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WSTĘP 
 

CEL PROJEKTU 

 Wprowadzenie zmian usprawniających funkcjonowanie Systemu Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego. 

 

PRODUKT ZLECENIA 

 Produktem zlecenia  jest dodanie funkcjonalności umożliwiającej administratorowi centralnemu 
SWD PRM usuwanie oraz edycja kont użytkowników w Module Administratora. 

 

MODUŁ 

 Administratora. 

 

PRIORYTET 

 1 

 

SŁOWNIK POJĘĆ 
 

SŁOWNIK POJĘĆ 

Skrót Użyte pojęcie Opis 

AC Administrator 
centralny 
(biznesowy) 

Dostęp do Modułu administratora z możliwością zarządzania 
kontami dysponentów i administratorów dysponentów, 
zarządzania pulą dyspozytorni medycznych, zarządzania globalnymi 
ustawieniami Systemu. 

AD Active Directory Usługa katalogowa (hierarchiczna baza danych) dla systemów 
Windows – Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows 
Server 2008, Windows Server 2003 oraz Windows 2000, będąca 
implementacją protokołu LDAP. 

PESEL Powszechny 
Elektroniczny 
System Ewidencji 
Ludności 

Centralny zbiór danych prowadzony w Polsce przez ministra 
właściwego do spraw informatyzacji na mocy ustawy o ewidencji 
ludności. 

SWD 
PRM 

System 
Wspomagania 
Dowodzenia 
Państwowego 
Ratownictwa 
Medycznego 

System teleinformatyczny, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy  
z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 993) umożliwiający przyjmowanie zgłoszeń 
alarmowych z centrów powiadamiania ratunkowego oraz 
powiadomień o zdarzeniach, dysponowanie zespołów ratownictwa 
medycznego, rejestrowanie zdarzeń medycznych, prezentację 
położenia geograficznego miejsca zdarzenia, pozycjonowanie 
zespołów ratownictwa medycznego oraz wsparcie realizacji zadań 
przez zespoły ratownictwa medycznego i wojewódzkiego 
koordynatora ratownictwa medycznego. 

 Użytkownik Osoba z zadeklarowanymi rolami systemowymi danego modułu 
SWD PRM. 
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OPIS ZMIAN 

 
    PRZEDMIOT ZMIANY 

 Przedmiotem zmiany jest dodanie funkcjonalności umożliwiającej administratorowi 
centralnemu SWD PRM usuwanie oraz edycja kont użytkowników w Module Administratora. 

    STAN PRZED ZMIANĄ  

 Obecnie, w przypadku błędnie wprowadzonych danych podczas tworzenia użytkownika, nie ma 
możliwości ich poprawy w Module Administratora systemu SWD PRM, a wszystkie zmiany muszą 
być realizowane bezpośredni w bazie danych SWD PRM. 

    OPIS MODYFIKACJI  

 NR Opis 

 1 Dodanie możliwości edycji danych konta użytkowników przez administratora 

centralnego. 

 2 Dodanie możliwości usunięcia konta użytkowników przez administratora centralnego. 

    OCZEKIWANY REZULTAT 

 NR Opis 

 1 Administrator centralny ma możliwość edycji danych kont użytkowników: 

 Imienia, 

 Nazwiska, 

 Numeru PESEL. 

 

Każdorazowa zmiana imienia lub nazwiska będzie powodować zmianę loginu 

użytkownika zgodnie z obowiązującymi zasadami przy tworzeniu nowego konta 

użytkownika. 

 

W przypadku zmiany numeru PESEL, system powinien sprawdzić unikatowość 

wpisanego numeru PESEL w bazie danych i w przypadku już istniejącego rekordu 

wyświetlić komunikat o braku możliwości edycji wpisu z powodu już istniejącego konta 

użytkownika z podanym numerem PESEL w bazie danych. 

 2 Administrator centralny ma możliwość usunięcia jedynie kont użytkowników, którzy 

nigdy nie zalogowali się do SWD PRM. Ponadto, w Module Administratora, pojawi się 

znacznik, jeżeli system nie odnotował logowania się danego użytkownika. 

W przypadku usunięcia konta użytkownika, wszystkie dane dysponentów przypisanych 

do danego użytkownika zostają usunięte, a samo konto użytkownika zostaje 

bezpowrotnie usunięte z bazy danych SWD PRM.  

 

Po usunięciu konta z bazy danych SWD PRM, powiązane konto użytkownika w LDAP AD 

będzie automatycznie wyłączane (bez jego usunięcia) oraz przenoszone do oddzielnie 

zdefiniowanej grupy dla kont usuniętych z SWD PRM, skąd administrator centralny 

będzie miał możliwość ich ręcznego usunięcia. 

 

Po usunięciu konta użytkownika będzie istniała możliwość utworzenia nowego konta  

z takimi samymi danymi bez konieczności dodawania wyróżnika na końcu loginu. 
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 3 Fakt usunięcia konta użytkownika będzie odnotowywany w historii zmian kont 

użytkowników w bazie danych SWD PRM. Minimalne dane odnotowywane powinny 

zawierać: 

 czas dokonania zmiany  (DATETIME: dzień, godzina, minuta, sekunda), 

 identyfikator użytkownika, którego konto zostało zmodyfikowane (login 

systemowy), 

 identyfikator użytkownika, który dokonuje modyfikacji (login systemowy  

i domenowy), 

 wartość z przed i po zmianie - wszelkie wartość „przed” i „po” powinny być 

przechowywanie jako odpowiednio przekonwertowany typ znakowy (char, 

varchar) bez kodowania, 

 przyznanie/odebranie uprawnień w Systemie, 

 usunięcie konta z Systemu. 
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Rysunek 1 Edycja danych kont użytkowników 


