minOccurs="0"/>
            <element name="opisZalacznikow" type="ns:opisZalacznikow" minOccurs="0"/>
            <element name="terminTyp" type="ns:terminTypEnum" minOccurs="0"/>
            <element name="terminData" type="date" minOccurs="0"/>
            <element name="terminCzas" type="time" minOccurs="0"/>
            <element name="format" type="ns:metaFormat" minOccurs="0"/>
            <element name="typ" type="ns:metaTyp" minOccurs="0"/>
            <element name="uzytkownik" type="ns:login" minOccurs="0"/>
            <element name="zalaczniki" type="string" minOccurs="0"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="dokumentResponseType">
        <complexContent>
            <extension base="ns:dokumentBase">
                <sequence>
                    <element name="id" type="int"/>
                    <element name="rodzajDokumentuNazwa" type="string" minOccurs="0"/>
                    <element name="sposobWyslaniaNazwa" type="string" minOccurs="0"/>
                    <element name="klasyfikacjaNazwa" type="string" minOccurs="0"/>
                    <element name="odpowiedzialny" type="ns:pracownikType" minOccurs="0"/>
                    <element name="dataOdbioru" type="date" minOccurs="0"/>
                    <element name="adresy" type="ns:adresType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    <element name="sprawy" type="ns:sprNr" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="potwierdzOdebranieDokumentuRequestType">
        <sequence>
            <element name="id" type="int"/>
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        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="potwierdzOdebranieDokumentuResponseType">
    </complexType>
    <complexType name="dodajDokumentRequestType">
        <complexContent>
            <extension base="ns:dokumentBase">
                <sequence>
                    <element name="odpowiedzialny" type="ns:parametryPracownikaType" minOccurs="0"/>
                    <element name="adresy" type="ns:adresType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    <element name="sprawy" type="ns:sprNr" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="dodajDokumentResponseType">
        <sequence>
            <element name="id" type="int"/>
            <element name="komNr" type="ns:komNr"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="aktualizujDokumentRequestType">
        <complexContent>
            <extension base="ns:dokumentBase">
                <sequence>
                    <element name="parametryDokumentu" type="ns:parametryDokumentuType"/>
                    <element name="aktualizujMetadane" type="boolean" minOccurs="0"/>
                    <element name="odpowiedzialny" type="ns:parametryPracownikaType" minOccurs="0"/>
                    <element name="aktualizujAdresy" type="ns:trybAktualizacjiEnum" minOccurs="0"/>
                    <element name="adresy" type="ns:adresType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    <element name="aktualizujSprawy" type="ns:trybAktualizacjiEnum" minOccurs="0"/>
                    <element name="sprawy" type="ns:sprNr" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    <element name="aktualizujZalaczniki" type="ns:trybAktualizacjiEnum" minOccurs="0"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="aktualizujDokumentResponseType">
    </complexType>
    <complexType name="listaRejestrowRequestType">
        <sequence>
            <element name="tylkoUdostepnione" type="boolean" minOccurs="0"/>
            <element name="tylkoNiepotwierdzone" type="boolean" minOccurs="0"/>
            <element name="rejestr" type="ns:symbol" minOccurs="0"/>
            <element name="dataWpisuOd" type="date" minOccurs="0"/>
            <element name="dataWpisuDo" type="date" minOccurs="0"/>
            <element name="parametryPracownika" type="ns:parametryPracownikaType" minOccurs="0"/>
            <element name="parametryKontrahenta" type="ns:parametryKontrahentaType" minOccurs="0"/>
            <element name="parametrySprawy" type="ns:parametrySprawyType" minOccurs="0"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="listaRejestrowResponseType">
        <sequence>
            <element name="listaRejestrow" type="ns:listaRejestrowDaneType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="listaRejestrowDaneType">
        <sequence>
            <element name="id" type="int"/>
            <element name="dokNr" type="ns:dokNr"/>
            <element name="temat" type="string" minOccurs="0"/>
            <element name="kontrahent" type="ns:nazwaKontrahenta" minOccurs="0"/>
            <element name="dataWpisu" type="date"/>
            <element name="dataRejestracji" type="dateTime" minOccurs="0"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="rejestrRequestType">
        <sequence>
            <element name="parametryRejestru" type="ns:parametryRejestruType"/>
            <element name="czyZalaczniki" type="boolean" minOccurs="0"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="rejestrBase">
        <sequence>
            <element name="dokNr" type="ns:dokNr" minOccurs="0"/>
            <element name="extNr" type="ns:extNr" minOccurs="0"/>
            <element name="dokSym" type="ns:symbol" minOccurs="0"/>
            <element name="status" type="ns:statusEnum" minOccurs="0"/>
            <element name="stan" type="ns:stanDokumentuEnum" minOccurs="0"/>
            <element name="dostep" type="ns:dostepEnum" minOccurs="0"/>
            <element name="indeks" type="ns:indeks" minOccurs="0"/>
            <element name="kodKreskowy" type="ns:kodKreskowy" minOccurs="0"/>
            <element name="temat" type="string" minOccurs="0"/>
            <element name="tresc" type="string" minOccurs="0"/>
            <element name="dataWpisu" type="date" minOccurs="0"/>
            <element name="czasWpisu" type="time" minOccurs="0"/>
            <element name="dataRejestracji" type="dateTime" minOccurs="0"/>
            <element name="rodzajDokumentuKod" type="ns:slownik" minOccurs="0"/>
            <element name="klasyfikacjaKod" type="ns:slownik" minOccurs="0"/>
            <element name="terminTyp" type="ns:terminTypEnum" minOccurs="0"/>
            <element name="terminData" type="date" minOccurs="0"/>
            <element name="terminCzas" type="time" minOccurs="0"/>
            <element name="format" type="ns:metaFormat" minOccurs="0"/>
            <element name="typ" type="ns:metaTyp" minOccurs="0"/>
            <element name="uzytkownik" type="ns:login" minOccurs="0"/>
            <element name="zalaczniki" type="string" minOccurs="0"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="rejestrResponseType">
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        <complexContent>
            <extension base="ns:rejestrBase">
                <sequence>
                    <element name="id" type="int"/>
                    <element name="rodzajDokumentuNazwa" type="string" minOccurs="0"/>
                    <element name="klasyfikacjaNazwa" type="string" minOccurs="0"/>
                    <element name="odpowiedzialny" type="ns:pracownikType" minOccurs="0"/>
                    <element name="adresy" type="ns:adresType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    <element name="sprawy" type="ns:sprNr" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="potwierdzOdebranieRejestruRequestType">
        <sequence>
            <element name="id" type="int"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="potwierdzOdebranieRejestruResponseType">
    </complexType>
    <complexType name="dodajRejestrRequestType">
        <complexContent>
            <extension base="ns:rejestrBase">
                <sequence>
                    <element name="odpowiedzialny" type="ns:parametryPracownikaType" minOccurs="0"/>
                    <element name="adresy" type="ns:adresType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    <element name="sprawy" type="ns:sprNr" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="dodajRejestrResponseType">
        <sequence>
            <element name="id" type="int"/>
            <element name="dokNr" type="ns:dokNr"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="aktualizujRejestrRequestType">
        <complexContent>
            <extension base="ns:rejestrBase">
                <sequence>
                    <element name="parametryRejestru" type="ns:parametryRejestruType"/>
                    <element name="aktualizujMetadane" type="boolean" minOccurs="0"/>
                    <element name="odpowiedzialny" type="ns:parametryPracownikaType" minOccurs="0"/>
                    <element name="aktualizujAdresy" type="ns:trybAktualizacjiEnum" minOccurs="0"/>
                    <element name="adresy" type="ns:adresType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    <element name="aktualizujSprawy" type="ns:trybAktualizacjiEnum" minOccurs="0"/>
                    <element name="sprawy" type="ns:sprNr" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    <element name="aktualizujZalaczniki" type="ns:trybAktualizacjiEnum" minOccurs="0"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="aktualizujRejestrResponseType">
    </complexType>
    <complexType name="listaSprawRequestType">
        <sequence>
            <element name="tylkoUdostepnione" type="boolean" minOccurs="0"/>
            <element name="tylkoNiepotwierdzone" type="boolean" minOccurs="0"/>
            <element name="komorka" type="ns:symbol" minOccurs="0"/>
            <element name="jrwa" type="ns:jrwa" minOccurs="0"/>
            <element name="stan" type="ns:stanSprawyEnum" minOccurs="0"/>
            <element name="dataRozpoczeciaOd" type="date" minOccurs="0"/>
            <element name="dataRozpoczeciaDo" type="date" minOccurs="0"/>
            <element name="dataZakonczeniaOd" type="date" minOccurs="0"/>
            <element name="dataZakonczeniaDo" type="date" minOccurs="0"/>
            <element name="parametryPracownika" type="ns:parametryPracownikaType" minOccurs="0"/>
            <element name="parametryKontrahenta" type="ns:parametryKontrahentaType" minOccurs="0"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="listaSprawResponseType">
        <sequence>
            <element name="listaSpraw" type="ns:listaSprawDaneType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="listaSprawDaneType">
        <sequence>
            <element name="id" type="int"/>
            <element name="sprNr" type="ns:sprNr"/>
            <element name="temat" type="string" minOccurs="0"/>
            <element name="strona" type="ns:nazwaKontrahenta" minOccurs="0"/>
            <element name="stan" type="ns:stanSprawyEnum"/>
            <element name="dataRozpoczecia" type="date"/>
            <element name="dataZakonczenia" type="date" minOccurs="0"/>
            <element name="dataRejestracji" type="dateTime" minOccurs="0"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="sprawaRequestType">
        <sequence>
            <element name="parametrySprawy" type="ns:parametrySprawyType"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="sprawaBase">
        <sequence>
            <element name="sprNr" type="ns:sprNr" minOccurs="0"/>
            <element name="extNr" type="ns:extNr" minOccurs="0"/>
            <element name="komorka" type="ns:symbol" minOccurs="0"/>
            <element name="jrwa" type="ns:jrwa" minOccurs="0"/>
            <element name="jrwaHaslo" type="ns:jrwaHaslo" minOccurs="0"/>
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            <element name="katArch" type="ns:katArch" minOccurs="0"/>
            <element name="status" type="ns:statusEnum" minOccurs="0"/>
            <element name="stan" type="ns:stanSprawyEnum" minOccurs="0"/>
            <element name="dostep" type="ns:dostepEnum" minOccurs="0"/>
            <element name="indeks" type="ns:indeks" minOccurs="0"/>
            <element name="kodKreskowy" type="ns:kodKreskowy" minOccurs="0"/>
            <element name="temat" type="string" minOccurs="0"/>
            <element name="przebiegZalatwienia" type="string" minOccurs="0"/>
            <element name="dataPisma" type="date" minOccurs="0"/>
            <element name="znakPisma" type="ns:znakPisma" minOccurs="0"/>
            <element name="dataRozpoczecia" type="date" minOccurs="0"/>
            <element name="czasRozpoczecia" type="time" minOccurs="0"/>
            <element name="dataZakonczenia" type="date" minOccurs="0"/>
            <element name="czasZakonczenia" type="time" minOccurs="0"/>
            <element name="dataRejestracji" type="dateTime" minOccurs="0"/>
            <element name="klasyfikacjaKod" type="ns:slownik" minOccurs="0"/>
            <element name="terminTyp" type="ns:terminTypEnum" minOccurs="0"/>
            <element name="terminData" type="date" minOccurs="0"/>
            <element name="terminCzas" type="time" minOccurs="0"/>
            <element name="uzytkownik" type="ns:login" minOccurs="0"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="sprawaResponseType">
        <complexContent>
            <extension base="ns:sprawaBase">
                <sequence>
                    <element name="id" type="int"/>
                    <element name="klasyfikacjaNazwa" type="string" minOccurs="0"/>
                    <element name="odpowiedzialny" type="ns:pracownikType" minOccurs="0"/>
                    <element name="strony" type="ns:adresType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    <element name="dokumenty" type="ns:komNr" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    <element name="pisma" type="ns:dokNr" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    <element name="rejestry" type="ns:dokNr" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="potwierdzOdebranieSprawyRequestType">
        <sequence>
            <element name="id" type="int"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="potwierdzOdebranieSprawyResponseType">
    </complexType>
    <complexType name="dodajSpraweRequestType">
        <complexContent>
            <extension base="ns:sprawaBase">
                <sequence>
                    <element name="odpowiedzialny" type="ns:parametryPracownikaType" minOccurs="0"/>
                    <element name="strony" type="ns:adresType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    <element name="dokumenty" type="ns:komNr" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    <element name="pisma" type="ns:dokNr" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    <element name="rejestry" type="ns:dokNr" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="dodajSpraweResponseType">
        <sequence>
            <element name="id" type="int"/>
            <element name="sprNr" type="ns:sprNr"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="aktualizujSpraweRequestType">
        <complexContent>
            <extension base="ns:sprawaBase">
                <sequence>
                    <element name="parametrySprawy" type="ns:parametrySprawyType"/>
                    <element name="aktualizujMetadane" type="boolean" minOccurs="0"/>
                    <element name="odpowiedzialny" type="ns:parametryPracownikaType" minOccurs="0"/>
                    <element name="aktualizujStrony" type="ns:trybAktualizacjiEnum" minOccurs="0"/>
                    <element name="strony" type="ns:adresType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    <element name="aktualizujPowiazania" type="ns:trybAktualizacjiEnum" minOccurs="0"/>
                    <element name="dokumenty" type="ns:komNr" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    <element name="pisma" type="ns:dokNr" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    <element name="rejestry" type="ns:dokNr" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="aktualizujSpraweResponseType">
    </complexType>
    <complexType name="listaKontrahentowRequestType">
        <sequence>
            <element name="tylkoUdostepnione" type="boolean" minOccurs="0"/>
            <element name="tylkoNiepotwierdzone" type="boolean" minOccurs="0"/>
            <element name="dataRejestracjiOd" type="date" minOccurs="0"/>
            <element name="dataRejestracjiDo" type="date" minOccurs="0"/>
            <element name="typ" type="ns:typPodmiotuEnum" minOccurs="0"/>
            <element name="kodPocztowy" type="ns:adresKodPocztowy" minOccurs="0"/>
            <element name="miejscowosc" type="ns:adresMiejscowosc" minOccurs="0"/>
            <element name="ulica" type="ns:adresUlica" minOccurs="0"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="listaKontrahentowResponseType">
        <sequence>
            <element name="listaKontrahentow" type="ns:listaKontrahentowDaneType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </sequence>
    </complexType>
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    <complexType name="listaKontrahentowDaneType">
        <sequence>
            <element name="id" type="int"/>
            <element name="nazwa" type="ns:nazwaKontrahenta"/>
            <element name="typ" type="ns:typPodmiotuEnum"/>
            <element name="nip" type="ns:nip"/>
            <element name="pesel" type="ns:pesel" minOccurs="0"/>
            <element name="regon" type="ns:regon" minOccurs="0"/>
            <element name="dataRejestracji" type="dateTime" minOccurs="0"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="kontrahentRequestType">
        <sequence>
            <element name="parametryKontrahenta" type="ns:parametryKontrahentaType"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="kontrahentResponseType">
        <complexContent>
            <extension base="ns:kontrahentType">
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="potwierdzOdebranieKontrahentaRequestType">
        <sequence>
            <element name="id" type="int"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="potwierdzOdebranieKontrahentaResponseType">
    </complexType>
    <complexType name="dodajKontrahentaRequestType">
        <complexContent>
            <extension base="ns:kontrahentBase">
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="dodajKontrahentaResponseType">
        <sequence>
            <element name="id" type="int"/>
            <element name="nip" type="ns:nip"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="aktualizujKontrahentaRequestType">
        <complexContent>
            <extension base="ns:kontrahentBase">
                <sequence>
                    <element name="parametryKontrahenta" type="ns:parametryKontrahentaType"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>
    <complexType name="aktualizujKontrahentaResponseType">
    </complexType>
    <complexType name="listaPracownikowRequestType">
        <sequence>
            <element name="tylkoUdostepnione" type="boolean" minOccurs="0"/>
            <element name="dataRejestracjiOd" type="date" minOccurs="0"/>
            <element name="dataRejestracjiDo" type="date" minOccurs="0"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="listaPracownikowResponseType">
        <sequence>
            <element name="listaPracownikow" type="ns:listaPracownikowDaneType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="listaPracownikowDaneType">
        <sequence>
            <element name="id" type="int"/>
            <element name="kod" type="ns:pesel"/>
            <element name="imie" type="ns:imie" minOccurs="0"/>
            <element name="nazwisko" type="ns:nazwisko"/>
            <element name="login" type="ns:login" minOccurs="0"/>
            <element name="dataRejestracji" type="dateTime" minOccurs="0"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="listaSlownikowRequestType">
        <sequence>
            <element name="typSlownika" type="ns:typSlownikaEnum"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="listaSlownikowResponseType">
        <sequence>
            <element name="listaSlownikow" type="ns:listaSlownikowDaneType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="listaSlownikowDaneType">
        <sequence>
            <element name="kod" type="ns:slownik"/>
            <element name="nazwa" type="string"/>
            <element name="aktualny" type="ns:takNieEnum"/>
        </sequence>
    </complexType>
</schema>

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<wsdl:definitions name="sodService"
                  xmlns:tns="http://www.finn.pl/integracja/sod/v1"
                  xmlns:wssc="http://www.finn.pl/integracja/sod/v1/schema"
                  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
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                  xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
                  targetNamespace="http://www.finn.pl/integracja/sod/v1">
    <wsdl:types>
        <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
                    xmlns:t="http://www.finn.pl/integracja/sod/v1/types"
                    targetNamespace="http://www.finn.pl/integracja/sod/v1/schema"
                    xmlns="http://www.finn.pl/integracja/sod/v1/schema" elementFormDefault="qualified">
            <xsd:import schemaLocation="sodv1types.xsd" namespace="http://www.finn.pl/integracja/sod/v1/types"/>
            <xsd:element name="listaPismRequest" type="t:listaPismRequestType"/>
            <xsd:element name="listaPismResponse" type="t:listaPismResponseType"/>
            <xsd:element name="pismoRequest" type="t:pismoRequestType"/>
            <xsd:element name="pismoResponse" type="t:pismoResponseType"/>
            <xsd:element name="potwierdzOdebraniePismaRequest" type="t:potwierdzOdebraniePismaRequestType"/>
            <xsd:element name="potwierdzOdebraniePismaResponse" type="t:potwierdzOdebraniePismaResponseType"/>
            <xsd:element name="dodajPismoRequest" type="t:dodajPismoRequestType"/>
            <xsd:element name="dodajPismoResponse" type="t:dodajPismoResponseType"/>
            <xsd:element name="aktualizujPismoRequest" type="t:aktualizujPismoRequestType"/>
            <xsd:element name="aktualizujPismoResponse" type="t:aktualizujPismoResponseType"/>
            <xsd:element name="listaDokumentowRequest" type="t:listaDokumentowRequestType"/>
            <xsd:element name="listaDokumentowResponse" type="t:listaDokumentowResponseType"/>
            <xsd:element name="dokumentRequest" type="t:dokumentRequestType"/>
            <xsd:element name="dokumentResponse" type="t:dokumentResponseType"/>
            <xsd:element name="potwierdzOdebranieDokumentuRequest" type="t:potwierdzOdebranieDokumentuRequestType"/>
            <xsd:element name="potwierdzOdebranieDokumentuResponse" type="t:potwierdzOdebranieDokumentuResponseType"/>
            <xsd:element name="dodajDokumentRequest" type="t:dodajDokumentRequestType"/>
            <xsd:element name="dodajDokumentResponse" type="t:dodajDokumentResponseType"/>
            <xsd:element name="aktualizujDokumentRequest" type="t:aktualizujDokumentRequestType"/>
            <xsd:element name="aktualizujDokumentResponse" type="t:aktualizujDokumentResponseType"/>
            <xsd:element name="listaRejestrowRequest" type="t:listaRejestrowRequestType"/>
            <xsd:element name="listaRejestrowResponse" type="t:listaRejestrowResponseType"/>
            <xsd:element name="rejestrRequest" type="t:rejestrRequestType"/>
            <xsd:element name="rejestrResponse" type="t:rejestrResponseType"/>
            <xsd:element name="potwierdzOdebranieRejestruRequest" type="t:potwierdzOdebranieRejestruRequestType"/>
            <xsd:element name="potwierdzOdebranieRejestruResponse" type="t:potwierdzOdebranieRejestruResponseType"/>
            <xsd:element name="dodajRejestrRequest" type="t:dodajRejestrRequestType"/>
            <xsd:element name="dodajRejestrResponse" type="t:dodajRejestrResponseType"/>
            <xsd:element name="aktualizujRejestrRequest" type="t:aktualizujRejestrRequestType"/>
            <xsd:element name="aktualizujRejestrResponse" type="t:aktualizujRejestrResponseType"/>
            <xsd:element name="listaSprawRequest" type="t:listaSprawRequestType"/>
            <xsd:element name="listaSprawResponse" type="t:listaSprawResponseType"/>
            <xsd:element name="sprawaRequest" type="t:sprawaRequestType"/>
            <xsd:element name="sprawaResponse" type="t:sprawaResponseType"/>
            <xsd:element name="potwierdzOdebranieSprawyRequest" type="t:potwierdzOdebranieSprawyRequestType"/>
            <xsd:element name="potwierdzOdebranieSprawyResponse" type="t:potwierdzOdebranieSprawyResponseType"/>
            <xsd:element name="dodajSpraweRequest" type="t:dodajSpraweRequestType"/>
            <xsd:element name="dodajSpraweResponse" type="t:dodajSpraweResponseType"/>
            <xsd:element name="aktualizujSpraweRequest" type="t:aktualizujSpraweRequestType"/>
            <xsd:element name="aktualizujSpraweResponse" type="t:aktualizujSpraweResponseType"/>
            <xsd:element name="listaKontrahentowRequest" type="t:listaKontrahentowRequestType"/>
            <xsd:element name="listaKontrahentowResponse" type="t:listaKontrahentowResponseType"/>
            <xsd:element name="kontrahentRequest" type="t:kontrahentRequestType"/>
            <xsd:element name="kontrahentResponse" type="t:kontrahentResponseType"/>
            <xsd:element name="potwierdzOdebranieKontrahentaRequest" type="t:potwierdzOdebranieKontrahentaRequestType"/>
            <xsd:element name="potwierdzOdebranieKontrahentaResponse"
                         type="t:potwierdzOdebranieKontrahentaResponseType"/>
            <xsd:element name="dodajKontrahentaRequest" type="t:dodajKontrahentaRequestType"/>
            <xsd:element name="dodajKontrahentaResponse" type="t:dodajKontrahentaResponseType"/>
            <xsd:element name="aktualizujKontrahentaRequest" type="t:aktualizujKontrahentaRequestType"/>
            <xsd:element name="aktualizujKontrahentaResponse" type="t:aktualizujKontrahentaResponseType"/>
            <xsd:element name="listaPracownikowRequest" type="t:listaPracownikowRequestType"/>
            <xsd:element name="listaPracownikowResponse" type="t:listaPracownikowResponseType"/>
            <xsd:element name="listaSlownikowRequest" type="t:listaSlownikowRequestType"/>
            <xsd:element name="listaSlownikowResponse" type="t:listaSlownikowResponseType"/>
            <xsd:element name="BledneDane" type="xsd:string"/>
            <xsd:element name="BrakUprawnien" type="xsd:string"/>
        </xsd:schema>
    </wsdl:types>
    <wsdl:message name="listaPismRequest">
        <wsdl:part element="wssc:listaPismRequest" name="request"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="listaPismResponse">
        <wsdl:part element="wssc:listaPismResponse" name="response"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="pismoRequest">
        <wsdl:part element="wssc:pismoRequest" name="request"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="pismoResponse">
        <wsdl:part element="wssc:pismoResponse" name="response"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="potwierdzOdebraniePismaRequest">
        <wsdl:part element="wssc:potwierdzOdebraniePismaRequest" name="request"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="potwierdzOdebraniePismaResponse">
        <wsdl:part element="wssc:potwierdzOdebraniePismaResponse" name="response"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="dodajPismoRequest">
        <wsdl:part element="wssc:dodajPismoRequest" name="request"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="dodajPismoResponse">
        <wsdl:part element="wssc:dodajPismoResponse" name="response"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="aktualizujPismoRequest">
        <wsdl:part element="wssc:aktualizujPismoRequest" name="request"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="aktualizujPismoResponse">
        <wsdl:part element="wssc:aktualizujPismoResponse" name="response"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="listaDokumentowRequest">
        <wsdl:part element="wssc:listaDokumentowRequest" name="request"/>
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    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="listaDokumentowResponse">
        <wsdl:part element="wssc:listaDokumentowResponse" name="response"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="dokumentRequest">
        <wsdl:part element="wssc:dokumentRequest" name="request"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="dokumentResponse">
        <wsdl:part element="wssc:dokumentResponse" name="response"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="potwierdzOdebranieDokumentuRequest">
        <wsdl:part element="wssc:potwierdzOdebranieDokumentuRequest" name="request"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="potwierdzOdebranieDokumentuResponse">
        <wsdl:part element="wssc:potwierdzOdebranieDokumentuResponse" name="response"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="dodajDokumentRequest">
        <wsdl:part element="wssc:dodajDokumentRequest" name="request"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="dodajDokumentResponse">
        <wsdl:part element="wssc:dodajDokumentResponse" name="response"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="aktualizujDokumentRequest">
        <wsdl:part element="wssc:aktualizujDokumentRequest" name="request"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="aktualizujDokumentResponse">
        <wsdl:part element="wssc:aktualizujDokumentResponse" name="response"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="listaRejestrowRequest">
        <wsdl:part element="wssc:listaRejestrowRequest" name="request"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="listaRejestrowResponse">
        <wsdl:part element="wssc:listaRejestrowResponse" name="response"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="rejestrRequest">
        <wsdl:part element="wssc:rejestrRequest" name="request"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="rejestrResponse">
        <wsdl:part element="wssc:rejestrResponse" name="response"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="potwierdzOdebranieRejestruRequest">
        <wsdl:part element="wssc:potwierdzOdebranieRejestruRequest" name="request"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="potwierdzOdebranieRejestruResponse">
        <wsdl:part element="wssc:potwierdzOdebranieRejestruResponse" name="response"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="dodajRejestrRequest">
        <wsdl:part element="wssc:dodajRejestrRequest" name="request"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="dodajRejestrResponse">
        <wsdl:part element="wssc:dodajRejestrResponse" name="response"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="aktualizujRejestrRequest">
        <wsdl:part element="wssc:aktualizujRejestrRequest" name="request"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="aktualizujRejestrResponse">
        <wsdl:part element="wssc:aktualizujRejestrResponse" name="response"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="listaSprawRequest">
        <wsdl:part element="wssc:listaSprawRequest" name="request"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="listaSprawResponse">
        <wsdl:part element="wssc:listaSprawResponse" name="response"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="sprawaRequest">
        <wsdl:part element="wssc:sprawaRequest" name="request"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="sprawaResponse">
        <wsdl:part element="wssc:sprawaResponse" name="response"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="potwierdzOdebranieSprawyRequest">
        <wsdl:part element="wssc:potwierdzOdebranieSprawyRequest" name="request"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="potwierdzOdebranieSprawyResponse">
        <wsdl:part element="wssc:potwierdzOdebranieSprawyResponse" name="response"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="dodajSpraweRequest">
        <wsdl:part element="wssc:dodajSpraweRequest" name="request"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="dodajSpraweResponse">
        <wsdl:part element="wssc:dodajSpraweResponse" name="response"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="aktualizujSpraweRequest">
        <wsdl:part element="wssc:aktualizujSpraweRequest" name="request"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="aktualizujSpraweResponse">
        <wsdl:part element="wssc:aktualizujSpraweResponse" name="response"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="listaKontrahentowRequest">
        <wsdl:part element="wssc:listaKontrahentowRequest" name="request"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="listaKontrahentowResponse">
        <wsdl:part element="wssc:listaKontrahentowResponse" name="response"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="kontrahentRequest">
        <wsdl:part element="wssc:kontrahentRequest" name="request"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="kontrahentResponse">
        <wsdl:part element="wssc:kontrahentResponse" name="response"/>
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    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="potwierdzOdebranieKontrahentaRequest">
        <wsdl:part element="wssc:potwierdzOdebranieKontrahentaRequest" name="request"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="potwierdzOdebranieKontrahentaResponse">
        <wsdl:part element="wssc:potwierdzOdebranieKontrahentaResponse" name="response"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="dodajKontrahentaRequest">
        <wsdl:part element="wssc:dodajKontrahentaRequest" name="request"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="dodajKontrahentaResponse">
        <wsdl:part element="wssc:dodajKontrahentaResponse" name="response"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="aktualizujKontrahentaRequest">
        <wsdl:part element="wssc:aktualizujKontrahentaRequest" name="request"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="aktualizujKontrahentaResponse">
        <wsdl:part element="wssc:aktualizujKontrahentaResponse" name="response"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="listaPracownikowRequest">
        <wsdl:part element="wssc:listaPracownikowRequest" name="request"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="listaPracownikowResponse">
        <wsdl:part element="wssc:listaPracownikowResponse" name="response"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="listaSlownikowRequest">
        <wsdl:part element="wssc:listaSlownikowRequest" name="request"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="listaSlownikowResponse">
        <wsdl:part element="wssc:listaSlownikowResponse" name="response"/>
    </wsdl:message>
    
    <wsdl:message name="BledneDane">
        <wsdl:part element="wssc:BledneDane" name="fault"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="BrakUprawnien">
        <wsdl:part element="wssc:BrakUprawnien" name="fault"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:portType name="sod">
        <wsdl:operation name="listaPism">
            <wsdl:input message="tns:listaPismRequest" name="listaPismRequest"/>
            <wsdl:output message="tns:listaPismResponse" name="listaPismResponse"/>
            <wsdl:fault message="tns:BrakUprawnien" name="BrakUprawnien"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="pismo">
            <wsdl:input message="tns:pismoRequest" name="pismoRequest"/>
            <wsdl:output message="tns:pismoResponse" name="pismoResponse"/>
            <wsdl:fault message="tns:BrakUprawnien" name="BrakUprawnien"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="potwierdzOdebraniePisma">
            <wsdl:input message="tns:potwierdzOdebraniePismaRequest" name="potwierdzOdebraniePismaRequest"/>
            <wsdl:output message="tns:potwierdzOdebraniePismaResponse" name="potwierdzOdebraniePismaResponse"/>
            <wsdl:fault message="tns:BrakUprawnien" name="BrakUprawnien"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="dodajPismo">
            <wsdl:input message="tns:dodajPismoRequest" name="dodajPismoRequest"/>
            <wsdl:output message="tns:dodajPismoResponse" name="dodajPismoResponse"/>
            <wsdl:fault message="tns:BledneDane" name="BledneDane"/>
            <wsdl:fault message="tns:BrakUprawnien" name="BrakUprawnien"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="aktualizujPismo">
            <wsdl:input message="tns:aktualizujPismoRequest" name="aktualizujPismoRequest"/>
            <wsdl:output message="tns:aktualizujPismoResponse" name="aktualizujPismoResponse"/>
            <wsdl:fault message="tns:BrakUprawnien" name="BrakUprawnien"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="listaDokumentow">
            <wsdl:input message="tns:listaDokumentowRequest" name="listaDokumentowRequest"/>
            <wsdl:output message="tns:listaDokumentowResponse" name="listaDokumentowResponse"/>
            <wsdl:fault message="tns:BrakUprawnien" name="BrakUprawnien"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="dokument">
            <wsdl:input message="tns:dokumentRequest" name="dokumentRequest"/>
            <wsdl:output message="tns:dokumentResponse" name="dokumentResponse"/>
            <wsdl:fault message="tns:BrakUprawnien" name="BrakUprawnien"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="potwierdzOdebranieDokumentu">
            <wsdl:input message="tns:potwierdzOdebranieDokumentuRequest" name="potwierdzOdebranieDokumentuRequest"/>
            <wsdl:output message="tns:potwierdzOdebranieDokumentuResponse" name="potwierdzOdebranieDokumentuResponse"/>
            <wsdl:fault message="tns:BrakUprawnien" name="BrakUprawnien"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="dodajDokument">
            <wsdl:input message="tns:dodajDokumentRequest" name="dodajDokumentRequest"/>
            <wsdl:output message="tns:dodajDokumentResponse" name="dodajDokumentResponse"/>
            <wsdl:fault message="tns:BledneDane" name="BledneDane"/>
            <wsdl:fault message="tns:BrakUprawnien" name="BrakUprawnien"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="aktualizujDokument">
            <wsdl:input message="tns:aktualizujDokumentRequest" name="aktualizujDokumentRequest"/>
            <wsdl:output message="tns:aktualizujDokumentResponse" name="aktualizujDokumentResponse"/>
            <wsdl:fault message="tns:BrakUprawnien" name="BrakUprawnien"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="listaRejestrow">
            <wsdl:input message="tns:listaRejestrowRequest" name="listaRejestrowRequest"/>
            <wsdl:output message="tns:listaRejestrowResponse" name="listaRejestrowResponse"/>
            <wsdl:fault message="tns:BrakUprawnien" name="BrakUprawnien"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="rejestr">
            <wsdl:input message="tns:rejestrRequest" name="rejestrRequest"/>
            <wsdl:output message="tns:rejestrResponse" name="rejestrResponse"/>
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            <wsdl:fault message="tns:BrakUprawnien" name="BrakUprawnien"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="potwierdzOdebranieRejestru">
            <wsdl:input message="tns:potwierdzOdebranieRejestruRequest" name="potwierdzOdebranieRejestruRequest"/>
            <wsdl:output message="tns:potwierdzOdebranieRejestruResponse" name="potwierdzOdebranieRejestruResponse"/>
            <wsdl:fault message="tns:BrakUprawnien" name="BrakUprawnien"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="dodajRejestr">
            <wsdl:input message="tns:dodajRejestrRequest" name="dodajRejestrRequest"/>
            <wsdl:output message="tns:dodajRejestrResponse" name="dodajRejestrResponse"/>
            <wsdl:fault message="tns:BledneDane" name="BledneDane"/>
            <wsdl:fault message="tns:BrakUprawnien" name="BrakUprawnien"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="aktualizujRejestr">
            <wsdl:input message="tns:aktualizujRejestrRequest" name="aktualizujRejestrRequest"/>
            <wsdl:output message="tns:aktualizujRejestrResponse" name="aktualizujRejestrResponse"/>
            <wsdl:fault message="tns:BrakUprawnien" name="BrakUprawnien"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="listaSpraw">
            <wsdl:input message="tns:listaSprawRequest" name="listaSprawRequest"/>
            <wsdl:output message="tns:listaSprawResponse" name="listaSprawResponse"/>
            <wsdl:fault message="tns:BrakUprawnien" name="BrakUprawnien"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="sprawa">
            <wsdl:input message="tns:sprawaRequest" name="sprawaRequest"/>
            <wsdl:output message="tns:sprawaResponse" name="sprawaResponse"/>
            <wsdl:fault message="tns:BrakUprawnien" name="BrakUprawnien"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="potwierdzOdebranieSprawy">
            <wsdl:input message="tns:potwierdzOdebranieSprawyRequest" name="potwierdzOdebranieSprawyRequest"/>
            <wsdl:output message="tns:potwierdzOdebranieSprawyResponse" name="potwierdzOdebranieSprawyResponse"/>
            <wsdl:fault message="tns:BrakUprawnien" name="BrakUprawnien"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="dodajSprawe">
            <wsdl:input message="tns:dodajSpraweRequest" name="dodajSpraweRequest"/>
            <wsdl:output message="tns:dodajSpraweResponse" name="dodajSpraweResponse"/>
            <wsdl:fault message="tns:BledneDane" name="BledneDane"/>
            <wsdl:fault message="tns:BrakUprawnien" name="BrakUprawnien"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="aktualizujSprawe">
            <wsdl:input message="tns:aktualizujSpraweRequest" name="aktualizujSpraweRequest"/>
            <wsdl:output message="tns:aktualizujSpraweResponse" name="aktualizujSpraweResponse"/>
            <wsdl:fault message="tns:BrakUprawnien" name="BrakUprawnien"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="listaKontrahentow">
            <wsdl:input message="tns:listaKontrahentowRequest" name="listaKontrahentowRequest"/>
            <wsdl:output message="tns:listaKontrahentowResponse" name="listaKontrahentowResponse"/>
            <wsdl:fault message="tns:BrakUprawnien" name="BrakUprawnien"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="kontrahent">
            <wsdl:input message="tns:kontrahentRequest" name="kontrahentRequest"/>
            <wsdl:output message="tns:kontrahentResponse" name="kontrahentResponse"/>
            <wsdl:fault message="tns:BrakUprawnien" name="BrakUprawnien"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="potwierdzOdebranieKontrahenta">
            <wsdl:input message="tns:potwierdzOdebranieKontrahentaRequest" name="potwierdzOdebranieKontrahentaRequest"/>
            <wsdl:output message="tns:potwierdzOdebranieKontrahentaResponse"
                         name="potwierdzOdebranieKontrahentaResponse"/>
            <wsdl:fault message="tns:BrakUprawnien" name="BrakUprawnien"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="dodajKontrahenta">
            <wsdl:input message="tns:dodajKontrahentaRequest" name="dodajKontrahentaRequest"/>
            <wsdl:output message="tns:dodajKontrahentaResponse" name="dodajKontrahentaResponse"/>
            <wsdl:fault message="tns:BledneDane" name="BledneDane"/>
            <wsdl:fault message="tns:BrakUprawnien" name="BrakUprawnien"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="aktualizujKontrahenta">
            <wsdl:input message="tns:aktualizujKontrahentaRequest" name="aktualizujKontrahentaRequest"/>
            <wsdl:output message="tns:aktualizujKontrahentaResponse" name="aktualizujKontrahentaResponse"/>
            <wsdl:fault message="tns:BrakUprawnien" name="BrakUprawnien"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="listaPracownikow">
            <wsdl:input message="tns:listaPracownikowRequest" name="listaPracownikowRequest"/>
            <wsdl:output message="tns:listaPracownikowResponse" name="listaPracownikowResponse"/>
            <wsdl:fault message="tns:BrakUprawnien" name="BrakUprawnien"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="listaSlownikow">
            <wsdl:input message="tns:listaSlownikowRequest" name="listaSlownikowRequest"/>
            <wsdl:output message="tns:listaSlownikowResponse" name="listaSlownikowResponse"/>
            <wsdl:fault message="tns:BrakUprawnien" name="BrakUprawnien"/>
        </wsdl:operation>
    </wsdl:portType>
    <wsdl:binding name="sodBinding" type="tns:sod">
        <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
        <wsdl:operation name="listaPism">
            <soap:operation soapAction="listaPism" style="document"/>
            <wsdl:input name="listaPismRequest">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output name="listaPismResponse">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="BrakUprawnien">
                <soap:fault name="BrakUprawnien" use="literal"/>
            </wsdl:fault>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="pismo">
            <soap:operation soapAction="pismo" style="document"/>
            <wsdl:input name="pismoRequest">
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                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output name="pismoResponse">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="BrakUprawnien">
                <soap:fault name="BrakUprawnien" use="literal"/>
            </wsdl:fault>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="potwierdzOdebraniePisma">
            <soap:operation soapAction="potwierdzOdebraniePisma" style="document"/>
            <wsdl:input name="potwierdzOdebraniePismaRequest">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output name="potwierdzOdebraniePismaResponse">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="BrakUprawnien">
                <soap:fault name="BrakUprawnien" use="literal"/>
            </wsdl:fault>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="dodajPismo">
            <soap:operation soapAction="dodajPismo" style="document"/>
            <wsdl:input name="dodajPismoRequest">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output name="dodajPismoResponse">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="BledneDane">
                <soap:fault name="BledneDane" use="literal"/>
            </wsdl:fault>
            <wsdl:fault name="BrakUprawnien">
                <soap:fault name="BrakUprawnien" use="literal"/>
            </wsdl:fault>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="aktualizujPismo">
            <soap:operation soapAction="aktualizujPismo" style="document"/>
            <wsdl:input name="aktualizujPismoRequest">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output name="aktualizujPismoResponse">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="BrakUprawnien">
                <soap:fault name="BrakUprawnien" use="literal"/>
            </wsdl:fault>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="listaDokumentow">
            <soap:operation soapAction="listaDokumentow" style="document"/>
            <wsdl:input name="listaDokumentowRequest">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output name="listaDokumentowResponse">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="BrakUprawnien">
                <soap:fault name="BrakUprawnien" use="literal"/>
            </wsdl:fault>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="dokument">
            <soap:operation soapAction="dokument" style="document"/>
            <wsdl:input name="dokumentRequest">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output name="dokumentResponse">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="BrakUprawnien">
                <soap:fault name="BrakUprawnien" use="literal"/>
            </wsdl:fault>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="potwierdzOdebranieDokumentu">
            <soap:operation soapAction="potwierdzOdebranieDokumentu" style="document"/>
            <wsdl:input name="potwierdzOdebranieDokumentuRequest">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output name="potwierdzOdebranieDokumentuResponse">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="BrakUprawnien">
                <soap:fault name="BrakUprawnien" use="literal"/>
            </wsdl:fault>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="dodajDokument">
            <soap:operation soapAction="dodajDokument" style="document"/>
            <wsdl:input name="dodajDokumentRequest">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output name="dodajDokumentResponse">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="BledneDane">
                <soap:fault name="BledneDane" use="literal"/>
            </wsdl:fault>
            <wsdl:fault name="BrakUprawnien">
                <soap:fault name="BrakUprawnien" use="literal"/>
            </wsdl:fault>
        </wsdl:operation>
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        <wsdl:operation name="aktualizujDokument">
            <soap:operation soapAction="aktualizujDokument" style="document"/>
            <wsdl:input name="aktualizujDokumentRequest">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output name="aktualizujDokumentResponse">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="BrakUprawnien">
                <soap:fault name="BrakUprawnien" use="literal"/>
            </wsdl:fault>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="listaRejestrow">
            <soap:operation soapAction="listaRejestrow" style="document"/>
            <wsdl:input name="listaRejestrowRequest">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output name="listaRejestrowResponse">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="BrakUprawnien">
                <soap:fault name="BrakUprawnien" use="literal"/>
            </wsdl:fault>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="rejestr">
            <soap:operation soapAction="rejestr" style="document"/>
            <wsdl:input name="rejestrRequest">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output name="rejestrResponse">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="BrakUprawnien">
                <soap:fault name="BrakUprawnien" use="literal"/>
            </wsdl:fault>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="potwierdzOdebranieRejestru">
            <soap:operation soapAction="potwierdzOdebranieRejestru" style="document"/>
            <wsdl:input name="potwierdzOdebranieRejestruRequest">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output name="potwierdzOdebranieRejestruResponse">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="BrakUprawnien">
                <soap:fault name="BrakUprawnien" use="literal"/>
            </wsdl:fault>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="dodajRejestr">
            <soap:operation soapAction="dodajRejestr" style="document"/>
            <wsdl:input name="dodajRejestrRequest">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output name="dodajRejestrResponse">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="BledneDane">
                <soap:fault name="BledneDane" use="literal"/>
            </wsdl:fault>
            <wsdl:fault name="BrakUprawnien">
                <soap:fault name="BrakUprawnien" use="literal"/>
            </wsdl:fault>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="aktualizujRejestr">
            <soap:operation soapAction="aktualizujRejestr" style="document"/>
            <wsdl:input name="aktualizujRejestrRequest">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output name="aktualizujRejestrResponse">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="BrakUprawnien">
                <soap:fault name="BrakUprawnien" use="literal"/>
            </wsdl:fault>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="listaSpraw">
            <soap:operation soapAction="listaSpraw" style="document"/>
            <wsdl:input name="listaSprawRequest">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output name="listaSprawResponse">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="BrakUprawnien">
                <soap:fault name="BrakUprawnien" use="literal"/>
            </wsdl:fault>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="sprawa">
            <soap:operation soapAction="sprawa" style="document"/>
            <wsdl:input name="sprawaRequest">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output name="sprawaResponse">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="BrakUprawnien">
                <soap:fault name="BrakUprawnien" use="literal"/>
            </wsdl:fault>
        </wsdl:operation>

76



F8WEB SINT - Synchroniczne interfejsy integracyjne

        <wsdl:operation name="potwierdzOdebranieSprawy">
            <soap:operation soapAction="potwierdzOdebranieSprawy" style="document"/>
            <wsdl:input name="potwierdzOdebranieSprawyRequest">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output name="potwierdzOdebranieSprawyResponse">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="BrakUprawnien">
                <soap:fault name="BrakUprawnien" use="literal"/>
            </wsdl:fault>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="dodajSprawe">
            <soap:operation soapAction="dodajSprawe" style="document"/>
            <wsdl:input name="dodajSpraweRequest">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output name="dodajSpraweResponse">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="BledneDane">
                <soap:fault name="BledneDane" use="literal"/>
            </wsdl:fault>
            <wsdl:fault name="BrakUprawnien">
                <soap:fault name="BrakUprawnien" use="literal"/>
            </wsdl:fault>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="aktualizujSprawe">
            <soap:operation soapAction="aktualizujSprawe" style="document"/>
            <wsdl:input name="aktualizujSpraweRequest">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output name="aktualizujSpraweResponse">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="BrakUprawnien">
                <soap:fault name="BrakUprawnien" use="literal"/>
            </wsdl:fault>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="listaKontrahentow">
            <soap:operation soapAction="listaKontrahentow" style="document"/>
            <wsdl:input name="listaKontrahentowRequest">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output name="listaKontrahentowResponse">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="BrakUprawnien">
                <soap:fault name="BrakUprawnien" use="literal"/>
            </wsdl:fault>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="kontrahent">
            <soap:operation soapAction="kontrahent" style="document"/>
            <wsdl:input name="kontrahentRequest">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output name="kontrahentResponse">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="BrakUprawnien">
                <soap:fault name="BrakUprawnien" use="literal"/>
            </wsdl:fault>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="potwierdzOdebranieKontrahenta">
            <soap:operation soapAction="potwierdzOdebranieKontrahenta" style="document"/>
            <wsdl:input name="potwierdzOdebranieKontrahentaRequest">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output name="potwierdzOdebranieKontrahentaResponse">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="BrakUprawnien">
                <soap:fault name="BrakUprawnien" use="literal"/>
            </wsdl:fault>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="dodajKontrahenta">
            <soap:operation soapAction="dodajKontrahenta" style="document"/>
            <wsdl:input name="dodajKontrahentaRequest">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output name="dodajKontrahentaResponse">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="BledneDane">
                <soap:fault name="BledneDane" use="literal"/>
            </wsdl:fault>
            <wsdl:fault name="BrakUprawnien">
                <soap:fault name="BrakUprawnien" use="literal"/>
            </wsdl:fault>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="aktualizujKontrahenta">
            <soap:operation soapAction="aktualizujKontrahenta" style="document"/>
            <wsdl:input name="aktualizujKontrahentaRequest">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output name="aktualizujKontrahentaResponse">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="BrakUprawnien">
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                <soap:fault name="BrakUprawnien" use="literal"/>
            </wsdl:fault>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="listaPracownikow">
            <soap:operation soapAction="listaPracownikow" style="document"/>
            <wsdl:input name="listaPracownikowRequest">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output name="listaPracownikowResponse">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="BrakUprawnien">
                <soap:fault name="BrakUprawnien" use="literal"/>
            </wsdl:fault>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="listaSlownikow">
            <soap:operation soapAction="listaSlownikow" style="document"/>
            <wsdl:input name="listaSlownikowRequest">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output name="listaSlownikowResponse">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:output>
            <wsdl:fault name="BrakUprawnien">
                <soap:fault name="BrakUprawnien" use="literal"/>
            </wsdl:fault>
        </wsdl:operation>
    </wsdl:binding>
    <wsdl:service name="sodService">
        <wsdl:port binding="tns:sodBinding" name="sodPort">
            <soap:address location="http://localhost:19070/ws/sodV1"/>
        </wsdl:port>
    </wsdl:service>
</wsdl:definitions>

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<wsdl:definitions name="sodWersjaService"
                  xmlns:tns="http://www.finn.pl/integracja/sodwersja"
                  xmlns:wssc="http://www.finn.pl/integracja/sodwersja/schema"
                  xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
                  targetNamespace="http://www.finn.pl/integracja/sodwersja">
    <wsdl:types>
        <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
                   xmlns:tns="http://www.finn.pl/integracja/sodwersja/schema" elementFormDefault="qualified"
                   targetNamespace="http://www.finn.pl/integracja/sodwersja/schema">
            <xs:element name="dajWersjeRequest" type="tns:dajWersjeRequestType"/>
            <xs:complexType name="dajWersjeRequestType"/>
            <xs:element name="dajWersjeResponse" type="tns:dajWersjeResponseType"/>
            <xs:complexType name="dajWersjeResponseType">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="wersja">
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:int">
                                <xs:minInclusive value="1"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:schema>
    </wsdl:types>
    <wsdl:message name="dajWersjeRequest">
        <wsdl:part element="wssc:dajWersjeRequest" name="request"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="dajWersjeResponse">
        <wsdl:part element="wssc:dajWersjeResponse" name="response"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:portType name="sodWersja">
        <wsdl:operation name="dajWersje">
            <wsdl:input message="tns:dajWersjeRequest" name="dajWersjeRequest"/>
            <wsdl:output message="tns:dajWersjeResponse" name="dajWersjeResponse"/>
        </wsdl:operation>
    </wsdl:portType>
    <wsdl:binding name="sodWersjaBinding" type="tns:sodWersja">
        <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
        <wsdl:operation name="dajWersje">
            <soap:operation soapAction="dajWersje" style="document"/>
            <wsdl:input name="dajWersjeRequest">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output name="dajWersjeResponse">
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:output>
        </wsdl:operation>
    </wsdl:binding>
    <wsdl:service name="sodWersjaService">
        <wsdl:port binding="tns:sodWersjaBinding" name="sodWersjaPort">
            <soap:address location="http://localhost:19070/ws/sodWersja"/>
        </wsdl:port>
    </wsdl:service>
</wsdl:definitions>
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