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HISTORIA ZMIAN 

Nr wersji Data Opis Autor 

0.1 2020-07-09 Utworzenie dokumentu. Kamil Kolczyński 

0.2 2020-08-24 
Przygotowanie opisu zmian na podstawie 

wcześniej określonych założeń. 
Kamil Chądzyński 

0.3 2020-08-27 Weryfikacja dokumentu. Kamil Kolczyński 

0.3 2020-08-28 Weryfikacja dokumentu. Piotr Świeżewski 

0.4 2020-08-31 
Modyfikacja dokumentu i przekazanie do 

weryfikacji. 
Mateusz Komza 

0.5 2020-09-01 
Modyfikacja dokumentu po warsztacie 

wewnętrznym KCMRM. 
Kamil Chądzyński 

0.6 2020-09-02 
Modyfikacja dokumentu po warsztacie 

wewnętrznym KCMRM. 
Kamil Chądzyński 

0.6 2020-09-02 Weryfikacja dokumentu. Kamil Kolczyński 

0.7 2020-09-02 Weryfikacja i modyfikacja dokumentu. Mateusz Komza 

0.7 2020-09-02 

Przekazanie dokumentu do uzgodnień do 

Członków Rady ds. SWD PRM przy KCMRM  

z terminem zgłaszania uwag  

do 9 września 2020 r. – TRYB OBIEGOWY. 

Mateusz Komza 

0.7 2020-09-10 

Przekazanie odniesienia KCMRM do uwag 

zgłoszonych przez Członków Rady ds. SWD PRM: 

- P. Justyny Widerskiej, 

- P. Roberta Bzducha 

- P. Jakuba Bonawentura Wakuluka 

Kamil Kolczyński 

0.7 2020-09-11 

Akceptacja przez Członków Rady ds. SWD PRM 

wyjaśnień do zgłoszonych uwag przekazanych 

przez KCMRM. 

n. d. 

0.7 2020-09-11 

Zakończenie trybu obiegowego uzgadniania 

dokumentu z Członkami Rady ds. SWD PRM przy 

KCMRM. 

Mateusz Komza 

0.7 2020-09-11 
Akceptacja dokumentu przez Członków Rady ds. 

SWD PRM przy KCMRM. 
n. d. 

1.0 2020-09-11 

Przekazanie dokumentu do akceptacji przez 

Departament Ratownictwa Medycznego i 

Obronności Ministerstwo Zdrowia przy piśmie z 

dnia 11 września 2020 r., znak: 

LPR.DKCM.07.865-1.2020 z terminem na 

zgłaszanie uwag do 17 września 2020 r. 

Mateusz Komza 
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WSTĘP 
 

CEL PROJEKTU 

 Wprowadzenie zmian w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego (SWD PRM) wynikających z nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882) w zakresie przejścia dyspozytorni medycznych do 
Urzędów Wojewódzkich. 

 

PRODUKT ZLECENIA 

 Produktem zlecenia jest modyfikacja SWD PRM pod kątem przejścia dyspozytorni medycznych 
do struktury Urzędów Wojewódzkich w związku z wejściem w życie art. 25a ust 1 i 2 ustawy  
z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882) 
oraz dostosowanie dokumentacji dyspozytorni medycznej do zapisów projektu rozporządzenia 
Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji dyspozytorni medycznej (projekt z dnia 26 
sierpnia 2020 r. https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337505/katalog/12712387#12712387). 

 

MODUŁ 

 Administratora, Dyspozytora, Dyspozytora CO LPR, Analityka, Koordynatora. 

 

PRIORYTET 

 1 

 

INNE DOKUMENTY WYMAGAJĄCE MODYFIKACJI 

 Zasady tworzenia identyfikacyjnych oznaczeń w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne  
i przydzielania nazw technicznych w SWD PRM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337505/katalog/12712387#12712387


                                                     Specyfikacja: Modyfikacja 23/2020/KCMRM/SWDPRM wersja 1.0                                   

 
4 

 

SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

 
SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

Skrót Użyte pojęcie Opis 

dm Dyspozytor medyczny Osoba, o której mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia  

8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 882) realizująca zadania polegające na 

przyjmowaniu zgłoszeń alarmowych i powiadomień  

o zdarzeniach, ustalaniu priorytetów i dysponowaniu 

zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia 

przy użyciu Systemu Wspomagania Dowodzenia 

Państwowego Ratownictwa Medycznego. 

GDM Główny dyspozytor 

medyczny 

Osoba, o której mowa w art. 26 ust. 2b  ustawy z dnia  

8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

Dz. U. z 2020 r. poz. 882), do zadań której należy między 

innymi koordynowanie funkcjonowania dyspozytorni 

medycznej, bieżąca analiza zadań realizowanych przez 

dyspozytorów medycznych oraz udzielanie dyspozytorom 

medycznym niezbędnych informacji i merytorycznej pomocy, 

bieżąca analiza optymalnego wykorzystania zespołów 

ratownictwa medycznego, a także obsługa zgłoszeń bez 

połączenia telefonicznego lub przekazanych z innej 

dyspozytorni medycznej. 

KMCR Karta medycznych 

czynności ratunkowych 

Jest to indywidualna dokumentacja medyczna pacjenta 

korzystającego ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez 

zespół ratownictwa medycznego, prowadzona przez 

dysponentów zespołów ratownictwa medycznego na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.  

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1127 z późn. zm.), wystawiana przez kierownika 

zespołu ratownictwa medycznego w dwóch egzemplarzach. 

KOZ Karta obsługi zgłoszenia Jest to dokumentacja wypełniana przez dyspozytora 

medycznego przyjmującego na podstawie danych 

pozyskanych w ramach obsługi zgłoszenia alarmowego lub 

powiadomienia o zdarzeniu, zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r.  

o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 882). 

KZW Karta zlecenia wyjazdu Indywidualna dokumentacja medyczna wewnętrzna 

prowadzona przez dysponenta zespołów ratownictwa 

medycznego tworzona przez dyspozytora medycznego, 

stanowiąca potwierdzenie dyspozycji wyjazdu zespołu 

ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia, na podstawie 

art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 
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pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127 

z późn. zm.). 

KCMRM Krajowe Centrum 

Monitorowania 

Ratownictwa 

Medycznego 

Komórka organizacyjna Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 

mająca za zadanie realizowanie zadań powierzonych przez 

ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie 

obowiązków opisanych w ustawie o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882). 

MS 
ZRM 

Miejsca stacjonowania Miejsce wyczekiwania zespołu ratownictwa medycznego, 

oczekującego na dyspozycje dyspozytora medycznego, 

określone w wojewódzkim planie działania systemu. 

MZ Ministerstwo Zdrowia Urząd administracji rządowej obsługujący ministra zdrowia. 

W ramach tej obsługi wykonuje zadania m.in. w zakresie 

nadzoru nad Narodowym Funduszem Zdrowia; refundacji 

leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego; nadzoru nad 

wykonywaniem zawodów medycznych; opracowywania  

i koordynowania realizacji programów zdrowotnych; 

organizacji i nadzoru nad systemem Państwowe Ratownictwo 

Medyczne; realizacji zadań związanych z lecznictwem 

uzdrowiskowym. 

 Moduł Administratora Aplikacja umożliwiająca administrację SWD PRM oraz 

definiowania sił i środków w Systemie. 

 Moduł Dyspozytora Modułu Dyspozytora SWD PRM zapewnia proces obsługi 

zgłoszeń alarmowych oraz powiadomień o Zdarzeniach przez 

dyspozytorów medycznych. Moduł umożliwia przyjmowanie 

zgłoszeń alarmowych z centrów powiadamiania ratunkowego 

oraz bezpośrednio od osób dzwoniących na numer alarmowy, 

dysponowanie ZRM i LZRM do Zdarzenia, prezentacje miejsca 

Zdarzenia i pozycjonowanie ZRM za pośrednictwem UMM. 

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 2020 r. poz. 882) 

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. 

UW Urząd wojewódzki Wojewódzka jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, będąca jednostką pomocniczą 

wojewody oraz organów rządowej administracji zespolonej. 
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Urząd wojewódzki jest urzędem administracji rządowej  

w województwie od chwili wejścia w życie nieobowiązującej 

już ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach 

rządowej administracji ogólnej. 

 Użytkownik Osoba z zadeklarowanymi rolami systemowymi danego 

modułu SWD PRM. 

 Zdarzenie Zgłoszenie, które wpłynęło do dyspozytorni medycznej  

i decyzją dyspozytora przyjmującego, na podstawie 

zebranego wywiadu medycznego, zostało przyjęte  

i zakwalifikowane jako podejrzenie stanu nagłego zagrożenia 

zdrowotnego, w celu przekazania do realizacji przez zespół 

ratownictwa medycznego, zgodnie z § 2 pkt. 6 rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dn. 19 sierpnia 2019 r. w sprawie 

ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych  

i powiadomień o  zdarzeniach przez dyspozytora medycznego 

(Dz. U. z 2019 r. poz.1703). 

ZRM Zespół ratownictwa 

medycznego 

Zespół ratownictwa medycznego, o którym mowa w art. 3 pkt 

10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882). 

 Zgłoszenie Zgłoszenie alarmowe lub powiadomienie o zdarzeniu, 

kierowane do dyspozytorni medycznej w formie głosowej lub 

bezgłosowej, odebrane przez dyspozytora przyjmującego, 

zgodnie z § 2 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 19 

sierpnia 2019 r. w sprawie ramowych procedur obsługi 

zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez 

dyspozytora medycznego (Dz. U. z 2019 r. poz.1703). 

WPDS Wojewódzki plan 

działania systemu 

Państwowe Ratownictwo 

Medyczne 

Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 

sporządzany przez wojewodę opisujący organizację  

i funkcjonowanie systemu na obszarze danego województwa 

przygotowany w oparciu o zapisy zawarte w ustawie z dnia  

8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 882). 
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OPIS ZMIAN 
 

    PRZEDMIOT ZMIANY 

 Przedmiotem zmiany jest modyfikacja SWD PRM pod kątem przekazania dyspozytorni medycznych do  
UW w ramach wejścia w życie art. 25a. ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r.  
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882) oraz dostosowanie dokumentacji 
dyspozytorni medycznej do zapisów projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów 
dokumentacji dyspozytorni medycznej (projekt z dnia 26 sierpnia 2020 r. 
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337505/katalog/12712387#12712387). 

    STAN PRZED ZMIANĄ  

 Obecnie dyspozytornie medyczne są w strukturach organizacyjnych i są zarządzane przez dysponentów ZRM 
zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882). Dokumentacja dyspozytorni medycznej (obecna księga 
dysponenta) nie jest zgodna z zapisami projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia  w sprawie rodzajów 
dokumentacji dyspozytorni medycznej (projekt z dnia 26 sierpnia 2020 r. 
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337505/katalog/12712387#12712387). 

    OPIS MODYFIKACJI  

 NR Opis 

 1 W Module Administratora we wszystkich formatkach oraz listach należy zmienić nazwę: „Dysponent” 

na „Podmiot” oraz dostosować wyświetlanie wartości w tym polu w oparciu o nowe elementu 

struktury wprowadzone w niniejszym RFC. 

 2 Modyfikacja obecnie istniejącej struktury w SWD PRM do docelowej opisanej w SWD PRM 2.0  

w Projekcie Technicznym do Modułu Planisty wprowadzającej UW, MZ i KCMRM. 

Przeprowadzona modyfikacja powinna swoim zakresem obejmować zagadnienia związane  

z przejęciem dyspozytorni medycznych przez UW, uwzględniać dodanie MZ i KCMRM  wraz  

z dostosowaniem już istniejących i działających elementów systemu w Module Administratora do 

nowej struktury SWD PRM 2.0.  

Wymagane jest aby implementacja nowych elementów systemu została przeprowadzona w taki 

sposób, żeby nie zaburzyć lub uniemożliwić prawidłowego działania SWD PRM w tym dostępu do 

danych historycznych.  

W związku z powyższym Wykonawca powinien dokonać analizy opisanych zmian, wskazać prace 

konieczne do wykonania, które mogły być nie ujęte w niniejszym RFC oraz przedstawić ewentualne 

zagrożenia i ich sposoby rozwiązania w tym w szczególności w kwestii związanych z obecną logiką 

definiowania rejonów operacyjnych, obszarów dysponowania i ich powiązań z obecną strukturą 

dyspozytorni medycznych i ZRM. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337505/katalog/12712387#12712387
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337505/katalog/12712387#12712387
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 3 Zmiana sposobu dodawania pracowników UW, MZ i KCMRM.  

1. W celu dodania użytkownika z uprawnieniem właściwym dla UW konieczne będzie wybranie  

z pola „Podmiot” w formatce użytkownika danego UW.  

2. W celu dodania użytkownika z uprawnieniem właściwym dla MZ konieczne będzie wybranie  

z pola „Podmiot” w formatce użytkownika MZ. 

3. W celu dodania użytkownika z uprawnieniem właściwym dla KCMRM konieczne będzie 

wybranie z pola „Podmiot” w formatce użytkownika KCMRM. 

Wszyscy obecnie występujący w SWD PRM użytkownicy z w/w uprawnieniami powinni zostać 

automatycznie przypisani do właściwych jednostek, a możliwość wyboru w polu „Podmiot” - „bez 

dysponenta” powinna zostać usunięta. 

 4 Zmiana sposobu tworzenia dyspozytorni medycznej. Możliwość utworzenia dyspozytorni medycznej 

dla UW. 

W czasie tworzenia nowej dyspozytorni medycznej w polu „Podmiot” administrator centralny 

powinien mieć możliwość wyboru właściwego UW, pozostali dysponenci ZRM zdefiniowani w systemie 

nie powinni być wyświetlani. Wybór UW powinien być zawężany po określeniu wartości w polu 

Województwo.  

Wybrany UW powinien być jednostką organizacyjną wprowadzoną na potrzeby nowej struktury. 

 5 Zmiana sposobu tworzenia „Stanowiska WKRM w Urzędzie Wojewódzkim” w formatce 

„Dyspozytornia medyczna”. 

W czasie tworzenia stanowiska WKRM w Urzędzie Wojewódzkim w polu „Podmiot” administrator 

centralny powinien mieć możliwość wyboru właściwego UW, pozostali dysponenci ZRM zdefiniowani 

w systemie nie powinni być wyświetlani. Wybór UW powinien być zawężany po określeniu wartości  

w polu Województwo. 
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Wybrany UW powinien być jednostką organizacyjną wprowadzoną na potrzeby nowej struktury. 

 6 Dodanie w polu „Rodzaj” w formatce „Dyspozytornia medyczna” dodatkowej opcji wyboru 

„Stanowisko dostępowe w MZ”. 

Administrator centralny będzie mógł utworzyć stanowisko – „wirtualną dyspozytornie medyczną” na 

potrzeby dostępu dla pracowników MZ.  

W czasie tworzenia stanowiska dostępowego w MZ w polu „Podmiot” administrator centralny 

powinien mieć możliwość wyboru MZ, pozostali dysponenci ZRM zdefiniowani w systemie nie powinni 

być wyświetlani.  

MZ powinien być jednostką organizacyjną wprowadzoną na potrzeby nowej struktury. 

Podczas tworzenia stanowiska dyspozytorskiego wybranie dyspozytorni medycznej określonej jako 

„Stanowisko dostępowe w MZ” powinno powodować automatyczne generowanie maski stanowiska 

MZ wg. przykładu: 

 MASKA: SD-XX-S-ZZZ-MZGdzie: 

SD – stały literał 

XX – zasięg cały kraj – oznaczenie w systemie zapisuje się jako 00 

S – stały literał 

ZZZ – kolejny numer stanowiska dostępowego w MZ, począwszy od 001 

MZ – stały literał 

Przykład: 

SD-00-S-001-MZ – pierwsze stanowisko dostępowe w MZ 

Powyższa maska powinna pozwalać na dostęp do Modułu Dyspozytora na analogicznej zasadzie jak 

maska WKRM. 

 7 W Module Administratora w formatce „Dysponent” należy dodać 2 dodatkowe pola: 

1. „Data aktywności od:” – pole obowiązkowe przy tworzeniu dysponenta ZRM; 

2. „Data aktywności do:” – pole obowiązkowe przy wycofywaniu dysponenta ZRM 

w formacie YYYY-MM-DD – wartości wybierane z kalendarza. 

Pola będą służyły do określania aktywności dysponenta ZRM od chwili gdy rozpoczął świadczenie usług 

ratownictwa medycznego i został utworzony w systemie do momentu, gdy przestanie świadczyć usługi 

ratownictwa medycznego i zostanie wycofany.  

W momencie wdrożenia RFC pole: „Data aktywności od:” u wszystkich dysponentów ZRM powinno 

zostać automatycznie uzupełnione datą 1 kwietnia 2019 r. zgodnie z określonym wyżej formatem daty.  

Dodatkowo w formatce „Dysponent”  podczas tworzenia nowego dysponenta ZRM, należy dodać 

przycisk: „Kopiuj elementy struktury”.  

Po wybraniu przycisku „Kopiuj elementy struktury” na podstawie uzupełnionego pola z numerem 

księgi rejestrowej będzie możliwość wyszukania wszystkich podmiotów zgodnie z wcześniej 
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uzupełnionym numerem. Lista podmiotów powinna zawierać nazwę podmiotu, typ, nr księgi 

rejestrowej oraz daty aktywności od i do jeśli są uzupełnione.  

Po wybraniu podmiotu otworzy się okno z możliwości wyboru poszczególnych elementów które maja 

być skopiowane:  

1) Użytkownicy; 

2) Pojazdy; 

3) Terminale mobilne; 

4) Urządzenia GPS; 

5) Karty SIM. 

Po wybraniu np. „Użytkownicy” wyświetli się lista użytkowników danego podmiotu zawierająca imię, 

nazwisko, oraz uprawnienie. Administrator będzie miał możliwość wybrania kilku lub wszystkich 

użytkowników, których wszystkie dane zostaną skopiowanie do nowego dysponenta ZRM. Dodatkowo 

do każdego kopiowanego elementu należy podać datę i godzinę „Do uruchomienia” - data powinna 

być w formacie YYYY-MM-DD – wartości wybierane z kalendarza, a godzina z zegara zgodnie 

 z obowiązująca funkcjonalnością.  

Podczas kopiowania kolejnych elementów system powinien podpowiadać wcześniej wybraną datę  

i godzinę. Na koniec kopiowania powinno wyświetlić się okno modalne z podsumowaniem 

zawierającym liczbę użytkowników, których skopiowano do nowej struktury.  

W przypadku gdy kopiowany element już występuje u nowego dysponenta ZRM, system nie powinien 

dublować jego danych, a w podsumowaniu powinien wyświetlić informacje z danymi elementów które 

nie zostały skopiowane bo już zostały dodane do nowego dysponenta ZRM.  

Skopiowane elementy powinny być dodawane w statusie: „Do uruchomienia” wraz z koniecznością 

obowiązkowego ustawienia daty i godziny o której przejdzie w status: „Aktywny”. Ustawiona data musi 

być zgodna z datą ustawioną podczas kopiowania danego elementu. Jednocześnie na skopiowanych 

elementach w starej strukturze dysponenta ZRM system powinien automatycznie ustawić status:  

„Do wycofania” wraz z datą i godziną o której przejdzie w status „Wycofany”.  

Administratora będzie mógł również ręcznie wybrać powyższe statusy w przypadku gdy zajdzie 

potrzeba aby dany element struktury automatycznie został  uruchomiony lub wycofany   

w zdefiniowanym czasie. Ustawienie powyższych statusów wymaga obowiązkowego ustawienia daty  

i godziny w zdefiniowanych powyżej formatach. 

Przycisk „Kopiuj elementy struktury” jest dostępny tylko podczas dodawania nowego dysponenta 

ZRM. 

 8 Należy usunąć możliwość podglądu, edycji i tworzenia stanowisk dyspozytorskich przez użytkowników 

z uprawnieniem administratora dysponenta. 

Przycisk „Stanowiska dyspozytorskie” znajdujący się w lewym panelu na ekranie głównym aplikacji po 

zalogowaniu jako administrator dysponenta powinien zostać usunięty. 

 9 Należy usunąć możliwość podglądu i edycji Konsol Dyspozytorskich przez użytkowników  

z uprawnieniem administrator dysponenta. 

Przycisk „Lista Konsol Dyspozytorskich” znajdujący się w sekcji „Łączność” w lewym panelu na ekranie 

głównym aplikacji po zalogowaniu się jako administrator dysponenta powinien zostać usunięty. 
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 10 Zmiana sposobu tworzenia Konsoli Dyspozytorskiej. Do formatki Konsoli Dyspozytorskiej należy dodać 

dodatkowe pola: 

1) Podmiot; 

2) Dyspozytornia medyczna; 

3) Kod Konsoli Dyspozytorskiej – generowany automatycznie; 

4) Data aktywności od - w formacie YYYY-MM-DD – wartości wybierane z kalendarza; 

5) Data aktywności do - w formacie YYYY-MM-DD – wartości wybierane z kalendarza. 

oraz zmienić nazwy istniejących pól: 

1) „Dysponent” na „Podmiot 2”; 

2) „Kod Konsoli Dyspozytorskiej” na „Kod Konsoli Dyspozytorskiej 2”. 

W czasie tworzenia nowej Konsoli Dyspozytorskiej w polu „Podmiot” administrator centralny powinien 

mieć możliwość wyboru właściwego Podmiotu, pozostali dysponenci ZRM zdefiniowani w systemie nie 

powinni być wyświetlani. W polu „Podmiot 2” będą wyświetlani wszyscy dysponenci ZRM w obrębie 

województwa do którego przynależy Podmiot określony w pierwszym polu. Pole nie będzie wymagane 

do uzupełnienia podczas dodawania nowej KD. 

We wszystkich zdefiniowanych Konsolach Dyspozytorskich pole „Dysponent” powinno zostać 

zastąpione przez „Podmiot 2”. Dodatkowo na podstawie województwa do którego przynależy 

przypisany do Konsoli Dyspozytorskiej Dysponent należy automatycznie uzupełnić pole „Podmiot”  

o właściwy UW.  

Generowanie kodu Konsoli Dyspozytorskiej powinno przebiegać po wybraniu przycisku „Generuj kod”. 

Administrator centralny będzie mógł utworzyć KD w systemie i przypisać ją do wybranego Podmiotu – 

np. UW. Po przypisaniu do UW, administrator wojewódzki będzie mógł przypisać KD do wybranego 

dysponenta ZRM w obrębie województwa przypisanego do UW. Kod Konsoli Dyspozytorskiej powinien 

być generowany automatycznie - funkcjonalność podobna jak podczas generowania stanowisk 

dostępowych.  

Administrator centralny i wojewódzki powinien mieć możliwość ustawienia dat aktywności 

przypisanych do pola „Podmiot 2” w przypadku przejścia dyspozytorni pod UW.  

 11 Należy umożliwić przypisanie KD z uzupełnionymi danymi dwóch podmiotów (Podmiot 2 – stara 

struktura, Podmiot – nowa struktura) do dwóch stanowisk dyspozytorskich – stanowisko 

dyspozytorskie w starej strukturze oraz stanowisko dyspozytorskie w nowej strukturze.  

Wyświetlanie kodu Konsoli Dyspozytorskiej powinno być powiązane z wybranym Podmiotem. Dla 

nowej struktury używany jest kod przypisany do Podmiotu. A do starej struktury używany jest kod 

przypisany do Podmiot 2. 

 12 Należy usunąć możliwość podglądu i edycji zestawów słuchawkowych przez użytkowników  

z uprawnieniem administrator dysponenta. 

Przycisk „Lista zestawów słuchawkowych” znajdujący się w sekcji „Łączność” w lewym panelu na 

ekranie głównym aplikacji po zalogowaniu się jako administrator dysponenta powinien zostać 

usunięty. 

 13 W czasie tworzenia nowego zestawu słuchawkowego w polu „Podmiot” administrator centralny 

powinien mieć możliwość wyboru właściwego Podmiotu, pozostali dysponenci ZRM zdefiniowani  
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w systemie nie powinni być wyświetlani. Właściwy UW będzie podpowiadany na podstawie wcześniej 

określonego województwa. 

 14 Należy zmienić sposób generowania maski stanowiska dyspozytorskiego. Powinna być ona 

generowana na podstawie kodu dyspozytorni medycznej zgodnie z dokumentem pt.: „Zasady 

tworzenia identyfikacyjnych oznaczeń w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne i przydzielania 

nazw technicznych w SWD PRM”. 

STANOWISKO DYSPOZYTORSKIE PODSTAWOWE W DYSPOZYTORNI MEDYCZNEJ 

MASKA: DM-XX-YY-S-ZZZ-P 

Gdzie: 

DM – stały literał 

XX – numer województwa 

YY – kolejny numer dyspozytorni medycznej w województwie, począwszy od 01 

S – stały literał 

ZZZ – numer kolejny stanowiska dyspozytorskiego w danej dyspozytorni medycznej, począwszy od 001 

P – stały literał 

Przykład: 

DM-01-01-S-001-P – pierwsze stanowisko dyspozytorskie w pierwszej dyspozytorni medycznej  

w województwie (dyspozytornia medyczna Wrocław) w województwie dolnośląskim. 

 

STANOWISKO DYSPOZYTORSKIE REZERWOWE W DYSPOZYTORNI MEDYCZNEJ 

MASKA: DM-XX-YY-S-ZZZ-R 

Gdzie: 

DM – stały literał 

XX – numer województwa 

YY – kolejny numer dyspozytorni medycznej w województwie, począwszy od 01 

S – stały literał 

ZZZ – numer kolejny stanowiska dyspozytorskiego u danego dysponenta ZRM, począwszy od 001 

R – stały literał 

Przykład: 

DM-01-01-S-001-R – pierwsze stanowisko dyspozytorskie w pierwszej dyspozytorni medycznej w 

województwie (dyspozytornia medyczna Wrocław) w województwie dolnośląskim. 

 15 Należy zmienić sposób generowania maski Konsoli Dyspozytorskiej. Powinna być ona generowana 

automatycznie na podstawie kodu Dyspozytorni medycznej zgodnie z dokumentem „Zasady tworzenia 
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identyfikacyjnych oznaczeń w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne i przydzielania nazw 

technicznych w SWD PRM”.  

KONSOLA DYSPOZYTORSKA 

MASKA: DM-XX-YY-K-ZZ-ST 

Gdzie: 

DM – stały literał 

XX – numer województwa 

YY – kolejny numer dyspozytorni medycznej w województwie, począwszy od 01 

K – stały literał 

ZZ – numer kolejny Konsoli Dyspozytorskiej w danej dyspozytorni medycznej, począwszy od 01 

S – zdefiniowane środowisko, gdzie: 

 P – produkcyjne 

 T – testowe 

 S – szkoleniowe 

T – Typ konsoli gdzie: 

 P – podstawowy 

 R – rezerwowy 

 Z – zastępczy 

Przykłady: 

DM-01-01-K-01-PP – pierwsza w środowisku produkcyjnym podstawowa Konsola Dyspozytorska  

w pierwszej dyspozytorni medycznej (dyspozytornia medyczna Wrocław) w województwie 

dolnośląskim. 

DM-01-01-K-01-TR – pierwsza w środowisku testowym rezerwowa Konsola Dyspozytorska w pierwszej 

dyspozytorni medycznej (dyspozytornia medyczna Wrocław) w województwie dolnośląskim. 

DM-01-01-K-01-SZ – pierwsza w środowisku szkoleniowym zastępcza Konsola Dyspozytorska  

w pierwszej dyspozytorni medycznej (dyspozytornia medyczna Wrocław) w województwie 

dolnośląskim.  

 16 Zmiana tworzenia „Stanowiska inne” dla rodzaju „Kierownik/ z-ca dyspozytorni”. Podczas wyboru 

tego rodzaju stanowiska powinno być dodatkowe obowiązkowe pole wyboru „Dyspozytornia 

medyczna:”, w którym były by wyświetlane wszystkie dyspozytornie medyczne powiązane z wcześniej 

wybranym województwem.  

W polu „Podmiot:” powinny być wyświetlane tylko Urzędy Wojewódzkie. Po określeniu województwa 

lista dostępnych UW powinna być odpowiednio zawężana.  

Możliwość podglądu, edycji i tworzenia stanowiska inne dla rodzaju „Kierownik/ z-ca dyspozytorni” 

powinna być dostępna tylko dla użytkowników z uprawnieniem administrator wojewódzki  

i administrator centralny. 
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 17 Zmiana tworzenia „Stanowiska inne” dla rodzaju „Administrator Wojewódzki”, „Analityk 

Wojewódzki”, „Upoważniony przedstawiciel Wojewody” poprzez konieczność wybrania jednostki do 

której przynależy dane stanowisko. 

W polu „Podmiot:” powinny być wyświetlane tylko Urzędy Wojewódzkie. Po określeniu województwa 

lista dostępnych UW powinna być odpowiednio zawężana.  

Dla wszystkich w/w stanowisk, pole podmiot powinno zostać automatycznie uzupełnione na 

podstawie maski, poprzez przypisanie odpowiedniego UW. 

 18 Zmiana tworzenia „Stanowiska inne” dla rodzaju „Administrator Centralny” poprzez konieczność 

wybrania jednostki do której przynależy dane stanowisko. 

W polu „Podmiot:” powinna być wyświetlana jednostka „Krajowe Centrum Monitorowania 

Ratownictwa Medycznego”.  

Dla wszystkich w/w stanowisk, pole podmiot powinno zostać automatycznie uzupełnione. 

 19 Należy zmienić sposób generowania maski stanowiska „Kierownik/ z-ca dyspozytorni”. Powinna być 

ona generowana automatycznie na podstawie numeru Dyspozytorni medycznej. 

KIEROWNIK DYSPOZYTORNI / ZASTĘPCA KIEROWNIKA DYSPOZYTORNI 

MASKA: KDM-XX-YY-S-ZZZ 

Gdzie: 

KDM – stały literał 

XX – numer województwa 

YY – kolejny numer dyspozytorni medycznej w województwie, począwszy od 01 

S – stały literał 

ZZZ – numer stanowiska KDM w danej dyspozytorni medycznej, począwszy od 001 

Przykład: 

KDM-01-01-S-001 – pierwsze stanowisko KDM w pierwszej dyspozytorni medycznej (dyspozytornia 

medyczna we Wrocławiu) w województwie dolnośląskim. 

 20 Zmiana możliwości nadawania uprawnienia systemowego „Dyspozytor medyczny”. Przydzielenie tego 

uprawnienia powinno być dostępne tylko dla administratora centralnego i wojewódzkiego. 

 21 Zmiana księgi dysponenta na Księgę dyspozytorni medycznej w Module Dyspozytora i Analityka. 

Obecnie występująca w systemie funkcjonalność Księgi dysponenta powinna zostać zastąpiona przez 

Księgę dyspozytorni medycznej która będzie zawierała dane zgodne  

z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji dyspozytorni 

medycznej (projekt z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337505/katalog/12712387#12712387). 

W Module Analityka dostęp do funkcjonalności Księgi dyspozytorni medycznej powinien być 

ograniczony dla użytkownika z uprawnieniem analityka wojewódzkiego, analityka KCMRM oraz 

analityka MZ.  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337505/katalog/12712387#12712387
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 22 W Module Dyspozytora, Dyspozytora CO LPR i Module Koordynatora w formatce Zdarzenia należy 

dodać przycisk „Podgląd Karty Obsługi Zgłoszenia”. Po wybraniu przycisku powinna być 

wizualizowana KOZ, która będzie zawierała co najmniej dane zgodne z projektem rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji dyspozytorni medycznej (projekt z dnia 26 sierpnia 

2020 r. https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337505/katalog/12712387#12712387).  

Dyspozytor medyczny nie będzie mógł wprowadzać dane do KOZ ręcznie.  

Wszystkie dane zawarte w KOZ będą wypełniane na podstawie wprowadzonych danych w Zgłoszeniu, 

Zdarzeniu, KZW, KMCR lub KM LZRM i powinny być aktualizowane każdorazowo w momencie 

wprowadzenia wartości przez użytkownika lub modyfikacji wprowadzonej wcześniej wartości. 

Dodatkowo w Module Dyspozytora należy dodać możliwość wydruku lub exportu do pliku pdf Karty 

Obsługi Zgłoszenia dla użytkownika z rolą Główny dyspozytor medyczny i  Z-ca Głównego dyspozytora 

medycznego. 

W Module Koordynatora należy dodać możliwość wydruku lub exportu do pliku pdf KOZ dla 

użytkownika z rolą Upoważniony Przedstawiciel MZ i Analityk KCMRM. 

W Module Dyspozytora CO LPR należy dodać możliwość wydruku lub exportu do pliku pdf KOZ dla 

użytkownika z rolą Koordynator CO LPR i Z-ca Koordynatora CO LPR. 

 23 W Module Analityka należy wprowadzić dostęp do podglądu i wydruku KOZ. Dostęp powinien być 

realizowany z kilku poziomów: 

1) zakładka „Zdarzenia”  - po otworzeniu wybranego Zdarzenia na dolnej belce obok przycisku 

„Historia” będzie znajdował się przycisk „Karta Obsługi Zgłoszenia”. Po wybraniu przycisku 

wyświetli się KOZ z możliwością wydruku. Funkcjonalność  identyczna jak przy drukowaniu 

KZW; 

2) zakładka „Zdarzenia” – kliknięcie prawym przyciskiem myszy na Zdarzeniu i wybór z menu 

podręcznego „Szczegóły KOZ”. Po wybraniu przycisku wyświetli się KOZ  

z możliwością wydruku;  

3) zakładka „Zamknięte dokumenty” kliknięcie prawym przyciskiem myszy na KZW 

i wybór z menu podręcznego „Szczegóły KOZ”. Po wybraniu przycisku wyświetli się KOZ  

z możliwością wydruku; 

4) zakładka „Niezamknięte dokumenty” kliknięcie prawym przyciskiem myszy na KZW i wybór  

z menu podręcznego „Szczegóły KOZ”. Po wybraniu przycisku wyświetli się KOZ z możliwością 

wydruku. 

Analityk nie ma możliwości edycji KOZ, podobnie jak w przypadku Modułu Dyspozytora wszystkie dane 

zawarte w KOZ będą wypełniane na podstawie wprowadzonych informacji w Zgłoszeniu, Zdarzeniu, 

KZW, KMCR lub KM LZRM i powinny być aktualizowane w momencie powstania. 

 24 W Module Dyspozytora w formatce Zgłoszenia na górnej belce należy dodać licznik czasu otwarcia 

formatki tzw. „Stoper”.  

Będzie on wyświetlać czas od otwarcia/utworzenia formatki w formacie HH:MM:SS. Koniec naliczania 

czasu to zamkniecie formatki przez użytkownika. Po ponownym otwarciu formatki czas naliczany jest 

od nowa. Licznik casu powinien być indywidualny dla każdego użytkownika. Powinna być też możliwość 

zatrzymania naliczania czasu, wznowienia lub resetowania licznika za pomocą przycisków. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337505/katalog/12712387#12712387
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 25 W Module Administratora w formatce „ZRM” należy wprowadzić walidację pola „Kod ZRM” pod kątem 

ilości znaków – nie więcej niż 10. Dodatkowo pole „Kod ZRM” powinno być pole obowiązkowym.  

 26 W Module Administratora w formatce „Dyspozytornia medyczna” należy dodać 2 dodatkowe pola 

obowiązkowe do wpisania liczby dyspozytorów medycznych przyjmujących i wysyłających którzy 

powinni być obecni na dyżurze – zgodnie z liczbą stanowisk z WPDS. 

Pola powinny mieć opis: 

1) Liczba stanowisk dyspozytorów przyjmujących z WPDS; 

2) Liczba stanowisk dyspozytorów wysyłających z WPDS. 

    OCZEKIWANY REZULTAT 

 NR Opis 

 1 Zmiana nazwy „Dysponent” na „Podmiot” w Module Administratora. 

 2 Modyfikacja obecnie istniejącej struktury w SWD PRM do docelowej opisanej  w SWD PRM 2.0 w PT 

Modułu Planisty. 

Wykonawca powinien opracować scenariusz wraz z harmonogramem przełączenia ze starej na nową 

strukturę dyspozytorni medycznej z uwzględnieniem PZŁ SWD PRM. 

Wdrożenie RFC powinno zostać podzielone na 2 etapy które będą realizowane w różnym czasie: 

1) ETAP 1 - W dniu wdrożenia produkcyjnego RFC - Udostępnienie funkcjonalności związanych  

z tworzeniem, podglądem i edycją elementów nowej struktury, z jednoczesnym zachowaniem 

dostępu do elementów starej struktury dla dysponentów ZRM; 

2) ETAP 2 – W dniu 2 stycznia 2021 roku godzina 12:001 - Usuniecie możliwości podglądu, 

tworzenia i edycji elementów struktury dla administratorów dysponentów, w tym możliwości 

nadawania uprawnienia systemowego „Dyspozytor medyczny”, oraz ograniczenia dostępu do 

księgi dysponenta w Module Analityka. 

 3 Zmiana sposobu dodawania pracowników UW, MZ i KCMRM. 

 4 Zmiana sposobu tworzenia dyspozytorni medycznej. Możliwość utworzenia dyspozytorni medycznej 

dla UW. 

 5 Zmiana sposobu tworzenia „Stanowiska WKRM w Urzędzie Wojewódzkim” w formatce 

„Dyspozytornia medyczna”. 

 6 Dodanie w polu „Rodzaj” w formatce „Dyspozytornia medyczna” dodatkowej opcji wyboru 

„Stanowisko dostępowe w MZ”. 

 7 W module administratora w formatce „Dysponent” pól do określania dat aktywności oraz możliwości 

kopiowania użytkowników do nowego dysponenta ZRM. 

 8 Usunięcie dostępu do Stanowisk dyspozytorskich dla administratora dysponenta. 

 9 Usunięcie dostępu do Konsol Dyspozytorskich dla administratora dysponenta. 

 10 Zmiana sposobu tworzenia Konsoli Dyspozytorskiej oraz możliwość przypisania KD do dwóch Stanowisk 

dyspozytorskich. 

 11 Usunięcie dostępu do zestawów słuchawkowych dla administratora dysponenta. 

 12 Generowanie maski stanowiska dyspozytorskiego na podstawie numeru dyspozytorni medycznej. 

 13 Generowanie maski Konsoli Dyspozytorskiej na podstawie numeru dyspozytorni medycznej. 

 14 Zmiana tworzenia stanowiska inne dla rodzaju „Kierownik/ z-ca dyspozytorni”. 

 15 Zmiana tworzenia stanowiska inne dla rodzaju „Administrator Wojewódzki”, „Analityk Wojewódzki”, 

„Upoważniony przedstawiciel Wojewody”. 

                                                           
1 Dokładna data i godzina realizacji drugiego etapu zostanie przekazana w późniejszym etapie realizacji RFC. 
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 16 Zmiana tworzenia stanowiska inne dla rodzaju „Administrator Centralny” 

 17 Generowanie maski stanowiska inne dla rodzaju „Kierownik/ z-ca dyspozytorni” na podstawie numeru 

dyspozytorni medycznej. 

 18 Zmiana możliwości nadawania uprawnienia systemowego „Dyspozytor medyczny”. 

 19 Zmiana księgi dysponenta na Księgę dyspozytorni medycznej w Module Dyspozytora i Analityka. 

 20 Dodanie KOZ. 

 21 Dodanie w Module Dyspozytora licznika czasu otwarcia formatki. 

 22 Dodanie walidacji pola „Kod ZRM” w formatce ZRM  w Module Administratora. 

 23 Dodanie dwóch pól obowiązkowych w formatce dyspozytornia medyczna w Module Administratora do 

wpisania liczby dyspozytorów medycznych przyjmujących i wysyłających którzy powinni być obecni na 

dyżurze – zgodnie z liczbą stanowisk z WPDS. 

 

 


