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WSTĘP 
 

CEL PROJEKTU 

 Wprowadzenie zmian usprawniających funkcjonowanie Systemu Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) w związku z nowelizacją ustawy o 
Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1115 wraz z późn. zm.). Zmiany 
opisane w w/w nowelizacji, wchodzą w życie od dnia 01.04.2019 r, co wiąże ze sobą konieczność 
stopniowej zmiany danych logowania dla wszystkich użytkowników aplikacji SWD PRM z 
terminem do 02.04.2019 r. Z uwagi na specyfikę stanowisk analitycznych i administratorskich, 
wymagane jest, żeby pomimo nadania nowych danych logowania dla w/w użytkowników, ich 
stare dane logowania pozostały aktywne w celu dostępu do danych historycznych i ewentualnej 
ich modyfikacji.  
 
Modyfikacja opisana w dokumencie pozwoli na większą kontrolę nad nadawanymi nazwami 
technicznymi i loginami w aplikacji SWD PRM, co pozwoli na praktyczne wdrożenie dokumentu 
„Zasady tworzenia identyfikacyjnych oznaczeń w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne i 
przydzielania nazw technicznych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego” zwanym dalej „Zasady tworzenia nazw technicznych”, który jest 
integralną częścią tego dokumentu. Ponadto, nadawanie w/w nazw będzie w większości 
zautomatyzowane, co ułatwi administratorom w zarządzaniu danymi użytkowników, 
dysponentów, dyspozytorni medycznych i kodów technicznych stanowisk. W związku ze 
wprowadzeniem Active Directory, konieczna jest również zmiana metodologii tworzenia loginów 
użytkowników – jeden login dla użytkownika bez względu na ilość ról w systemie. Diagram 
połączeń danych podczas tworzenia nowych użytkowników, dysponentów, DM itd. Zamieszczony 
poniżej:  
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PRODUKT ZLECENIA 
 Ze słownikowanie pól w Module Administratora oraz dodanie ich weryfikacji. 

 

MODUŁ 

 Administrator 
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SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 
 

SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 
 Użyte pojęcie Opis 

 Administrator dysponenta Dostęp do Modułu administratora w zakresie zarządzania kontami  
i uprawnieniami użytkowników, stanowiskami dostępowymi, 
terminalami mobilnymi, zespołami ratownictwa medycznego, 
pojazdami. 

 Analityk dysponenta Dostęp do aplikacji raportowej w zakresie wszystkich danych 
dysponenta. Umożliwia przeglądanie zdarzeń, KZW i KMCR oraz 
modyfikację danych KZW i KMCR właściwych dla dysponenta. 

 Analityk wojewódzki Dostęp do aplikacji raportowej w zakresie wszystkich danych dla 
danego województwa. Umożliwia przeglądanie zdarzeń, KZW  
i KMCR oraz modyfikację danych KZW i KMCR właściwych dla danego 
województwa. 

 DM Dyspozytornia medyczna. 

 Dyspozytornia medyczna Komórka organizacyjna urzędu wojewódzkiego wskazana  
w wojewódzkim planie działania systemu, utworzona w celu 
przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych przekazywanych  
z centrów powiadamiania ratunkowego. 

 Miejsca stacjonowania Miejsce wyczekiwania zespołu ratownictwa medycznego, 
oczekującego na dyspozycje dyspozytora medycznego, określone  
w wojewódzkim planie działania systemu. 

 PESEL Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności. 

 Podwykonawca Podmiot, który na zlecenie świadczeniodawcy lub współrealizatora 
wykonuje część umowy, samodzielnie organizując powierzony 
zakres czynności, lub w rejonie operacyjnym wskazanym  
w postępowaniu, będzie w odniesieniu do części świadczeń 
stanowiących przedmiot umowy zawartej z Funduszem, realizował 
świadczenia opieki zdrowotnej, w przypadku, gdy z planu działania 
systemu wynika, że dla danego rejonu operacyjnego wskazanego  
w postępowaniu przewidziano więcej niż jedno miejsce 
stacjonowania 

 
 
 
 

PRM 
 

Państwowe Ratownictwo Medyczne. 

 Rejon operacyjny Rejon działania dyspozytorni medycznej określony w wojewódzkim 
planie działania systemu. 

 RO Rejon operacyjny. 

 SWD PRM System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego. 

 SZOI System Zarządzania Obiegiem Informacji. 

 TERYT Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju – rejestr 
urzędowy podziału terytorialnego Polski, prowadzony przez Główny 
Urząd Statystyczny. 

 UW Urząd Wojewódzki. 
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 Użytkownik Osoba z zadeklarowanymi rolami systemowymi do danego 
modułów SWD PRM. 

 WKRM Wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego. 

 WPDS Wojewódzki plan działania systemu. 

 Współrealizator Dysponent zespołów ratownictwa medycznego, który na podstawie 
art. 49 ust. 5a ustawy o PRM wspólnie z innym/innymi 
dysponentami zespołów ratownictwa medycznego ubiega się  
o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  
w rejonie operacyjnym oraz wspólnie z nimi ją wykonuje. 

 ZRM Zespół ratownictwa medycznego. 
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OPIS ZMIAN 
 

    PRZEDMIOT ZMIANY 

 Przedmiotem zmiany jest modyfikacja formatek w aplikacji Administratora poprzez dodanie użytecznych 
pól, zesłownikowanie ich oraz wprowadzenie ich weryfikacji, co pozwoli na większą kontrolę poprawności 
danych wprowadzanych do systemu SWD PRM. 

    STAN PRZED ZMIANĄ  

 Obecnie większość pól w formatkach dodawania nowych obiektów w aplikacji Administratora, są polami 
wolnymi bez jakiejkolwiek kontroli, co skutkuje wieloma błędami oraz uciążliwością dla użytkownika – są 
miejsca, gdzie pola mogłyby być automatycznie uzupełniane na podstawie wcześniej wybranych danych, np. 
długość i szerokość geograficzna na podstawie wpisanego adresu. 

    OPIS MODYFIKACJI  

 NR Opis 

 1 Modyfikacja formatki „Nowy użytkownik”: 

1) dodanie automatycznego generowania się loginu na podstawie wprowadzonych danych, 

takich jak: imię i nazwisko użytkownika oraz numer PESEL;  

2) dodanie walidacji wprowadzania nowego loginu po numerze PESEL, co uniemożliwi 

wprowadzenie takich samych kombinacji imienia, nazwiska oraz numeru PESEL i sprawi, że te 

dane będą unikatowe w skali bazy danych użytkowników; 

3) dodanie możliwości wyboru więcej niż jednego dysponenta – lista z możliwością zaznaczenia 

kilku dysponentów ZRM; 

4) zmiana nazwy pola „Uprawnienia dyspozytora” na „Uprawnienia dyspozytora medycznego”; 

5) zmiana nazwy pola „Kierowca karetki” na „Kierowca ambulansu”; 

6) zmiana szerokości okna, co umożliwi wyświetlenie wszystkich danych bez ich ucinania; 

7) dodanie profilu dostępu umożliwiającego nadanie odpowiednich dostępu u różnych 

dysponentów na raz. 
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Poza w/w modyfikacją, należy zachować obecną funkcjonalność dla pozostałych pól w formatce, takich 

jak: Kod, Kod użytkownika PZŁ, Nr prawa wykonywania zawodu, Nr kontaktowy, Adres e-mail, Hasło, 

Certyfikat PKI, Uprawnienia systemu, Role na dyżurze, Obszar odpowiedzialności, Dysponent, 

Uprawnienia ratownicze, Termin uprawnień ratowniczych, Status operacyjny. 

 2 Modyfikacja formatki „Nowe stanowisko inne”: 

1) zmiana pola „Nazwa” na „Kod stanowiska”; 

2) dodanie listy rozwijalnej w polu Rodzaj Stanowiska  nad polem „Kod stanowiska”, która 

definiuje jakie stanowisko ma być utworzone. Lista rozwijalna przedstawia wszystkie rodzaje 

stanowisk: administrator centralny, administrator wojewódzki, analityk wojewódzki, WKRM, 

administrator dysponenta, analityk dysponenta oraz planista dysponenta; 
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3) dodanie walidacji konieczności wybrania dysponenta przy wybraniu stanowisk przewidzianych 

dla dysponenta (administrator dysponenta, analityk dysponenta oraz planista dysponenta); 

4) na podstawie wybranego rodzaju stanowiska, jego numer powinien być generowany 

automatycznie wg. formatu przedstawionego w dokumencie „Zasady tworzenia 

identyfikacyjnych oznaczeń w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne i przydzielania 

nazw technicznych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 

Medycznego” zwanym dalej „Zasady tworzenia nazw technicznych”. 

 

 
 
 
Poza w/w modyfikacją, należy zachować obecną funkcjonalność dla pozostałych pól w formatce, takich 
jak: Dysponent, Status operacyjny. 

 3 Modyfikacja formatki „Nowe stanowisko ZRM”: 

1) zmiana pola „Nazwa” na „Kod stanowiska ZRM”; 

2) przeniesienie listy rozwijalnej „Miejsce stacjonowania” nad pole „Nazwa”; 

3) dodanie automatycznego generowania się kodu stanowiska ZRM na podstawie kodu miejsca 

stacjonowania zgodnie z zasadą przedstawioną w dokumencie „Zasady tworzenia nazw 

technicznych…”; 

4) zmiana sposobu wyświetlania miejsca stacjonowania na liście rozwijalnej „Miejsce 

stacjonowania” – wyświetlany tekst powinien być połączeniem kodu miejsca stacjonowania 

oraz nazwy miejsce stacjonowania rozdzielonych znakiem „ – „. 
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Poza w/w modyfikacją, należy zachować obecną funkcjonalność dla pozostałych pól w formatce, takich 

jak:  Miasto, Ulica, Numer, Kod pocztowy, Teryt , Status operacyjny. 

 4 Modyfikacja formatki „Nowe Miejsce stacjonowania”: 

1) dodanie pola „Województwo” pod polem „Nazwa”; 

2) dodanie pola „Powiat” pod polem „Województwo”; 

3) dodanie funkcjonalności listy rozwijalnej (podpowiedzi), jak w formatce zgłoszenia z aplikacji 

Dyspozytor dla danych adresowych, takich jak: województwo, powiat, miasto, ulica, numer;  

4) dodanie automatycznego generowania kodu pocztowego, kodu TERYT, szerokości i długości 

geograficznych na podstawie danych adresowych – funkcjonalność użyta w aplikacji 

Dyspozytora; 

5) przestawienie listy rozwijalnej „Dysponent” pod pole „numer”; 

6) dodanie pola „Kod miejsca stacjonowania” pod polem „Dysponent”, które będzie generowane 

automatycznie na podstawie numeru województwa wpisanego w pole „Województwo”, 

numeru wybranego dysponenta oraz kolejnego numeru przydzielonego na podstawie 

walidacji istniejących już kodów miejsc stacjonowania w bazie danych. Kod tworzony zgodnie 

z zasadą przedstawioną w dokumencie „Zasady tworzenia nazw technicznych”; 

7) zmiana nazwy pól zgodnie ze zdjęciem – usunięcie przedrostka „Adres” sprzed pól „Adres 

miasto”, „Adres ulica”, „Adres numer”, „Adres kod pocztowy”, „Adres teryt”; 

8) zmiana wielkości liter wszystkich nazw pól w formatce, aby zaczynały się z wielkiej litery. 
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Poza w/w modyfikacją, należy zachować obecną funkcjonalność dla pozostałych pól w formatce, takich 

jak:  Nazwa, Szerokość  geograficzna, Długość geograficzna i  Status operacyjny. 

 5 Modyfikacja formatki „Nowy terminal mobilny”:  

dodanie automatycznego generowania się pola „Nazwa” na podstawie danych wybranego dysponenta 

(numer województwa oraz numer danego dysponenta ZRM) oraz kolejnego numeru terminala 

mobilnego u danego dysponenta z zasadą przedstawioną w dokumencie „Zasady tworzenia nazw 

technicznych”. 
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Poza w/w modyfikacją, należy zachować obecną funkcjonalność dla pozostałych pól w formatce, takich 

jak:  Dysponent oraz Status operacyjny. 

 6 Modyfikacja formatki „Nowy dysponent”:  

1) wprowadzenie sortowania alfabetycznego dysponentów, które będzie widoczne w innych 

formatkach podczas wybrania listy rozwijalnej „Dysponent”; 

2) dodanie pola „Kod dysponenta” nad polem „Nazwa”, które będzie generowane automatycznie 

na podstawie już istniejących dysponentów w danym województwie; 

3) dodanie pola „Numer umowy z OW NFZ” pod polem „Numer księgi rejestrowej”; 

4) dodanie pola „Typ dysponenta” w formie przełącznika (radio button) z możliwością wyboru 

wartości „Lider”, „Współrealizator” oraz „Podwykonawca” oraz walidacja tego pola; 

5) dodanie funkcjonalności powiązania dysponentów za pomocą wyboru z listy rozwijalnej po 

zaznaczeniu pól „Współrealizator” oraz „Podwykonawca”; 

6) dodanie automatycznego generowania się pola „Kod dysponenta” nadającego kolejny numer 

dysponenta w danym województwie na podstawie schematu poniżej: 
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Poza w/w modyfikacją, należy zachować obecną funkcjonalność dla pozostałych pól w formatce, takich 

jak:  Nazwa, Adres, Numer księgi rejestrowej, Województwo oraz Status operacyjny. 

 7 Modyfikacja formatki „Nowa dyspozytornia medyczna” 

1) zmiana nazwy formatki z „Nowa dyspozytornia” na „Nowa dyspozytornia medyczna”; 

2) dodanie pola „Kod DM” na samej górze formatki; 

3) usunięcie pola „Nazwa” z formatki – pole to będzie się generować automatycznie dla innych 

formatek w module Administratora na podstawie pól „Kod DM” i „Miasto”; 

4) zmiana pola „Adres” na „Województwo”, „Powiat”, „Miasto”, „Ulica”, „Numer budynku”, „Kod 

pocztowy” oraz podłączenie tych pól do listy rozwijalnej (podpowiadającej), jak w formatce 

zgłoszenia z aplikacji Dyspozytor dla danych adresowych; 

5) dodanie walidacji pola „Identyfikator SI CPR” – po zaznaczeniu „checkboxa”, konieczność 

wybrania kodu SI CPR dla danej dyspozytorni; 

6) zmiana dostępu do formatki „nowa dyspozytornia medyczna” – formatka z dostępem do 

dodania, modyfikacji oraz usunięcie jedynie dla administratora centralnego; 

7) dodanie noty czasowej aktywności DM – w przypadku utworzenia DM, system zapisuje w bazie 

danych datę utworzenia danej DM (lub w przypadku utworzenia z późniejszym aktywowaniem, 

datę aktywowania), a w przypadku zamknięcia DM, datę jej zamknięcia; 

8) wprowadzenie walidacji unikatowości kodów DM na podstawie noty czasowej – 

wyeliminowanie możliwości utworzenia nowej DM, gdy DM o danym kodzie już istnieje w 

bazie i obie są aktywne. 
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 8 Modyfikacja formatki „Nowy Zespół Ratownictwa Medycznego” 

1) Usunięcie pola „Nazwa”; 

2) Pole „Identyfikator” nie może być edytowalne po zapisaniu formatki „Nowy ZRM” z 

wyłączeniem administratora centralnego; 

3) Pola „Godziny działania”, „Kod resortowy”, „Kod ZRM”, Liczba godzin w ciągu doby”, „Dni 

tygodnia” oraz „Czas uruchomienia” powinny akceptować jedynie wartości liczbowe; 

4) Pola Od/Do pod polem „Liczba dni w roku” powinny posiadać wbudowany słownik z 

możliwością wyboru daty bez roku, a na podstawie w/w wyboru, wartość w polu „Liczba dni 

w roku” powinna być generowana automatycznie; 

5) Dodanie noty czasowej aktywności ZRM – w przypadku utworzenia ZRM, system zapisuje w 

bazie danych datę utworzenia danego ZRM (lub w przypadku utworzenia z późniejszym 

aktywowaniem, datę aktywowania), a w przypadku wycofania ZRM, datę jego wycofania; 

6) Wprowadzenie walidacji unikatowości identyfikatorów ZRM na podstawie noty czasowej – 

wyeliminowanie możliwości utworzenia nowego ZRM, gdy ZRM o danym identyfikatorze już 

istnieje w bazie i oba mają status „Aktywne”. 
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 9 Modyfikacja okna logowania do aplikacji Administratora – obecnie w oknie logowania wyświetlany jest 

tekst „Witamy w aplikacji administratora biznesowego” docelowy napis ma brzmieć „Witamy  

w module administratora”. 
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    OCZEKIWANY REZULTAT 

 NR Opis 

 1 Unikatowy login użytkownika generujący się automatycznie na podstawie wprowadzonego imienia  
i nazwiska użytkownika w formie (pierwsza litera imienia).(nazwisko) np. a.kowalski. W przypadku 
istnienia już danego użytkownika w bazie danych, dodawany jest kolejny numer po nazwisku np. 
a.kowalski1, a.kowalski2, a.kowalski3. Po naciśnięciu przycisku „Dysponent”, pojawia się lista  
z możliwością zaznaczenia wielu dysponentów ZRM. Administrator dysponenta podczas tworzenia 
nowego użytkownika podaje w pierwszej kolejności numer PESEL, na podstawie którego system 
sprawdza, czy dany użytkownik istnieje już w bazie. Jeśli istnieje, system pyta wyświetla okienko  
z pytaniem czy chcesz dodać swojego dysponenta do danego użytkownika (podobne rozwiązanie użyte 
jest w SZOI). W skład danych technicznych loginu wchodzą składowe, takie jak: unikatowe Id, Id roli, id 
województwa.   

 2 Po wybraniu odpowiedniego rodzaju stanowiska z listy rozwijalnej (administrator wojewódzki, analityk 
wojewódzki, WKRM, administrator dysponenta, analityk dysponenta oraz planista dysponenta), 
format nazwy stanowiska (kodu) powinien być zgodny z formatem przedstawionym w dokumencie 
„Zasady tworzenia nazw technicznych”. 

 3 Dane w polu „Kod stanowiska ZRM” powinien być automatycznie generowany po wybraniu miejsca 
stacjonowania z listy rozwijalnej, na której poza nazwą miejscem stacjonowania, dodawany będzie 
również jego kod, np. Warszawa Śródmieście - 1401-01-MS. Kod stanowiska ZRM będzie 
automatycznie generowany poprzez dodanie końcówki z literą S oznaczającą stanowisko oraz kolejnym 
numerem stanowiska np. „S1”. W przypadku gdy takie stanowisko istnieje system automatycznie 
przydzieli kolejny numer np.: 1401-01-S1, 1401-01-S2, 1401-01-S3. 

 4 Dane do pól „Województwo”, „Powiat”, „Miasto”, „Ulica”, „Numer” powinny być wybierane z listy 
rozwijalne (działanie i źródło na takiej samej zasadzie, jak w formatce zgłoszenia w aplikacji 
Dyspozytora). Kod miejsca stacjonowania powinien być generowany automatycznie na podstawie 
numeru wybranego województwa, numeru kolejnego dysponenta ZRM oraz kolejnego numeru 
stanowiska dla danego dysponenta. Pola „Kod pocztowy”, „TERYT”, „Szerokość geograficzna” oraz 
„Długość geograficzna” powinny być generowane automatycznie na podstawie danych adresowych 
podanych wcześniej. 
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 5 Po wybraniu odpowiedniego dysponenta z listy rozwijalnej, pole „Nazwa” terminalu mobilnego 
powinna się automatycznie wygenerować na podstawie danych dysponenta ZRM (numer 
województwa, numer dysponenta ZRM) oraz kolejnego numeru terminalu mobilnego np. „tab1”.  
W przypadku gdy taki tablet istnieje, system automatycznie przydzieli kolejny numer np.: 1401tab1, 
1401tab2, 1401tab3. 

 6 Lista dysponentów widoczna w innych formatkach będzie posortowana alfabetycznie. Kod dysponenta 
będzie generowany automatycznie na podstawie listy obecnie utworzonych dysponentów 
(przydzielanie kolejnych numerów dla dysponentów), statusu dysponenta (obsługa 
współrealizatorstwa oraz podwykonawstwa). Dodanie możliwości wpisania numeru umowy z OW NFZ, 
co pozwoli na automatyczne dodawanie tego numeru do raportów do NFZ. 

 7 Możliwość wybrania kodu dyspozytorni medycznej z listy rozwijalnej, automatyczne pobieranie Adres 
oraz województwa ze słownika dyspozytorni medycznych. Pola „Data uruchomienia” oraz „Data 
zamknięcia” mają za zadanie umożliwić dezaktywację zlikwidowanej DM oraz aktywację nowej na jej 
miejsce z tym samym kodem DM. Takie rozwiązanie pozwoli na uporządkowanie numeracji DM  
w przypadku zamknięcia danej DM przy jednoczesnym dostępie do danych.  

 


