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Wstęp 

Identyfikator Scenariusza podany jest przed nazwą każdego Przypadku Testowego i oznacza na przykładzie „PT.05.02-

1-INT”: 

05.02 – numer Wymagania wg OPZ 

-1 kolejny numer scenariusza w ramach Wymagania 

-INT – sygnaturka scenariusza integracyjnego zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.5.3 Planu Testów Akceptacyjnych. 

Identyfikator Scenariusza jest jednocześnie mapowaniem na Wymaganie w rozumieniu Planu Testów Akceptacyjnych. 

 

Wszystkie funkcjonalności opisane w Scenariuszach Testowych wynikające z funkcjonowania innych nowotworzonych 

modułów będą możliwe do weryfikacji w momencie przekazania danego modułu do testów i przekazania dostosowanej 

wersji Modułu Dyspozytora. 
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SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

Skrót Nazwa Opis 

AAD 
Administrator Apteki 
u Dysponenta ZRM 

Użytkownik, który ma możliwość zarządzania apteką na 
poziomie dysponenta typu „lider”, „podwykonawca” 
i „współrealizator”. Osoba nadzorująca oraz generująca 
zapotrzebowanie na leki (w tym leki szczególnej 
ostrożności), środki medyczne, gazy medyczne. 

AA LPR 
Administrator Apteki 
LPR 

Użytkownik, który ma możliwość zarządzania apteką 
centralną w LPR oraz mini magazynami w filiach LPR. 

AC Administrator Centralny 
Użytkownik, który posiada dostęp do danych 
operacyjnych wszystkich dysponentów w SWD PRM 

AD 
Administrator 
Dysponenta 

Użytkownik, który posiada dostęp do danych 
operacyjnych wyłącznie na poziomie własnego 
dysponenta 

ADL Administrator LPR 
Użytkownik, który posiada dostęp do danych 
operacyjnych LPR.  

AL Aplikacja Lotnisko 
System informatyczny wykorzystywany przez Lotnicze 
Pogotowie Ratunkowe. 

ANLD Analityk Dysponenta 

Użytkownik uprawniony do podstawowych czynności  
w Module Analityka w szczególności: importu 
świadczeń, przygotowywania sprawozdań, wymiany 
komunikatów  
z NFZ, edycji świadczeń, usuwania świadczeń w 
zakresie uprawnień dysponenta.  

ANLL Analityk LPR 

Użytkownik uprawniony do podstawowych czynności  
w Module Analityka w szczególności: importu 
świadczeń, przygotowywania sprawozdań, wymiany 
komunikatów  
z NFZ, edycji świadczeń, usuwania świadczeń w 
zakresie uprawnień dysponenta LPR.  

ANLW Analityk Wojewódzki 

Osoba posiadająca dostęp do modułu analityka 
w zakresie danych operacyjnych wszystkich 
dysponentów na terenie swojego województwa . 
Uprawnienie umożliwia praktyczną realizację przepisu 
ustawy o PRM przez Wojewodów, szczególnie w 
zakresie udostępniania niezbędnych danych (w tym 
nagrania rozmów telefonicznych przypisane do formatki 
zdarzenia, dane osobowe osoby zgłaszającej, dane 
innych osób wskazanych w trakcie przyjmowania 
zgłoszenia, pozycje geograficzne, dane teleadresowe 
i opis zdarzenia) na wniosek sądu, prokuratury, Policji, 
Rzecznika Praw Pacjenta. 

Aplikacja 

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 

z późn. zm.) umożliwiający przyjmowanie zgłoszeń 

alarmowych  centrów powiadamiania ratunkowego oraz 

powiadomień o zdarzeniach, dysponowanie zespołów 

ratownictwa medycznego, rejestrowanie zdarzeń 

medycznych, prezentację położenia geograficznego 

miejsca zdarzenia, pozycjonowanie zespołów 
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Skrót Nazwa Opis 

ratownictwa medycznego oraz wsparcie realizacji zadań 

przez zespoły ratownictwa medycznego 

i wojewódzkiego koordynatora ratownictwa 

medycznego. 

AW 
Administrator 
Wojewódzki 

Użytkownik, który posiada dostęp do danych 

operacyjnych wszystkich dysponentów na terenie 

swojego województwa. 

BD Baza danych Baza danych SWD PRM. 

CeZ Centrum e-Zdrowia 

Państwowa jednostką budżetową powołaną przez 

Ministra Zdrowia, odpowiada za monitorowanie 

planowanych, budowanych i prowadzonych systemów 

teleinformatycznych za poziomie centralnym 

i regionalnym. 

CMRM 
Centrum Monitorowania 
Ratownictwa 
Medycznego 

Komórka organizacyjna działająca w ramach Krajowego 

Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego 

w strukturze Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 

odpowiedzialna m.in. za monitorowanie przebiegu akcji 

medycznej w zdarzeniu, którego skutki spowodowały 

stan nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby 

osób. 

CO LPR 
Centrum Operacyjne 
Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego 

Centrum Operacyjne Lotniczego Pogotowia 

Ratunkowego. Komórka organizacyjna dysponenta 

lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, w której 

swoje zadania wykonują dyspozytorzy medyczni 

i dyspozytorzy lotniczy. 

CPR 
Centrum 
Powiadamiania 
Ratunkowego 

Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Komórka 

organizacyjna urzędu wojewódzkiego stanowiąca 

element systemu powiadamiania ratunkowego do 

obsługi zgłoszeń alarmowych, kierowanych do numerów 

alarmowych 112, 997, 998, umożliwiający przekazanie 

zgłoszenia alarmowego w celu zaangażowania 

właściwych zasobów ratowniczych. 

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 z późn. zm.) 

realizująca zadania polegające na przyjmowaniu 

zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach, 
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Skrót Nazwa Opis 

ustalaniu priorytetów i dysponowaniu zespołów 

ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia przy 

użyciu Systemu Wspomagania Dowodzenia 

Państwowego Ratownictwa Medycznego. 

DMCO 

Dyspozytor medyczny 
Centrum Operacyjnego 
Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego 

Osoba, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia  

8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882 z późn. zm.) 

realizująca zadania na stanowisku dyspozytora 

medycznego związane z dysponowaniem i koordynacją 

działalności lotniczych zespołów ratownictwa 

medycznego oraz innych statków powietrznych 

będących na wyposażeniu podmiotu, w tym lotniczego 

zespołu transportu sanitarnego przy użyciu Systemu 

Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 

Medycznego. 

DLCO 

Dyspozytor lotniczy 
Centrum Operacyjnego 
Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego 

Osoba realizująca zadania w podmiocie leczniczym 

utworzonym przez ministra właściwego do spraw 

zdrowia na stanowisku dyspozytora lotniczego 

związane z dysponowaniem i koordynacją działalności 

lotniczych zespołów ratownictwa medycznego oraz 

innych statków powietrznych będących na wyposażeniu 

podmiotu, w tym lotniczego zespołu transportu 

sanitarnego przy użyciu Systemu Wspomagania 

Dowodzenia 

DMP 
Dyspozytor medyczny 
przyjmujący 

Dyspozytor przyjmujący - to dyspozytor medyczny, 

o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 lit a rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. 

w sprawie organizacji dyspozytorni medycznej (Dz. U. 

z 2018 r., poz., 2001), logujący się w SWD PRM w roli 

„dyspozytor przyjmujący”, pełniący dyżur na stanowisku 

dyspozytora medycznego przyjmującego, 

odpowiedzialny za odbiór i obsługę zgłoszenia 

alarmowego lub powiadomienia o zdarzeniu, w tym 

ustalenie lokalizacji miejsca zdarzenia, liczbę osób 

poszkodowanych oraz przeprowadzenie wywiadu 

medycznego, na podstawie którego podejmuje decyzję 

o przyjęciu zgłoszenia, wraz z nadaniem priorytetu lub 

odmowy przyjęcia zgłoszenia. 
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DMW 
Dyspozytor medyczny 
wysyłający 

Dyspozytor wysyłający – to dyspozytor medyczny, 

o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 lit b rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. 

w sprawie organizacji dyspozytorni medycznej (Dz. U. 

z 2018 r., poz., 2001), logujący się w SWD PRM w roli 

„dyspozytor wysyłający”, pełniący dyżur na stanowisku 

dyspozytora medycznego wysyłającego, 

odpowiedzialny za obsługę zgłoszenia od momentu 

przekazania go przez dyspozytora przyjmującego, w 

tym za dysponowanie zespołów ratownictwa 

medycznego na miejsce zdarzenia. 

DM 
Dyspozytornia 
medyczna 

Lokalizacja, w której znajdują się stanowiska pracy 

dyspozytorów medycznych. Komórka organizacyjna 

urzędu wojewódzkiego lub dysponenta zespołów 

ratownictwa medycznego wskazana w wojewódzkim 

planie działania systemu, utworzona w celu 

przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych 

przekazywanych z centrów powiadamiania 

ratunkowego, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy 

z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania 

ratunkowego, przyjmowania powiadomień 

o zdarzeniach oraz wykonywania zadań przez 

dyspozytorów medycznych. 

DR Dyrektor regionalny 

Osoba posiadająca globalny dostęp do Modułu Apteka 

do celów raportowych, statystycznych w ramach LPR, 

a w ramach dostępu do Modułu Planisty mająca 

możliwość tworzenia, zarządzania oraz podglądu (w tym 

eksport) harmonogramów pracy LZRM, do którego jest 

przypisany. 

Dyspozytor 
CO LPR 

Dyspozytor Centrum 
Operacyjnego 
Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego  

Użytkownik realizujący zadania w podmiocie leczniczym 

utworzonym przez ministra właściwego do spraw 

zdrowia w celu realizacji zadań lotniczych zespołów 

ratownictwa medycznego na stanowisku dyspozytora 

medycznego związanym z dysponowaniem 

i koordynacją działalności lotniczych zespołów 

ratownictwa medycznego oraz innych statków 

powietrznych będących na wyposażeniu podmiotu, 

w tym lotniczego zespołu transportu sanitarnego 
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zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 

2006 r. o  Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 882 z późn. zm.). Do Dyspozytorów CO 

LPR zaliczamy: Koordynatora CO LPR, Zastępcę 

Koordynatora CO LPR, Dyspozytora medycznego CO 

LPR oraz Dyspozytora lotniczego CO LPR. 

Dyspozytor 
DM 

Dyspozytor medyczny 
dyspozytorni medycznej 
innej niż Centrum 
Operacyjnego 
Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego 

Użytkownik realizujący zadania przyjmowania zgłoszeń 

alarmowych z centrów powiadamiania ratunkowego, 

o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 

2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. 

2019 r., poz. 1077 z późn. zm.) oraz powiadomień 

o zdarzeniach, dysponowanie ZRM, rejestrowanie 

zdarzeń medycznych, prezentację położenia 

geograficznego miejsca zdarzenia, pozycjonowanie 

zespołów ratownictwa medycznego, wykorzystujący 

system SWD PRM. Rola i zakres działania dyspozytora 

medycznego jest zdefiniowany w ustawie 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 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). 

EZT 
Elektroniczne Zlecenie 
Transportu 

Elektroniczny formularz zlecenia transportu przesyłany 

do CO LPR przez podmiot zlecający lotniczy transport 

sanitarny. 

FA Farmaceuta w Aptece 

Osoba nadzorująca, przyjmująca, generująca, 

wysyłająca zamówienia i wydająca leki szczególnej 

ostrożności w Aptece u Dysponenta typu „lider”, 

„podwykonawca” i „współrealizator”. 

FZ Formatka zdarzenia 

Okno Modułu umożliwiające wprowadzenie danych 

dotyczących powiadomienia o zdarzeniu lub zgłoszenia 

alarmowego przekierowanego z CPR w celu 

przekazania zlecenia wyjazdu lub wylotu do 

odpowiedniego zespołu 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 z późn. zm.), do 

zadań której należy między innymi koordynowanie 
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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. 

KA Kierownik Apteki 

Osoba nadzorująca koordynatorów ZRM w sprawie 

składania i zatwierdzania zapotrzebowania na leki, 

środki medyczne oraz leki szczególnej ostrożności. 

KCO 

Kierownik/Koordynator 
Centrum Operacyjnego 
Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego 

Osoba będąca kierownikiem zmiany w MCO LPR, 
mająca możliwość w szczególnych przypadkach 
podejmowania  
Posiada dostęp do tworzenia, zarządzania oraz 

podglądu harmonogramów pracy wszystkich stanowisk 

dla pracowników LPR w MPLA. 

KD Konsola Dyspozytorska 

Konsola Dyspozytorska Podsystemu Zintegrowanej 

Łączności SWD PRM. Konsola umożliwiająca obsługę 

połączeń głosowych i korespondencji prowadzonej 

z wykorzystaniem łączności radiowej. 

KDLM 

Pracownik Działu 
Logistyki Medycznej 
Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego - 
Kierownik 

Pracownik Działu Logistyki Medycznej – Kierownik - 

osoba nadzorująca zamówienia leków, środków 

medycznych oraz gazów medycznych w LPR. 

KF Kierownik Filii 

Osoba współpracująca z Lekarzem Upoważnionym 

w danej Filii LPR w kwestii gospodarki preparatami 

zawierającymi środki odurzające i substancje 

psychotropowe na podstawie odrębnego upoważnienia 

od Dyrektora LPR. Posiada możliwość tworzenia, 

zarządzania oraz podglądu harmonogramów pracy 

LZRM dla pracowników LPR, w ramach konkretnej 

bazy. 

KM  Karta medyczna  

Dokumentacja medyczna indywidualna dotycząca 

poszczególnego pacjenta korzystającego ze świadczeń 

zdrowotnych udzielanych przez LZRM/SZT, 

prowadzona przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 

zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 

r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. 
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U. z 2020 r. poz. 849), tworzona przez lekarza 

Lotniczego Zespołu Ratownictwa Medycznego lub 

Samolotowego Zespołu Transportowego. 

KMCR 
Karta medycznych 
czynności ratunkowych 

Karta Medycznych Czynności Ratunkowych. 

Dokumentacja medyczna indywidualna dotycząca 

osoby będącej w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego lub osoby, u której podejrzewa się stan 

nagłego zagrożenia zdrowotnego korzystającej ze 

świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ZRM, 

prowadzona przez dysponentów ZRM, tworzona przez 

kierownika ZRM. 

KO Kierownik Oddziału 

Osoba współpracująca z Lekarzem Upoważnionym 

w danym Oddziale LPR w kwestii gospodarki 

preparatami zawierającymi środki odurzające i 

substancje psychotropowe na podstawie odrębnego 

upoważnienia od Dyrektora LPR. Posiada możliwość 

tworzenia, zarządzania oraz podglądu harmonogramów 

pracy LZRM dla pracowników LPR, w ramach 

konkretnej bazy. 

KPB 
Karta przymusu 
bezpośredniego 

Dokumentacja medyczna tworzona jako załącznik do 

karty medycznej w przypadku użycia przez LZRM/SZT 

przymusu bezpośredniego wobec pacjenta. 

KZRM Koordynator ZRM 

Osoba składająca i zatwierdzająca zapotrzebowanie na 
leki, środki medyczne oraz leki szczególnej ostrożności. 
Zajmująca się tworzeniem, zarządzaniem oraz 

podglądem harmonogramów pracy ZRM dla 

pracowników dysponenta typu „lider”, „podwykonawca” 

i „współrealizator”, do którego jest przypisany. 

KZW 
Karta zlecenia 
wylotu/Zlecenie HEMS 

Dokumentacja medyczna indywidualna dotycząca 

poszczególnego pacjenta korzystającego ze świadczeń 

zdrowotnych udzielanych przez LZRM, prowadzona 

przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zgodnie z art. 24 

ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 849 z późn. zm.), tworzona przez lekarza 

lotniczego zespołu ratownictwa medycznego. 

KZT 
Karta zlecenia 
transportu/Zlecenie 
Transport 

Dokumentacja wewnętrzna Lotniczego Pogotowia 

Ratunkowego tworzona w CO LPR, stanowiąca 



 

17 

Skrót Nazwa Opis 

potwierdzenie dyspozycji wylotu LZRM/SZT do 

lotniczego transportu sanitarnego 

LZRM/HEMS 
Lotniczy zespół 
ratownictwa 
medycznego 

Lotniczy zespół ratownictwa medycznego. ZRM, 

o którym mowa w art. art. 37 ustawy z dnia 8 września 

2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 882 z późn. zm.). 

LK Lekarz koordynator 

Lekarz zatrudniony w Dziale Zarządzania Klinicznego 

LPR (DZK LPR), który nadzoruje prawidłowość 

funkcjonowania wybranych Filii/Oddziałów LPR pod 

względem medycznym. Ma możliwość: sprawowania 

nadzoru na kontrolowaniem dokumentacji medycznej - 

Lekarz Koordynator LPR ma do niej pełen dostęp  

w formie tylko do odczytu; wspomagania Dyrektora 

Medycznego w postaci nadzoru merytorycznego nad 

wykonywaniem przez personel medyczny obowiązków, 

wynikających z Instrukcji Medycznej LPR; 

przeprowadzania audytów klinicznych i inicjowanie 

zmian w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej 

udzielanych przez LPR, oceny wykorzystania leków, 

artykułów medycznych i sprzętu medycznego oraz 

inicjowanie zmian w tym zakresie; udziału w tworzeniu, 

wdrażaniu i realizacji systemu kontroli jakości w 

zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz 

realizacji zapisów Instrukcji Medycznej LPR przez 

personel medyczny; udziału w publikacji materiałów 

informacyjnych i tworzeniu medycznych standardów 

operacyjnych. 

LU Lekarz upoważniony 

Osoba sprawująca w danej Filii/Oddziale LPR nadzór 

nad gospodarką preparatami zawierającymi środki 

odurzające i substancje psychotropowe w LPR na 

podstawie odrębnego upoważnienia od Dyrektora LPR 

we współpracy z Kierownikiem danej Filii/Oddziału LPR. 

Podstawowe zadania to m.in.: generowanie 

zapotrzebowań, zamawianie, sporządzanie raportów 

dotyczących ww. preparatów, akceptowanie przyjętych 

dostaw. 

Moduł Moduł 
To oddzielny twór, przeważnie w postaci osobnego 

pliku, zawierający zdefiniowany interfejs, a także 
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implementacje typu wartości, klas, zmiennych, stałych 

oraz treści procedur i funkcji. Jest to podstawowy 

element koncepcji programowania modularnego 

pozwalającego na podział kodu programu na 

funkcjonalne części i umieszczenie ich w osobnych 

modułach, które są ponadto niezależne i wymienne. 

MADM Moduł Administratora 

Moduł Administratora Systemu Wspomagania 

Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 

wykorzystywany na potrzeby administrowania danymi 

poprzez zarządzenie kontami i uprawnieniami 

użytkowników, konfiguracją systemu, zarządzaniem 

aktualizacjami, dbaniem o bezpieczeństwo systemu 

i danych. 

MANL Moduł Analityka 

Moduł Analityka Systemu Wspomagania Dowodzenia 

Państwowego Ratownictwa Medycznego umożliwiający 

przeglądanie zdarzeń, dokumentacji, trasy pojazdów 

oraz modyfikację danych w dokumentacji właściwych 

dla danego dysponenta zespołów ratownictwa 

medycznego. 

MCO LPR 

Moduł Centrum 
Operacyjnego 
Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego 

Moduł Dyspozytora Centrum Operacyjnego Lotniczego 

Pogotowia Ratunkowego Systemu Wspomagania 

Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 

wykorzystywany na potrzeby Dyspozytorów CO LPR. 

MDYS Moduł Dyspozytora 

Moduł Dyspozytora Systemu Wspomagania 

Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 

wykorzystywany na potrzeby dyspozytorów 

medycznych dyspozytorni medycznej innej niż CO LPR. 

MKOO Moduł Koordynatora 
Moduł Koordynatora Systemu Wspomagania 

Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 

MLZRM Moduł LZRM 

Moduł stanowiący element modułu przeznaczonego dla 

zespołów ratownictwa medycznego, umożliwiający 

obsługę zleceń dokumentacji medycznej, złożony 

Modułu Mobilnego i Modułu Stacjonarnego, 

dedykowany LZRM i SZT. 

MM LZRM Moduł Mobilny LZRM 
Moduł mobilny ZRM przeznaczony dla lotniczych 

zespołów ratownictwa medycznego. Jest 
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przystosowany do pracy na stanowisku dostępowym 

w miejscu stacjonowania oraz na tablecie medycznym.  

MS LZRM 
Moduł Stacjonarny 
LZRM 

Moduł stacjonarny ZRM przeznaczony dla lotniczych 

zespołów ratownictwa medycznego. Jest 

przystosowany do pracy na stacji dostępowej w miejscu 

stacjonowania. 

MZRM Moduł ZRM 

Moduł zespołów ratownictwa medycznego, 

umożliwiający obsługę zleceń dokumentacji medycznej, 

złożony Modułu Mobilnego i Modułu Stacjonarnego. 

MM ZRM Moduł Mobilny ZRM 

Moduł mobilny ZRM przeznaczony dla drogowych 

i wodnych zespołów ratownictwa medycznego. Jest 

przystosowany do pracy na stanowisku dostępowym 

w miejscu stacjonowania oraz na tablecie medycznym.  

MS ZRM Moduł Stacjonarny ZRM 

Moduł stacjonarny ZRM przeznaczony dla drogowych 

i wodnych zespołów ratownictwa medycznego. Jest 

przystosowany do pracy na stacji dostępowej w miejscu 

stacjonowania. 

MPLA Moduł Planisty 
Moduł Planisty Systemu Wspomagania Dowodzenia 

Państwowego Ratownictwa Medycznego. 

OD Obszar dysponowania 

Obszar dysponowania składa się z powiatów i gmin. 

Może być tożsamy z rejonem operacyjnym, ale może też 

być zdefiniowany inaczej. Każda dyspozytornia 

działająca w SWD PRM musi mieć zdefiniowany 

przynajmniej jeden obszar dysponowania. 

OD ZRM Obszar działania ZRM 

Obszar jest działania składa się z powiatów i gmin. Może 

być tożsamy z rejonem operacyjnym, ale może też być 

zdefiniowany inaczej. 

PLAC Planista centralny 

Osoba zajmująca się tworzeniem, zarządzaniem 

harmonogramami pracy CT/ CM KCMRM. Ma 

możliwość podglądu harmonogramów pracy wszystkich 

użytkowników. 

PLAC MZ Planista centralny MZ 

Osoba zajmująca się tworzeniem, zarządzaniem 

harmonogramami pracy MZ. Ma możliwość podglądu 

harmonogramów pracy wszystkich użytkowników. 

PLAD Planista dysponenta 

Osoba zajmująca się tworzeniem, zarządzaniem oraz 

podglądem harmonogramów pracy wszystkich 

stanowisk dla pracowników dysponenta, do którego jest 
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przypisana, w przypadku dysponenta-lidera, ma dostęp 

również do podglądu harmonogramów pracy 

utworzonych przez dysponentów współrealizatorów/ 

podwykonawców. 

PLAW Planista wojewódzki 

Osoba zajmująca się tworzeniem, zarządzaniem 

harmonogramem pracy WKRM, stanowisk 

dyspozytorskich oraz dysponentów z terenu 

województwa. Ma możliwość podglądu 

harmonogramów pracy wszystkich użytkowników 

w ramach swojego województwa 

PLI CBD 

Platforma 
Lokalizacyjno-
Informacyjna z 
Centralną Bazą Danych 

Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą 

Danych, dostarczana przez Urząd Komunikacji 

Elektronicznej (UKE) będąca źródłem danych 

centralnego punktu systemu powiadamiania 

ratunkowego, o którym mowa w art.78 ust.4 pkt 1 ustawy 

z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t. j. 

Dz. U z 2018 r., poz. 1954 z późn. zm.).  

PWZ 
Prawo Wykonywania 
Zawodu 

Prawo wykonywania zawodu przysługuje 

zainteresowanym po spełnieniu określonych ustawami 

warunków.   

PZŁ SWD 
PRM 

Podsystem 
Zintegrowanej 
Łączności Systemu 
Wspomagania 
Dowodzenia 
Państwowego 
Ratownictwa 
Medycznego 

System umożliwiający w warstwie telekomunikacyjnej 

łączności głosowej i bezgłosowej obsługę zgłoszeń 

telefonicznych, w tym zgłoszeń bezgłosowych 

przekazywanych z urządzeń eCall, jak i rejestrację 

i archiwizację zapisów rozmów głosowych i połączeń 

bezgłosowych. 

RJW PRM 

Rejestr jednostek 
współpracujących 
z systemem Państwowe 
Ratownictwo Medyczne 

Rejestr jednostek współpracujących z systemem 

Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa 

w art. 17 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 

r. poz. 882 z późn. zm.). 

RM Raport medyczny 

Dokumentacja medyczna tworzona przez dyspozytora 

medycznego CO LPR, stanowiąca podstawę kwalifikacji 

do lotniczego transportu sanitarnego. 

RO Rejon Operacyjny 
Rejon działania dyspozytorni medycznej określony 

w wojewódzkim planie działania systemu. 
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Skrót Nazwa Opis 

SD 
Stanowisko 
dyspozytorskie 

Stanowisko dyspozytorskie to stanowisko pracy 

dyspozytora medycznego z zainstalowanym 

oprogramowaniem SWD PRM włączone do sieci OST 

112. 

SI CPR  

System Informatyczny 
Centrów 
Powiadamiania 
Ratunkowego 

System Informatyczny Centrów Powiadamiania 

Ratunkowego. System teleinformatyczny, o którym 

w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. 

o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. 2019 r., 

poz. 1077 z późn. zm.).  

System 

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 

z późn. zm.) 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. 

PT Projekt Techniczny 
Projekt techniczny, element Dokumentacji opisujący 

sposób wykonania, wdrożenia i właściwości wdrożenia. 

SZT/EMS 
Samolotowy Zespół 
Transportowy 

Samolotowy zespół transportowy zespół transportowy 

w strukturze LPR realizujący lotniczy transport sanitarny 

i medyczne czynności ratunkowe . 

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 

z późn. zm.) 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 
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Skrót Nazwa Opis 

i wojewódzkiego koordynatora ratownictwa 

medycznego. 

TM Tablet medyczny 

Przenośny komputer osobisty stanowiący element 

wyposażenia LZRM/SZT wykorzystywany przez 

Lekarza. 

UMM 
Uniwersalny Moduł 
Mapowy 

Uniwersalny Moduł Mapowy udostępniany przez 

GUGiK. 

UPD 
Upoważniony 
Przedstawiciel 
Dysponenta ZRM 

Osoba posiadająca dostęp do danych z zakresem 

zawężonym do obszaru działania danego dysponenta, 

z zastrzeżeniem, że dysponent będący liderem 

dysponentów, którzy z nim współpracują jako 

współrealizator lub podwykonawca, posiada dostęp 

również do danych wytworzonych przez ZRM. 

przypisanych do dysponentów współrealizatorów oraz 

podwykonawców, w ramach MKOO, MRAP oraz MAPT. 

UPMZ 
Upoważniony 
Przedstawiciel 
Ministerstwa Zdrowia 

Osoba posiadająca dostęp danych w zakresie całego 

systemu SWDPRM w ramach MKOO, MRAP i MAPT. 

UPW 
Upoważniony 
Przedstawiciel 
Wojewody 

Osoba posiadająca dostęp danych z zakresem 

zawężonym do własnego województwa w ramach 

MKOO, MRAP i MAPT. 

UW Urząd wojewódzki 

Wojewódzka jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, będąca jednostką pomocniczą 

wojewody oraz organów rządowej administracji 

zespolonej. 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. 

WKRM 

Wojewódzki 
koordynator 
ratownictwa 
medycznego 

Użytkownik realizujący zadania wynikające z ustawy 

z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882 z późn. zm.) w 

tym współpraca z głównym dyspozytorem medycznym 

i  jego zastępcą, koordynacja współpracy dyspozytorów 

medycznych w przypadku zdarzeń wymagających 

użycia jednostek systemu spoza jednego rejonu 
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operacyjnego, rozstrzyganie sporów dotyczących 

przyjęcia osoby w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego przez szpital od zespołu ratownictwa 

medycznego, udział  w pracach wojewódzkiego zespołu 

zarządzania kryzysowego, współpraca z  KCMRM oraz 

innymi WKRM, współpraca oraz wymiana informacji z 

centrami zarządzania kryzysowego, o których mowa w 

art. 13 centra zarządzania kryzysowego ust. 1 ustawy z 

dnia 26  kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1856, z późn.zm.). 

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 z późn. zm). 

ZGDM 
Zastępca głównego 
dyspozytora 
medycznego 

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 z późn. zm.), do 

zadań której 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 podczas niedostępności 

głównego dyspozytora. 

ZKM 
Załącznik do karty 
medycznej 

Dokumentacja medyczna indywidualna dotycząca 

pacjenta korzystającego ze świadczeń zdrowotnych 

udzielanych przez LZRM/SZT, prowadzona przez 

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, tworzona przez lekarza 

LZRM. 

ZRM 
Zespół ratownictwa 
medycznego 

Zespół ratownictwa medycznego, o którym mowa w art. 

36 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
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Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882 

z późn. zm.). 
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WF-07.01 LOGOWANIE DO MODUŁU DYSPOZYTORA W 

CELU ROZPOCZĘCIA DYŻURU 

PT.07.001-01 Logowanie SWD PRM do MDYS - puste pola 

Cel testu: 

Weryfikacja poprawności reakcji aplikacji na puste pola przy logowaniu. 

Warunki wstępne: 

 Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 

 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1.  Otwórz aplikację. Moduł Dyspozytora został uruchomiony. 

2.  Wybierz przycisk [Zaloguj się]. 
Aplikacja prezentuje komunikat: "Pola login i hasło nie 

mogą być puste". 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.001-02 Logowanie SWD PRM do MDYS - poprawny login, błędne hasło 

Cel testu: 

Weryfikacja możliwości zalogowania za pomocą poprawnego loginu i błędnego hasła, konto jest aktywne. 

Warunki wstępne: 

 Użytkownik posiada poprawny login i błędne hasło. 
 Użytkownik posiada aktywne konto w Module Administratora. 
 Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1.  Otwórz aplikację. Moduł Dyspozytora został uruchomiony. 

2.  Wpisz poprawny login w polu "Login". Pole "Login" zostało uzupełnione. 

3.  Wpisz błędne hasło w polu "Hasło". Pole "Hasło" zostało uzupełnione. 

4.  Naciśnij przycisk [Zaloguj się]. 

Użytkownik nie zostaje zalogowany. 

Zostaje wyświetlony komunikat: "Nieprawidłowy login lub 

hasło". 

 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.001-03 Logowanie SWD PRM do MDYS - konto wycofane - poprawny login i hasło 

Cel testu: 

Weryfikacja możliwości zalogowania za pomocą poprawnego loginu i poprawnego hasła, dla konta wycofanego w 

momencie logowania. 

Warunki wstępne: 

 Użytkownik posiada poprawny login i poprawne hasło. 
 Użytkownik posiada konto, które jest aktywne w Module Administratora 
 Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Otwórz aplikację Moduł Dyspozytora został uruchomiony. 

2 Wpisz poprawny login w polu "Login" Pole "Login" zostało uzupełnione. 

3 Wpisz błędne hasło w polu "Hasło" Pole "Hasło" zostało uzupełnione. 

4 Naciśnij przycisk [Zaloguj się]. 

Użytkownik nie zostaje zalogowany.  

Zostaje wyświetlony komunikat: "Użytkownik o nazwie 

"___" jest nieaktywny. Zaloguj się na innego użytkownika". 

 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.001-04 Logowanie SWD PRM do MDYS - poprawny login i hasło 

Cel testu: 

Weryfikacja możliwości zalogowania się za pomocą poprawnego loginu i poprawnego hasła, dla konta aktywnego 

w momencie logowania. 

Warunki wstępne: 

 Użytkownik posiada poprawny login i hasło. 
 Użytkownik posiada aktywne konto, które jest aktywne w Module Administratora. 
 Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Otwórz aplikację. Moduł Dyspozytora został uruchomiony. 

2 Wpisz poprawny login w polu "Login" Pole "Login" zostało uzupełnione. 

3 Wpisz poprawne hasło w polu "Hasło". Pole "Hasło" zostało uzupełnione. 

4 Wybierz przycisk [Zaloguj się]. Użytkownik zostaje zalogowany do aplikacji. 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.001-05 Logowanie SWD PRM do MDYS - brak certyfikatu 

Cel testu: 

Weryfikacja możliwości logowania bez certyfikatu za pomocą poprawnego loginu i poprawnego hasła  

Warunki wstępne: 

 Użytkownik posiada poprawny login i hasło. 
 Użytkownika nie posiada ważnego certyfikatu. 
 Użytkownik posiada aktywne konto, które jest aktywne w Module Administratora. 
 Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Otwórz aplikację. 

Moduł Dyspozytora został uruchomiony. 

Na formatce logowania zostaje wyświetlony komunikat: 

„Twój certyfikat wygasł, pobierz nowy certyfikat”. 

2 Wpisz poprawny login w polu "Login". Pole "Login" zostało uzupełnione. 

3 Wpisz poprawne hasło w polu "Hasło". Pole "Hasło" zostało uzupełnione. 

4 Wybierz przycisk [Pobierz certyfikat]. Certyfikat zostaje pobrany. 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.001-06 Logowanie domenowe do MDYS – pierwsze logowanie, brak certyfikatu,  pobranie certyfikatu 

Cel testu: 

 Użytkownik posiada poprawny login i hasło. 
 Użytkownik posiada aktywne konto w Module Dyspozytora. 
 Aplikacja ma włączone logowanie domenowe w Module Administratora. 
 Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 

Warunki wstępne: 

Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 

 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Otwórz aplikację 

Moduł Dyspozytora został uruchomiony. 

Aplikacja wyświetli komunikat: 

„Instalacja certyfikatu dla użytkownika „__” Proszę podać 

hasło. 

2 Wpisz poprawne hasło w polu "Hasło". Pole "Hasło" zostało uzupełnione. 

3 Wybierz przycisk [Zainstaluj]. 
Certyfikat zostaje zainstalowany. 

Użytkownik zostaje zalogowany do aplikacji. 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.001-07 Logowanie domenowe do MDYS - poprawne dane 

Cel testu: 

Weryfikacja możliwości zalogowania za pomocą poprawnego loginu i hasła, konto jest aktywne. 

Warunki wstępne: 

 Użytkownik posiada poprawny login i hasło. 
 Użytkownik posiada konto, które jest aktywne w Module Administratora. 
 Aplikacja ma włączone logowanie domenowe w Module Administratora. 
 Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Otwórz aplikację. 

Moduł Dyspozytora został uruchomiony. 

Login i hasło użytkownika zostają pobrane z systemu 

operacyjnego. 

2 Naciśnij przycisk [Zaloguj się]. Użytkownik zostaje zalogowany do aplikacji. 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.001-08 Logowanie domenowe do MDYS - poprawne dane, konto wycofane 

Cel testu: 

Weryfikacja możliwości zalogowania za pomocą poprawnego loginu i poprawnego hasła, dla konta wycofanego w 

momencie logowania. 

Warunki wstępne: 

 Użytkownik posiada poprawny login i poprawne hasło. 
 Użytkownik posiada konto wycofane które jest aktywne w Module Administratora. 
 Aplikacja ma włączone logowanie domenowe w Module Administratora. 
 Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Otwórz aplikację. 

Moduł Dyspozytora został uruchomiony. 

Login i hasło użytkownika zostają pobrane z systemu 

operacyjnego. 

2 Naciśnij przycisk [Zaloguj się]. 

Użytkownik nie zostaje zalogowany.  

Zostaje wyświetlony komunikat: "Użytkownik o nazwie 

"___" jest nieaktywny. Zaloguj się na innego użytkownika". 

 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.001-09 Logowanie domenowe i SWD PRM do MDYS - ścieżka logowania SWD PRM - poprawne dane 

Cel testu: 

Weryfikacja możliwości zalogowania się za pomocą poprawnego loginu i poprawnego hasła, dla konta aktywnego w 

momencie logowania. 

Warunki wstępne: 

 Użytkownik posiada poprawny login i poprawne hasło. 
 Użytkownik posiada konto, które jest aktywne w Module Administratora. 
 Aplikacja ma włączone logowanie domenowe w Module Administratora. 
 Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Otwórz aplikację. 

Moduł Dyspozytora został uruchomiony. 

Login i hasło użytkownika zostają pobrane z systemu 

operacyjnego. 

2 Naciśnij przycisk [Pomiń]. 
Użytkownik zostaje przekierowany na formatkę logowania 

SWD PRM. 

3 Wpisz poprawny login w polu "Login". Pole "Login" zostało uzupełnione. 

4 Wpisz poprawne hasło w polu "Hasło". Pole "Hasło" zostało uzupełnione. 

5 Naciśnij przycisk [Zaloguj się]. Użytkownik zostaje zalogowany do aplikacji. 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.001-10 Logowanie domenowe i SWD PRM do MDYS - ścieżka logowania SWD PRM - błędne hasło 

Cel testu: 

Weryfikacja możliwości logowania za pomocą poprawnego loginu i błędnego hasła. 

Warunki wstępne: 

 Użytkownik posiada poprawny login i poprawne hasło. 
 Użytkownik posiada konto aktywne w Module Dyspozytora. 
 Aplikacja ma włączone logowanie domenowe w Module Administratora. 
 Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Otwórz aplikację. 

Moduł Dyspozytora został uruchomiony. 

Login i hasło użytkownika zostają pobrane z systemu 

operacyjnego. 

2 Naciśnij przycisk [Pomiń]. 
Użytkownik zostaje przekierowany na formatkę logowania 

SWD PRM. 

3 Wpisz poprawny login w polu "Login" Pole "Login" zostało uzupełnione. 

4 Wpisz błędne hasło w polu "Hasło" Pole "Hasło" zostało uzupełnione. 

5 Naciśnij przycisk [Zaloguj się]. 

Użytkownik nie zostaje zalogowany. 

Zostaje wyświetlony komunikat: "Nieprawidłowy login lub 

hasło". 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.001-11 Logowanie domenowe i SWD PRM do MDYS - ścieżka logowania SWD PRM - konto wycofane, 

poprawny login i hasło 

Cel testu: 

Weryfikacja możliwości logowania za pomocą poprawnego loginu i poprawnego hasła dla konta wycofanego. 

Warunki wstępne: 

1) Użytkownik posiada poprawny login i poprawne hasło. 
2) Użytkownik posiada konto wycofane w Module Dyspozytora. 
3) Aplikacja ma włączone logowanie domenowe w Module Administratora. 
4) Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Otwórz aplikację 

Moduł Dyspozytora został uruchomiony. 

Login i hasło użytkownika zostają pobrane z systemu 

operacyjnego. 

2 Naciśnij przycisk [Pomiń] 
Użytkownik zostaje przekierowany na formatkę logowania 

SWD PRM 

3 Wpisz poprawny login w polu "Login" Pole "Login" zostało uzupełnione. 

4 Wpisz poprawne hasło w polu "Hasło" Pole "Hasło" zostało uzupełnione. 

5 Naciśnij przycisk [Zaloguj się] 

Użytkownik nie zostaje zalogowany.  

Zostaje wyświetlony komunikat: "Użytkownik o nazwie 

"___" jest nieaktywny. Zaloguj się na innego użytkownika". 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.001-12 Logowanie domenowe i SWD PRM do MDYS - ścieżka logowania domenowe - poprawny login 

i hasło 

Cel testu: 

Weryfikacja możliwości logowania za pomocą poprawnego loginu i poprawnego hasła.   

Warunki wstępne: 

 Użytkownik posiada poprawny login i poprawne hasło. 
 Użytkownik posiada konto aktywne w Module Dyspozytora. 
 Aplikacja ma włączone logowanie domenowe w Module Administratora. 
 Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Otwórz aplikację 

Moduł Dyspozytora został uruchomiony. 

Login i hasło użytkownika zostają pobrane z systemu 

operacyjnego. 

2 Naciśnij przycisk [Zaloguj] Użytkownik zostaje zalogowany do aplikacji. 

 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.001-13 Logowanie domenowe i SWD PRM do MDYS - ścieżka logowania domenowe – poprawny login i 

hasło, pobranie certyfikatu 

Cel testu: 

Weryfikacja możliwości logowania bez certyfikatu za pomocą poprawnego loginu i poprawnego hasła. Pierwsze 

logowanie.  

Warunki wstępne: 

1) Użytkownik posiada poprawny login i poprawne hasło. 
2) Użytkownik posiada konto aktywne w Module Dyspozytora. 
3) Aplikacja ma włączone logowanie domenowe w Module Administratora. 
4) Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Otwórz aplikację 

Moduł Dyspozytora został uruchomiony. 

Aplikacja wyświetli komunikat: 

„Instalacja certyfikatu dla użytkownika „__” Proszę podać 

hasło. 

2 Wpisz poprawne hasło w polu "Hasło". Pole "Hasło" zostało uzupełnione. 

3 Wybierz przycisk [Zainstaluj]. 
Certyfikat zostaje zainstalowany. 

Użytkownik zostaje zalogowany do aplikacji. 

 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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WF-07.02 ZARZĄDZANIE UPRAWNIENIAMI 

UŻYTKOWNIKÓW 

PT.07.002-01 Plan dyżuru  

Cel testu: 

Weryfikacja planu dyżurów.  

Warunki wstępne: 

1) Użytkownik posiada poprawny login i poprawne hasło. 
2) Użytkownik posiada konto aktywne w Module Dyspozytora. 
3) Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Otwórz aplikację Moduł Dyspozytora został uruchomiony. 

2 Wpisz poprawny login w polu "Login" Pole "Login" zostało uzupełnione. 

3 Wpisz poprawne hasło w polu "Hasło" Pole "Hasło" zostało uzupełnione. 

4 Wybierz przycisk [Zaloguj się] 

Użytkownik zostaje zalogowany do aplikacji. 

System wyświetla okno Plan dyżuru. 

1) Okno Plan dyżuru zawiera: 
2) Sekcję z przyciskiem Plan Dyżuru (strzałka 

rozwija sekcję); 
3) Sekcję informacyjną: 
4) termin i czas trwania dyżuru lub informację Brak 

dla Ciebie planu dyżuru, 
a) pole „Użytkownik” – imię i nazwisko dm, 
b) pole „Stanowisko” – nazwa SD zgodna z 

kodem   SD w MADM, 
c) pole wyboru roli na dyżurze - zgodnie z 

nadanymi   uprawnieniami, dostępne 
wartości(zależne od uprawnienia): 

d) Główny dyspozytor, 
e) Zastępca głównego dyspozytora, 
f) Dyspozytor wysyłający, 
g) Dyspozytor przyjmujący; 

Przyciski [Wyjdź] i [Rozpocznij pracę]. 

 5 Wybierz opcję strzałkę w sekcji Plan Dyżuru 

System wyświetla listę dyżurów pozostałych do końca 

harmonogramu, pierwsza pozycja na liście wyświetla 

bieżąc dyżur. 

Lista planowanych dyżurów złożona z kolumn: 

1) Od – godzina i minuta planowanego 
rozpoczęcia dyżuru; 

2) Do – godzina i minuta planowanego 
zakończenia dyżuru; 

3) Użytkownik – imię i nazwisko Użytkownika, 
4) Rola – rola na dyżurze Użytkownika, jaka 

została zaplanowana; 
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5) Stanowisko – nazwa SD, na którym Użytkownik 
ma zaplanowany dyżur. 

W przypadku braku ustalonego grafiku, System wyświetla 

komunikat informacyjny: „Brak harmonogramu w 

Systemie. W celu zalogowania do Systemu, skontaktuj się 

z osobą odpowiedzialną za tworzenie harmonogramów 

pracy”. 

 

 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.002-02 Rozpoczęcie dyżuru - Dyspozytor główny, pierwsze logowanie  

Cel testu: 

Weryfikacja powiadomienia o nowym harmonogramie dyżuru podczas pierwszego logowania po zmianie 

harmonogramu.  

Warunki wstępne: 

1) Użytkownik posiada poprawny login i poprawne hasło. 
2) Użytkownik posiada konto aktywne w Module Dyspozytora z uprawnieniem Dyspozytor główny 
3) Użytkownik posiada nowy lub zmodyfikowany plan dyżuru. 
4) Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Otwórz aplikację Moduł Dyspozytora został uruchomiony. 

2 Wpisz poprawny login w polu "Login" Pole "Login" zostało uzupełnione. 

3 Wpisz poprawne hasło w polu "Hasło" Pole "Hasło" zostało uzupełnione. 

4 Wybierz przycisk [Zaloguj się] 

Użytkownik zostaje zalogowany do aplikacji. 

System wyświetla powiadomienie o udostępnieniu 

harmonogramu. 

5 Wybierz przycisk [Pobierz plik .PDF] Harmonogram zostaje pobrany na stację roboczą. 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.002-03 Rozpoczęcie dyżuru - Główny dyspozytor/Zastępca głównego dyspozytora/Dyspozytor 

wysyłający/Dyspozytor przyjmujący.  

Cel testu: 

Weryfikacja nadanych uprawnień - Główny dyspozytor/Zastępca głównego dyspozytora/Dyspozytor 

wysyłający/Dyspozytor przyjmujący. 

Warunki wstępne: 

1) Użytkownik posiada poprawny login i poprawne hasło. 
2) Użytkownik posiada konto aktywne w Module Dyspozytora z uprawnieniem - Główny 

dyspozytor/Zastępca głównego dyspozytora/Dyspozytor wysyłający/Dyspozytor przyjmujący. 
3) Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Otwórz aplikację Moduł Dyspozytora został uruchomiony. 

2 Wpisz poprawny login w polu "Login" Pole "Login" zostało uzupełnione. 

3 Wpisz poprawne hasło w polu "Hasło" Pole "Hasło" zostało uzupełnione. 

4 Wybierz przycisk [Zaloguj się] 

Użytkownik zostaje zalogowany do aplikacji. 

System wyświetla okno „Plan dyżuru”. 

Okno Plan dyżuru zawiera: 

1) Sekcję Plan Dyżuru; 

2) Sekcję informacyjną: 

a) termin i czas trwania dyżuru lub informację Brak 
dla Ciebie planu dyżuru, 

b) pole „Użytkownik” – imię i nazwisko dm, 
c) pole „Stanowisko” – nazwa SD zgodna z kodem   

SD w MADM, 
d) pole wyboru roli na dyżurze - zgodnie z 

nadanymi   uprawnieniami, dostępne 
wartości(zależne od nadanej w MADM roli): 
i) Główny dyspozytor 
ii) Zastępca głównego dyspozytora 
iii) Dyspozytor wysyłający 
iv) Dyspozytor przyjmujący. 

3) Przyciski [Wyjdź] i [Rozpocznij pracę]. 

 5 
Wybierz rolę Główny dyspozytor oraz naciśnij przycisk 

[Rozpocznij pracę] 
Aplikacja otwiera okno główne. 

 

  



 

42 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.002-04 Rozpoczęcie dyżuru - Główny dyspozytor/ Z-ca dyspozytora głównego. 

Cel testu: 

Weryfikacja nadanych uprawnień - Główny dyspozytor/ Z-ca dyspozytora głównego. 

Warunki wstępne: 

1) Użytkownik 1 posiada konto aktywne w Module Dyspozytora z uprawnieniem – ZGDM. 
2) Użytkownik 2 posiada konto aktywne w Module Dyspozytora z uprawnieniem – ZGDM. 
3) Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Otwórz aplikację na stanowisku 1 (Użytkownik 1) Moduł Dyspozytora został uruchomiony. 

2 Wpisz poprawny login w polu "Login" Pole "Login" zostało uzupełnione. 

3 Wpisz poprawne hasło w polu "Hasło" Pole "Hasło" zostało uzupełnione. 

4 Wybierz przycisk [Zaloguj się]. 

Użytkownik zostaje zalogowany do aplikacji. 

System wyświetla okno Plan dyżuru. 

 

 5 
Wybierz rolę Główny dyspozytor/Z-ca dyspozytora 

głównego oraz naciśnij przycisk [Rozpocznij pracę]. 

Aplikacja otwiera okno główne. 

 

6 Otwórz aplikację na stanowisku 2 (Użytkownik 2). Moduł Dyspozytora został uruchomiony. 

7 Wpisz poprawny login w polu "Login". Pole "Login" zostało uzupełnione. 

8 Wpisz poprawne hasło w polu "Hasło". Pole "Hasło" zostało uzupełnione. 

9 Wybierz przycisk [Zaloguj się]. 

Użytkownik zostaje zalogowany do aplikacji. 

System wyświetla okno „Plan dyżuru”. 

 

10 
Wybierz rolę Główny dyspozytor/Z-ca dyspozytora 

głównego oraz naciśnij przycisk [Rozpocznij pracę]. 

System wyświetli informację o treści: „Nie możesz 

zalogować się na rolę: zastępca dyspozytora głównego, 

ponieważ użytkownik <nazwa użytkownika> pełni już tę 

rolę na dyżurze.”. 
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Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.002-05 Wyszukiwanie zleceń archiwalnych - formatka 

Cel testu: 

Weryfikacja formatki wyszukiwania zleceń archiwalnych. 

Warunki wstępne: 

1) Użytkownik zalogowany do Modułu Dyspozytora. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Wybierz przycisk [Zgłoszenia archiwalne]. Aplikacja wyświetli okno „Zgłoszenia archiwalne”. 

2 Zweryfikuj widok formatki 

Formatka zawiera pola: 

1) Nr zgłoszenia, 
2) Nr zdarzenia, 
3) Status, 
4) Data od, 
5) Data do, 
6) Imię, 
7) Nazwisko, 
8) PESEL, 
9) Województwo, 
10) Powiat, 
11) Gmina, 
12) Miejscowość, 
13) Ulica, 
14) Nr, 
15) Lokal, 
16) Piętro, 
17) Klatka. 
18) Przycisk [Szukaj], 

tabelę z kolumnami: 

1) Numer, 
2) Typ, 
3) Status, 
4) Godzina przyjęcia, 
5) Kod pilności, 
6) Powód wezwania, 
7) Wywiad medyczny, 
8) Wiek pacjenta, 
9) Identyfikator ZRM, 
10) Lokalizacja zdarzenia. 

Po zaznaczeniu na liście(wybraniu z listy) 

W dolnej części okna wyświetlany jest: 

Zdarzenie <numer zdarzenia> 

oraz kolumny z informacjami: 

1) INFO, 
2) LOKALIZACJA, 
3) OPIS MIEJSCA, 
4) OPIS ZDZRZENIA, 
5) INNE SŁUŻBY. 
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Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.002-06 Wyszukiwanie zleceń archiwalnych 

Cel testu: 

Weryfikacja działania wyszukiwania zleceń archiwalnych.  

Warunki wstępne: 

1) Użytkownik zalogowany do Modułu Dyspozytora. 
2) Użytkownik posiada dostęp do formatki zleceń archiwalnych.  

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Wybierz przycisk „Zgłoszenia archiwalne” Aplikacja wyświetli okno „Zgłoszenia archiwalne”. 

2 

Wpisz wybrane kryteria wyszukiwania: 

1) Nr zgłoszenia, 
2) Nr zdarzenia, 
3) Status, 
4) Data od, 
5) Data do, 
6) Imię, 
7) Nazwisko, 
8) PESEL, 
9) Województwo, 
10) Powiat, 
11) Gmina, 
12) Miejscowość, 
13) Ulica, 
14) Nr, 
15) Lokal, 
16) Piętro, 
17) Klatka. 

Kryteria wyszukiwania zostały uzupełnione. 

3 Wybierz przycisk [Szukaj] 
Aplikacja wyświetli listę zdarzeń/zgłoszeń 

odpowiadających zadanym filtrom. 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.002-07 WF-10.02 PROFIL OGÓLNY 

Cel testu: 

Weryfikacja dostępu do opcji w profilu ogólnym.  

Warunki wstępne: 

1) Użytkownik posiada poprawny login i poprawne hasło. 
2) Użytkownik posiada konto aktywne w Module Dyspozytora z przypisanym profilem ogólnym 
3) Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Zalogować się do aplikacji 

Użytkownik został zalogowany do aplikacji. 

Zostaje wyświetlone główne okno aplikacji w profilu 

ogólnym. 

2 Zweryfikować wyświetlanie opcji 

Aplikacja wyświetla opcje:  

1) ZD i ZRM; 
2) Ustaw obszar; 
3) Zarządzanie obszarami; 
4) Zgłoszenia archiwalne; 
5) Monitor aktywności; 
6) Zobacz grafik; 
7) Przerwa/Obsługuj; 
8) Suwaki określające tryb pracy dm 

(przyjmujący/wysyłający). 
Panel główny złożony trzech części: 

1) panel notyfikacji (wyświetla informacje dotyczące 
obsługiwanych zdarzeń oraz sytuacji 
awaryjnych); 

2) lista zdarzeń (wyświetla zdarzenia w oparciu o 
zdefiniowane filtry);  

3) lista zespołów ( wyświetla listy ZRM i LZRM w 
oparciu o zdefiniowane filtry). 

 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.002-08 WF-10.02 PROFIL DMP 

Cel testu: 

Weryfikacja dostępu do opcji w profilu DMP.  

Warunki wstępne: 

1) Użytkownik posiada poprawny login i poprawne hasło. 
2) Użytkownik posiada konto aktywne w Module Dyspozytora z przypisanym profilem DMP 
3) Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Zalogować się do aplikacji 
Użytkownik został zalogowany do aplikacji. 

Zostaje wyświetlone główne okno aplikacji w profilu DMP. 

2 Zweryfikować wyświetlanie opcji 

Aplikacja wyświetla opcje:  

1) ZD 
2) Zgłoszenia archiwalne  
3) Zobacz grafik  
4) Przerwa/Obsługuj 
5) Suwaki przyjmujący/wysyłający 

wyszarzone, przyjmujący ustawiony na 
TAK.  

Panel główny złożony dwóch części: 

1) panel notyfikacji (wyświetla informacje 
dotyczące obsługiwanych zdarzeń oraz 
sytuacji awaryjnych); 

2) lista zdarzeń (wyświetla zdarzenia w 
oparciu o zdefiniowane filtry). 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.002-09 WF-10.02 PROFIL DMW 

Cel testu: 

Weryfikacja dostępu do opcji w profilu DMW.  

Warunki wstępne: 

1) Użytkownik posiada poprawny login i poprawne hasło. 
2) Użytkownik posiada konto aktywne w Module Dyspozytora z przypisanym profilem DMW 
3) Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Zalogować się do aplikacji 
Użytkownik został zalogowany do aplikacji. 

Zostaje wyświetlone główne okno aplikacji w profilu DMW. 

2 Zweryfikować wyświetlanie opcji 

Aplikacja wyświetla opcje:  

1) ZD, ZRM  
2) Ustaw obszar 
3) Zgłoszenia archiwalne 
4) Zobacz grafik 
5) Przerwa/Obsługuj 
6) Suwaki określające tryb pracy dm 

(przyjmujący/wysyłający) z możliwością zmiany 
ich położenia. 

7) Panel główny złożony trzech części: 
a) panel notyfikacji (wyświetla informacje 

dotyczące obsługiwanych zdarzeń oraz 
sytuacji awaryjnych), 

b) lista zdarzeń (wyświetla zdarzenia w 
oparciu o zdefiniowane filtry). 

c) lista zespołów ( wyświetla listy ZRM i LZRM 
w oparciu o zdefiniowane filtry). 

 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.002-10 WF-10.02 PROFIL GDM I ZGDM 

Cel testu: 

Weryfikacja dostępu do opcji w profilu GDM I ZGDM.  

Warunki wstępne: 

1) Użytkownik posiada poprawny login i poprawne hasło. 
2) Użytkownik posiada konto aktywne w Module Dyspozytora z przypisanym profilem GDM i ZGDM  
3) Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Zalogować się do aplikacji 

Użytkownik został zalogowany do aplikacji. 

Zostaje wyświetlone główne okno aplikacji w profilu GDM 

/ZGDM. 

2 Zweryfikować wyświetlanie opcji 

 Aplikacja wyświetla opcje: 
 ZD i ZRM; 
 Ustaw obszar; 
 Zarządzanie obszarami; 
 Zgłoszenia archiwalne; 
 Monitor aktywności; 
 Zobacz grafik; 
 Przerwa/Obsługuj; 
 Suwaki określające tryb pracy dm 

(przyjmujący/wysyłający) z możliwością 
zmiany ich położenia; 

 Panel główny złożony trzech części: 
a) panel notyfikacji (wyświetla informacje 

dotyczące obsługiwanych zdarzeń 
oraz sytuacji awaryjnych), 

b) lista zdarzeń (wyświetla zdarzenia w 
oparciu o zdefiniowane filtry), 

c) lista zespołów ( wyświetla listy ZRM i 
LZRM w oparciu o zdefiniowane filtry). 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.002-11 WF-10.02 Profil dla użytkownika 

Cel testu: 

Weryfikacja dostępu do opcji w profilu profilem ogólnym ustawionym dla użytkownika.  

Warunki wstępne: 

1) Użytkownik posiada poprawny login i poprawne hasło. 
2) Użytkownik posiada konto aktywne w Module Dyspozytora z przypisanym profilem ogólnym dla 

użytkownika. 
3) Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Zalogować się do aplikacji Użytkownik został zalogowany do aplikacji. 

2 
Zweryfikować, czy użytkownik ma profil zgodny z 

ustawionym w MADM 

Aplikacja wyświetla opcje zgodne z profilem wg: 

PT.07.002-07 WF-10.02 PROFIL OGÓLNY 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.002-12 WF-10.02 Profil dla dm 

Cel testu: 

Weryfikacja dostępu do opcji w profilu profilem ogólnym ustawionym dla DM.  

Warunki wstępne: 

 Użytkownik posiada poprawny login i poprawne hasło. 
 Użytkownik posiada konto aktywne w Module Dyspozytora z przypisanym profilem ogólnym dla DM. 
 Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Zalogować się do aplikacji Użytkownik został zalogowany do aplikacji. 

2 
Zweryfikować, czy użytkownik ma profil zgodny z 

ustawionym w MADM 

Aplikacja wyświetla opcje zgodne z profilem wg: 

PT.07.002-07 WF-10.02 PROFIL OGÓLNY 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.002-13 WF-10.02 Profil dla województwa 

Cel testu: 

Weryfikacja dostępu do opcji w profilu profilem ogólnym ustawionym dla województwa.  

Warunki wstępne: 

 Użytkownik posiada poprawny login i poprawne hasło. 
 Użytkownik posiada konto aktywne w Module Dyspozytora z przypisanym profilem ogólnym dla 

województwa. 
 Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Zalogować się do aplikacji Użytkownik został zalogowany do aplikacji. 

2 
Zweryfikować, czy użytkownik ma profil zgodny z 

ustawionym w MADM 

Aplikacja wyświetla opcje zgodne z profilem wg: 

PT.07.002-07 WF-10.02 PROFIL OGÓLNY 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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WF-07.03 MONITOROWANIE PRACY DYSPOZYTORÓW 

MEDYCZNYCH 

PT.07.003-01 Monitorowanie aktywności - formatka 

Cel testu: 

Weryfikacja dostępu do Monitora aktywności w dla profilu GDM/ZGDM.  

Warunki wstępne: 

1) Użytkownik posiada poprawny login i poprawne hasło. 
2) Użytkownik posiada konto aktywne w Module Dyspozytora z przypisanym profilem GDM I ZGDM  
3) Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 
Z panelu funkcyjnego okna głównego aplikacji wybrać 

przycisk [Zarządzanie obszarami] 

System wyświetla okno autoryzacji zawierające: 

1) Komunikat: 

„UWAGA!!! Próbujesz uzyskać dostęp do danych 

wrażliwych wytworzonych w innej dyspozytorni 

medycznej! Fakt przyznania dostępu zostanie 

odnotowany, a Główny Dyspozytor z tej dyspozytorni 

medycznej zostanie poinformowany o tym fakcie!” 

2) Pole do wprowadzenia identyfikatora 

3) Pole do wprowadzenia hasła 

4) Przycisk [Zatwierdź] 

5) Przycisk [Anuluj]. 

 

2 Pole „Identyfikator” wypełnione automatycznie. Pole „Identyfikator” uzupełnione. 

3 Wpisz poprawny hasło w pole "Hasło" Pole "Hasło" zostało uzupełnione. 

4 Kliknij przycisk [Potwierdź]. 

System wyświetla okno odblokowania, OD które zawiera: 

1) zakładki: 
a) „Przydziel dostęp”, z podsekcjami: 
b) „Lista dyspozytorów medycznych”, 
c) „Lista obszarów dysponowania”, 
d) „Powód przydzielenia dostępu”, 

2) „Odbierz dostęp”, z podsekcjami: 
a) „Lista dyspozytorów medycznych”, 
b) „Lista obszarów dysponowania”, 

3) przyciski: 
a) [Zatwierdź], 
b) [Anuluj]. 
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Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.003-02 Monitorowanie aktywności: zalogowany 

Cel testu: 

Weryfikacja filtra „Zalogowany” w Monitorze aktywności w dla profilu GDM/ZGDM.  

Warunki wstępne: 

1) Użytkownik posiada poprawny login i poprawne hasło. 
2) Użytkownik posiada konto aktywne w Module Dyspozytora z przypisanym profilem GDM/ZGDM  
3) Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Zalogować się do aplikacji 

Użytkownik został zalogowany do aplikacji. 

Zostaje wyświetlone główne okno aplikacji w profilu GDM/ 

ZGDM. 

2 
Wybrać opcję „Monitor aktywności” z paska 

parametrów w oknie głównym. 
Formatka „Monitor aktywności” zostaje otwarta. 

3 Wybierz przycisk „+” na formatce „Monitor aktywności” System wyświetla tabelę obszaru dodatkowego 

4 Wybierz przycisk(filtr) [Zalogowany] 

Po wybraniu filtra [Zalogowany] w tabeli szczegółów, 

System wyświetla wszystkich dm, którzy w oknie „Plan 

dyżuru” kliknęli „Rozpocznij pracę” 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.003-03 Monitorowanie aktywności: Karne wylogowanie 

Cel testu: 

Weryfikacja filtra Karne wylogowanie w Monitorze aktywności w dla profilu GDM/ZGDM. 

Warunki wstępne: 

1) Użytkownik posiada poprawny login i poprawne hasło. 
2) Użytkownik posiada konto aktywne w Module Dyspozytora z przypisanym profilem GDM I ZGDM  
3) Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Zalogować się do aplikacji 

Użytkownik został zalogowany do aplikacji. 

Zostaje wyświetlone główne okno aplikacji w profilu GDM/ 

ZGDM. 

2 
Wybrać opcję „Monitor aktywności” z paska 

parametrów w oknie głównym. 
Formatka „Monitor aktywności” zostaje otwarta. 

3 Wybierz przycisk „+” na formatce „Monitor aktywności” System wyświetla tabelę obszaru dodatkowego 

4 Wybierz przycisk(filtr) Karne wylogowanie 

Po wybraniu filtra Karne wylogowanie w tabeli szczegółów, 

System wyświetla wszystkich dm, którzy zostali 

automatycznie wylogowani z trybu obsługi przez System w 

związku z mechanizmem „karnego wylogowania na 

przerwę”, 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.003-05 Monitorowanie aktywności: GDM/ZGDM 

Cel testu: 

Weryfikacja filtra „GDM/ZGDM” w Monitorze aktywności w dla profilu GDM/ZGDM. 

Warunki wstępne: 

1) Użytkownik posiada poprawny login i poprawne hasło. 
2) Użytkownik posiada konto aktywne w Module Dyspozytora z przypisanym profilem GDM/ZGDM  
3) Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Zalogować się do aplikacji 

Użytkownik został zalogowany do aplikacji. 

Zostaje wyświetlone główne okno aplikacji w profilu GDM/ 

ZGDM. 

2 
Wybrać opcję „Monitor aktywności” z paska 

parametrów w oknie głównym. 
Formatka „Monitor aktywności” zostaje otwarta. 

3 Wybierz przycisk [+] na formatce „Monitor aktywności” System wyświetla tabelę obszaru dodatkowego 

4 Wybierz przycisk(filtr) GDM/ZGDM 

Po wybraniu filtra GDM/ZGDM w tabeli szczegółów, 

System wyświetla wszystkich dm w danej DM, którzy są 

zalogowani do SD z rolą GDM lub ZGDM 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.003-06 Monitorowanie aktywności: DMW 

Cel testu: 

Weryfikacja filtra „DMW” w Monitorze aktywności w dla profilu GDM/ZGDM. 

Warunki wstępne: 

1) Użytkownik posiada poprawny login i poprawne hasło. 
2) Użytkownik posiada konto aktywne w Module Dyspozytora z przypisanym profilem GDM I ZGDM  
3) Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Zalogować się do aplikacji 

Użytkownik został zalogowany do aplikacji. 

Zostaje wyświetlone główne okno aplikacji w profilu GDM/ 

ZGDM. 

2 
Wybrać opcję „Monitor aktywności” z paska 

parametrów w oknie głównym. 
Formatka „Monitor aktywności” zostaje otwarta. 

3 Wybierz przycisk [+] na formatce „Monitor aktywności” System wyświetla tabelę obszaru dodatkowego 

4 Wybierz przycisk(filtr) DMW 

Po wybraniu filtra DMW w tabeli szczegółów, System 

wyświetla wszystkich, dm którzy są zalogowani do SD z 

rolą DMW w danej DM. 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.003-07 Monitorowanie aktywności: tryb pracy (obsługa/przerwa) 

Cel testu: 

Weryfikacja komunikatu oraz przejścia w tryb przerwy w przypadku braku aktywności dm. 

Warunki wstępne: 

1) Użytkownik posiada poprawny login i poprawne hasło. 
2) Użytkownik posiada konto aktywne w Module Dyspozytora. 
3) Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Zalogować się do aplikacji 
Użytkownik został zalogowany do aplikacji. 

Zostaje wyświetlone główne okno aplikacji 

2 
Wybrać przycisk [+ Dodaj nowe] (bez połączenia 

telefonicznego) 
Formatka nowego zgłoszenia zostaje otwarta. 

3 Pozostać 30s bez aktywności na otwartym zgłoszeniu. 

Po 30s braku aktywności System wyświetla komunikat: 

„Za 30 sekund nastąpi przełączenie aplikacji w tryb 

przerwy” 

4 
Pozostać kolejne 30s bez aktywności na otwartym 

zgłoszeniu. 

Po kolejnych 30s (łącznie po 60s) braku aktywności 

następuje przełączenie statusu na „Przerwa” 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.003-08 Monitorowanie aktywności: włączenie/wyłączenie obsługi - dźwięk i miganie (GDM/ZGDM) 

Cel testu: 

Weryfikacja wyświetlania sytuacji przejścia w tryb przerwy w przypadku braku aktywności dm. 

Warunki wstępne: 

1) Użytkownik 1 i 2 posiadają poprawny login i poprawne hasło. 
2) Użytkownik 2 posiada konto aktywne w Module Dyspozytora – dm. 
3) Użytkownik 1 posiada konto aktywne w Module Dyspozytora – GDM/ZGDM 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 
Na stanowisku 1 zalogować się do aplikacji na 

użytkownika 1 z rolą GDM/ZGDM 
Użytkownik został zalogowany do aplikacji. 

2 
Na stanowisku 1 wybrać opcję Monitor aktywności z 

paska parametrów w oknie głównym. 
Formatka Monitor aktywności zostaje otwarta. 

3 
Na stanowisku 2 zalogować się do aplikacji na 

dyspozytora wysyłającego  

Użytkownik został zalogowany do aplikacji. 

Zostaje wyświetlone główne okno aplikacji 

4 
Na stanowisku 2 wybrać przycisk [+ Dodaj nowe] (bez 

połączenia telefonicznego) 
Formatka nowego zgłoszenia zostaje otwarta. 

5 
Na stanowisku 2 pozostać 30s bez aktywności na 

otwartym zgłoszeniu. 

Po 30s braku aktywności System wyświetla komunikat: 

„Za 30 sekund nastąpi przełączenie aplikacji w tryb 

przerwy” 

6 
Na stanowisku 2 pozostać kolejne 30s bez aktywności 

na otwartym zgłoszeniu. 

Po kolejnych 30s (łącznie po 60s) braku aktywności 

następuje przełączenie statusu na „Przerwa” 

7 

Na stanowisku 1 zweryfikować w „Monitorze 

aktywności” pojawienie się sygnału świetlnego oraz 

dźwiękowego. 

W Monitorze aktywności zaczyna migać pole obrazujące 

stanowisko (Użytkownik 2) dyspozytora medycznego, 

którego dotyczy ta sytuacja bezczynności.  

Miganie trwa 10s 

Pojawia się również sygnał dźwiękowy. 
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Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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WF-07.04 OKNO GŁÓWNE MODUŁU DYSPOZYTORA 

PT.07.004-01 Okno główne - Panel funkcyjny i suwaki 

Cel testu: 

Weryfikacja formatki oraz dostępu do opcji przez dm. 

Warunki wstępne: 

1) Użytkownik posiada poprawny login i poprawne hasło. 
2) Użytkownik posiada konto aktywne w Module Dyspozytora. 
3) Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Zalogować się do aplikacji 
Użytkownik został zalogowany do aplikacji. 

Zostaje wyświetlone główne okno aplikacji 

2 Zweryfikować widoczność opcji 

Panel funkcyjny wyświetla: 

 Ustaw obszar, 
 Zarządzanie obszarami, 
 Zgłoszenia archiwalne, 
 Monitor aktywności, 
 przyciski ZD i LZ, 
 suwaki określające funkcję dyspozytora na 

dyżurze (przyjmujący i wysyłający), 
 Zobacz grafik, 
 Przerwa. 

W przypadku utraty łączności z serwerem System 

wyświetla napis „TRYB OFFLINE” w górnym pasku panelu 

funkcyjnego. 

3 
Zweryfikować poprawność działania tooltip dla każdej 

dostępnej dla dm opcji w panelu funkcyjnym.  

Po najechaniu kursorem na wybrany przycisk, System 

wyświetla odpowiedni dla danego przycisku tooltip.  

Tooltip zawiera informację o funkcjonalności dostępnej 

pod danym przyciskiem. 
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Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.004-02 Panel główny - Notyfikacje, Lista zdarzeń, Lista ZRM. 

Cel testu: 

Weryfikacja panelu głównego. 

Warunki wstępne: 

1) Użytkownik posiada poprawny login i poprawne hasło. 
2) Użytkownik posiada konto aktywne w Module Dyspozytora. 
3) Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Zalogować się do aplikacji na dyspozytora głównego 
Użytkownik został zalogowany do aplikacji. 

Zostaje wyświetlone główne okno aplikacji 

2 Zweryfikować podział na oraz widoczność okna 

Aplikacja wyświetla panel główny z podziałem na 3 części: 

1) Notyfikacje, 
2) Lista zdarzeń, 
3) Lista ZRM. 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.004-03 Pasek stanu 

Cel testu: 

Weryfikacja paska stanu oraz prezentowanych na nim informacji. 

Warunki wstępne: 

1) Użytkownik posiada poprawny login i poprawne hasło. 
2) Użytkownik posiada konto aktywne w Module Dyspozytora dla GDM/ZGDM. 
3) Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Zalogować się do aplikacji na GDM/ZGDM 
Użytkownik został zalogowany do aplikacji. 

Zostaje wyświetlone główne okno aplikacji 

2 
Zweryfikować widoczność paska stanu oraz 

prezentowane informacje. 

W dolnej części System wyświetla pasek stanu z 

informacjami o zalogowanym użytkowniku: 

1) Rola na dyżurze, 
2) Kod dyspozytora medycznego, 
3) Kod stanowiska, 
4) Kod dyspozytorni medycznej, 
5) Status konsoli telefonicznej, 
6) Numer telefonu bezpośrednio na konsolę 

telefoniczną, 
7) Aktualny status dyspozytora medycznego, 
8) Data i czas w formacie YYYY-MM-DD 

HH:MM:SS. 

 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.004-04 Menu - Czynności 

Cel testu: 

Weryfikacja menu czynności oraz listy dostępnych opcji.  

Warunki wstępne: 

1) Użytkownik posiada poprawny login i poprawne hasło. 
2) Użytkownik posiada konto aktywne w Module Dyspozytora. 
3) Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Zalogować się do aplikacji. 
Użytkownik został zalogowany do aplikacji. 

Zostaje wyświetlone główne okno aplikacji 

2 
Kliknąć menu „Czynności” i zweryfikować listę 

dostępnych opcji.  

W górnej części System wyświetla menu Czynności  

1) z listą Rola na dyżurze, 
2) Historia dostępów do listy obszarów – widoczne 

tylko dla GDM i ZGDM, 
3) Księga dyspozytorni medycznej, 
4) Zaloguj do Konsoli Dyspozytorskiej, 
5) Zablokuj stanowisko, 
6) Wyloguj i zakończ dyżur. 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.004-05 Zarządzanie obszarami 

Cel testu: 

Weryfikacja dostępu do opcji „Zarządzanie obszarami” przez GDM/ZGDM.  

Warunki wstępne: 

1) Użytkownik posiada poprawny login i poprawne hasło. 
2) Użytkownik posiada konto aktywne w Module Dyspozytora GDM/ZGDM. 
3) Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 
4) Użytkownik z rolą GDM/ZGDM zalogowany do aplikacji. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 
Z panelu funkcyjnego okna głównego aplikacji wybrać 

przycisk [Zarządzanie obszarami]. 

System wyświetla okno autoryzacji zawierające: 

 Komunikat: 
 „UWAGA!!! Próbujesz uzyskać dostęp do 

danych wrażliwych wytworzonych w innej 
dyspozytorni medycznej! Fakt przyznania 
dostępu zostanie odnotowany, a Główny 
Dyspozytor z tej dyspozytorni medycznej 
zostanie poinformowany o tym fakcie!” 

 Pole do wprowadzenia identyfikatora 
 Pole do wprowadzenia hasła 
 Przycisk [Potwierdź] 
 Przycisk [Anuluj]. 

 

2 Wpisz poprawny identyfikator w pole „Identyfikator”. Pole „Identyfikator” zostało uzupełnione. 

3 Wpisz poprawny hasło w pole "Hasło". Pole "Hasło" zostało uzupełnione. 

4 Kliknij przycisk [Potwierdź]. 

System wyświetla okno „Zarządzanie dostępem”, które 

zawiera: 

1) zakładki: 
a) „Przydziel dostęp”, z podsekcjami: 
b) Lista dyspozytorów medycznych, 
c) Lista obszarów dysponowania, 
d) Powód przydzielenia dostępu. 

2) „Odbierz dostęp”, z podsekcjami: 
a) Lista dyspozytorów medycznych, 
b) Lista obszarów dysponowania, 

3) Listę Dyspozytorzy wysyłający z 
kolumnami: 
a) Kod dyspozytora medycznego, 
b) Imię i nazwisko dyspozytora 

medycznego, 
c) Stanowisko, 
d) Wybrano(TAK/NIE). 

4) Listę Dyspozytorzy przyjmujący z 
kolumnami: 
a) Kod dyspozytora medycznego, 
b) Imię i nazwisko dyspozytora 

medycznego, 
c) Stanowisko, 
d) Wybrano(TAK/NIE). 

5) przyciski: 
a) [Zatwierdź], 
b) [Anuluj]. 
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Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.004-06 Zarządzanie obszarami - Przydziel dostęp 

Cel testu: 

Weryfikacja procesu odblokowania obszaru przez GDM/ZGDM. 

Warunki wstępne: 

 Użytkownik posiada poprawny login i poprawne hasło. 
 Użytkownik posiada konto aktywne w Module Dyspozytora GDM/ZGDM. 
 Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 
 Użytkownik z rolą GDM/ZGDM zalogowany do aplikacji. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 
Z panelu funkcyjnego okna głównego aplikacji wybrać 

przycisk [Zarządzanie obszarami] 
System wyświetla okno autoryzacji. 

2 Wpisz poprawny identyfikator w pole „Identyfikator” Pole „Identyfikator” zostało uzupełnione. 

3 Wpisz poprawny hasło w pole "Hasło" Pole "Hasło" zostało uzupełnione. 

4 Kliknij przycisk [Potwierdź] System wyświetla okno „Zarządzanie dostępem” 

5 
Wybierz przyciski Przydziel dostęp oraz I Lista 

dyspozytorów medycznych  

System wyświetla listy Dyspozytorzy wysyłający i 

Dyspozytorzy przyjmujący z możliwością zaznaczenia 

suwakiem (TAK/NIE) przy wybranym dyspozytorze. 

6 
Zaznacz dla wszystkich(lub wybranych) dyspozytorów 

z obu list dostęp na TAK   
Wybrani dyspozytorzy zostali zaznaczeni na TAK 

7 Wybierz przyciski [II Lista obszarów dysponowania]. System wyświetla listę II Lista obszarów dysponowania 

8 
 Na liście obszarów zaznaczyć obszar do przydzielenia 

wybranym w punkcie 7 dyspozytorom.  
Wybrane obszary zostały zaznaczone. 

9 Wybierz przyciski [III Powód przydzielenia dostępu]. 

System wyświetla pole tekstowe(max 200 znaków), w 

które należy wpisać powód przydzielenia dostępu do 

wybranych obszarów. 

10 

W pole tekstowe wpisz powód przydzielenia dostępu 

do wybranych obszarów dla dyspozytorów 

medycznych. 

Pole z uzasadnieniem zostało uzupełnione. 

11 Wybierz przyciski [Zatwierdź]. 

U dm którym przyznano dostęp w danej DM pojawia się 

komunikat: 

„Przyznano dostęp do obszaru dysponowania <nazwa 

OD>, w województwie <nazwa województwa>, w 

dyspozytorni medycznej <nazwa DM>.”;  

U GDM lub ZGDM z DM, której OD został odblokowany 

pojawia się komunikat oraz notyfikacje z informacją: 

„Dostęp do filtrowania listy zdarzeń został odblokowany 
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przez <GDM lub ZGDM> w <nazwa województwa>, 

w dyspozytorni medycznej <nazwa DM>.”. 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 

  

 

  



 

73 

PT.07.004-06 Zarządzanie obszarami - Odblokuj obszar 

Cel testu: 

Weryfikacja procesu odblokowania obszaru przez GDM/ZGDM. 

Warunki wstępne: 

1) Użytkownik posiada poprawny login i poprawne hasło. 
2) Użytkownik posiada konto aktywne w Module Dyspozytora GDM/ZGDM. 
3) Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 
4) Użytkownik z rolą GDM/ZGDM zalogowany do aplikacji. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 
Z panelu funkcyjnego okna głównego aplikacji wybrać 

przycisk Zarządzanie obszarami 
System wyświetla okno autoryzacji. 

2 Wpisz poprawny identyfikator w pole „Identyfikator” Pole „Identyfikator” zostało uzupełnione. 

3 Wpisz poprawny hasło w pole "Hasło" Pole "Hasło" zostało uzupełnione. 

4 Kliknij przycisk [Potwierdź] System wyświetla okno „Zarządzanie dostępem” 

5 
Wybierz przyciski Przydziel dostęp oraz [I Lista 

dyspozytorów medycznych]. 

System wyświetla rozwiniętą listę Dyspozytorzy 

wysyłający z możliwością zaznaczenia suwakiem 

(TAK/NIE) przy wybranym dyspozytorze i zwiniętą listę 

Dyspozytorzy przyjmujący. 

6 
Zaznacz dla wszystkich(lub wybranych) dyspozytorów 

z obu list dostęp na TAK. 
Wybrani dyspozytorzy zostali zaznaczeni na TAK 

7 Wybierz przyciski [II Lista obszarów dysponowania]. System wyświetla listę II Lista obszarów dysponowania. 

8 
 Na liście obszarów zaznaczyć obszar do przydzielenia 

wybranym w punkcie 7 dyspozytorom.  
Wybrane obszary zostały zaznaczone. 

9 Wybierz przyciski [III Powód przydzielenia dostępu]. 

System wyświetla pole tekstowe(max 200 znaków), w 

które należy wpisać powód przydzielenia dostępu do 

wybranych obszarów. 

10 

W pole tekstowe wpisz powód przydzielenia dostępu 

do wybranych obszarów dla dyspozytorów 

medycznych. 

Pole z uzasadnieniem zostało uzupełnione. 

11 Wybierz przyciski [Zatwierdź]. 

U GDM lub ZGDM z DM, której OD został odblokowany 

pojawia się komunikat oraz notyfikacje z informacją: 

„Dostęp do filtrowania listy zdarzeń został odblokowany 

przez <GDM lub ZGDM> w <nazwa województwa>, 

w dyspozytorni medycznej <nazwa DM>.”. 
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Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.004-07 Zarządzanie obszarami - Weryfikacja dostępu 

Cel testu: 

Weryfikacja dostępu do przydzielonego obszaru. 

Warunki wstępne: 

1) Użytkownik posiada poprawny login i poprawne hasło. 
2) Użytkownik posiada konto aktywne w Module Dyspozytora GDM/ZGDM. 
3) Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1  
Zalogować się do aplikacji na wybranego dyspozytora 

(np.: Dyspozytor A). 
Użytkownika został zalogowany do aplikacji. 

2 

Dla wybranego dyspozytora (np.: Dyspozytor A) w innej 

sesji w tej samej DM przeprowadzić procedurę z 

scenariusza PT.07.004-06 Zarządzanie obszarami - 

Odblokuj obszar. 

Procedura z scenariusza - PT.07.004-06 Zarządzanie 

obszarami - Odblokuj obszar – przebiegła poprawnie. 

3 
Zweryfikować pojawienie się komunikatu oraz jego 

poprawność. 

U dm pojawia się komunikat: 

„Przyznano dostęp do obszaru dysponowania <nazwa 

OD>, w województwie <nazwa województwa>, 

w dyspozytorni medycznej <nazwa DM>”. 

 

4 

W filtrach listy zdarzeń wybierz przycisk [Wybierz 

obszar] zaznaczyć odblokowane w wyniku - 

PT.07.004-06 Zarządzanie obszarami - Odblokuj 

obszar – obszary dysponowania. 

W filtrach listy zdarzeń dm można zaznaczyć odblokowane 

w wyniku - PT.07.004-06 Zarządzanie obszarami - 

Odblokuj obszar – obszary dysponowania. 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.004-08 Zarządzanie obszarami - Zablokuj obszar 

Cel testu: 

Weryfikacja procesu blokowania obszaru przez GDM/ZGDM. 

Warunki wstępne: 

1) Użytkownik posiada poprawny login i poprawne hasło. 
2) Użytkownik posiada konto aktywne w Module Dyspozytora GDM/ZGDM. 
3) Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 
4) Użytkownik z rolą GDM/ZGDM zalogowany do aplikacji. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 
Z panelu funkcyjnego okna głównego aplikacji wybrać 

przycisk [Zarządzanie obszarami]. 
System wyświetla okno „Zarządzanie dostępem”. 

2 
Wybierz przyciski Odbierz dostęp oraz I Lista 

dyspozytorów medycznych. 

System wyświetla rozwiniętą listę Dyspozytorzy 

wysyłający z możliwością zaznaczenia suwakiem 

(TAK/NIE) przy wybranym dyspozytorze i zwiniętą listę 

Dyspozytorzy przyjmujący. 

3 
Zaznacz dla wszystkich(lub wybranych) dyspozytorów 

z obu list na TAK. 
Wybrani dyspozytorzy zostali zaznaczeni na TAK. 

4 Wybierz przyciski II Lista obszarów dysponowania. System wyświetla listę II Lista obszarów dysponowania. 

5 
 Na liście obszarów zaznaczyć obszar do odebrania 

wybranym w punkcie 3 dyspozytorom.  
Wybrane obszary zostały zaznaczone. 

6 Wybierz przyciski [Zatwierdź]. 

U GDM lub ZGDM z DM, której OD został zablokowany 

pojawia się komunikat oraz notyfikacja z informacją: 

„Dostęp do filtrowania listy zdarzeń został odebrany przez 

<GDM lub ZGDM> w <nazwa województwa>, 

w dyspozytorni medycznej <nazwa DM>.”. 
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Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.004-09 Zarządzanie obszarami - Weryfikacja dostępu po zablokowaniu 

Cel testu: 

Weryfikacja dostępu do przydzielonego obszaru. 

Warunki wstępne: 

 Użytkownik posiada poprawny login i poprawne hasło. 
 Użytkownik posiada konto aktywne w Module Dyspozytora GDM/ZGDM. 
 Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1  
Zalogować się do aplikacji na wybranego dyspozytora 

(np.: Dyspozytor A) 
Użytkownika został zalogowany do aplikacji 

2 

Dla wybranego dyspozytora (np.: Dyspozytor A) w innej 

sesji w tej samej DM przeprowadzić procedurę z 

scenariusza PT.07.004-08 Zarządzanie obszarami - 

Zablokuj obszar 

Procedura z scenariusza - PT.07.004-08 Zarządzanie 

obszarami - Zablokuj obszar – przebiegła poprawnie 

3 
Zweryfikować pojawienie się komunikatu oraz jego 

poprawność. 

U dm pojawia się komunikat: 

„Odebrano dostęp do obszaru dysponowania <nazwa 

OD>, w województwie <nazwa województwa>, 

w dyspozytorni medycznej <nazwa DM>.”  

4 

W filtrach listy zdarzeń wybierz przycisk [Wybierz 

obszar] i zweryfikować dostęp do zablokowanych w 

wyniku - PT.07.004-08 Zarządzanie obszarami - 

Zablokuj obszar – obszarów dysponowania 

W filtrach listy zdarzeń dm nie można zaznaczyć 

zablokowanych w wyniku - PT.07.004-08 Zarządzanie 

obszarami - Zablokuj obszar – obszarów dysponowania. 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.004-10 Zarządzanie obszarami – Automatyczne blokowanie dostępu 

Cel testu: 

Weryfikacja blokowania dostępu do przydzielonego obszaru po określonym czasie. 

Warunki wstępne: 

 Użytkownik posiada poprawny login i poprawne hasło. 
 Użytkownik posiada konto aktywne w Module Dyspozytora GDM/ZGDM. 
 Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 

Dla wybranego dyspozytora (np.: Dyspozytor A) 

przeprowadzić procedurę z scenariusza PT.07.004-06 

Zarządzanie obszarami - Odblokuj obszar 

Procedura z scenariusza - PT.07.004-06 Zarządzanie 

obszarami - Odblokuj obszar – przebiegła poprawnie 

2 
Zalogować się do aplikacji na wybranego dyspozytora 

(np.: Dyspozytor A) 
Użytkownika został zalogowany do aplikacji 

3 

Zweryfikować pojawianie się komunikatu o 

zablokowaniu obszaru po czasie określonym 

parametrem AUTO_CZAS_BLOK_OD(domyślnie 60 

min) 

Po czasie określonym parametrem 

AUTO_CZAS_BLOK_OD(domyślnie 60 min)Aplikacja 

wyświetli komunikat: 

„Odebrano dostęp do obszaru dysponowania <nazwa 

OD>, w województwie <nazwa województwa>, 

w dyspozytorni medycznej <nazwa DM>.”.   

4 

Po czasie określonym parametrem 

AUTO_CZAS_BLOK_OD(domyślnie 60 min) w filtrach 

listy zdarzeń wybierz przycisk „Wybierz obszar” i 

zweryfikować możliwość zaznaczenia obszaru 

udostępnionego dm w procesie - PT.07.004-06 

Zarządzanie obszarami - Odblokuj obszar  

Brak możliwości zaznaczenia obszaru przydzielonego dm 

w procesie - PT.07.004-06 Zarządzanie obszarami - 

Odblokuj obszar 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.004-11 Zarządzanie obszarami – Podtrzymanie odblokowania obszaru 

Cel testu: 

Weryfikacja podtrzymania dostępu do przydzielonego obszaru. 

Warunki wstępne: 

1) Użytkownik posiada poprawny login i poprawne hasło. 
2) Użytkownik posiada konto aktywne w Module Dyspozytora GDM/ZGDM. 
3) Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 

Dla wybranego dyspozytora (np.: Dyspozytor A) 

przeprowadzić procedurę z scenariusza PT.07.004-06 

Zarządzanie obszarami - Odblokuj obszar 

Procedura z scenariusza - PT.07.004-06 Zarządzanie 

obszarami - Odblokuj obszar – przebiegła poprawnie 

2 Wylogować się z aplikacji z GDM/ZGDM GDM/ZGDM został wylogowany. 

3 

Zalogować się do aplikacji na dyspozytora GDM/ZGDM 

z tej samej dyspozytorni, ale innego niż ten który 

przyznawał dostęp do obszaru dla (np.: Dyspozytor A). 

Rozpocząć dyżur. 

GDM/ZGDM został zalogowany. 

4 
Zweryfikować pojawienie się komunikatu z informacją 

o wcześniejszym przyznaniu dostępu do obszarów.  

System wyświetla komunikatu z informacją: 

„Dostęp do filtrowania listy zdarzeń w województwie 

<nazwa województwa> został odblokowany przez <GDM 

lub ZGDM> na potrzeby:”;  

 tabelę z kolumnami:  
a) Kod dyspozytora medycznego,  
b) Imię i nazwisko dyspozytora 

medycznego,  
c) Stanowiska,  
d) Rola na dyżurze,  
e) Utrzymaj dostęp (TAK/NIE) – kolumna 

z suwakami umożliwiająca wybranie 
jednego, kilku lub wszystkich. 

 przyciski:  
a) [Potwierdź], 
b) [X]. 

5 Ustaw wybrany suwak (lub wszystkie) na TAK Suwaki zostały ustawione w pozycji TAK 

6 Wybierz przycisk [Zatwierdź]. 

System wyświetla okno autoryzacji z:  

 informacją:  
 „Uwaga!!! Potwierdź utrzymanie dostępu do 

danych wrażliwych wytworzonych w innej 
dyspozytorni medycznej! Fakt dostępu 
zostanie odnotowany w historii dostępów.”.  

 pola:  
a) Login - automatycznie 

uzupełnione przez System,  
b) Hasło, 
c) Powód dostępu – uzasadnienie 

utrzymania dostępu max. 200 
znaków.  

 Przyciski:  
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a) [Zatwierdź], 
b) [Anuluj]. 

7 Wybierz przycisk [Zatwierdź]. 

U GDM lub ZGDM z DM, której OD został odblokowany 

pojawia się komunikat oraz notyfikacje z informacją: 

„Dostęp do filtrowania listy zdarzeń został odblokowany 

przez <GDM lub ZGDM> w <nazwa województwa>, 

w dyspozytorni medycznej <nazwa DM>.”. 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.004-12 Zarządzanie obszarami – Automatyczne odblokowanie obszaru 

Cel testu: 

Weryfikacja podtrzymania dostępu do przydzielonego obszaru. 

Warunki wstępne: 

1) Użytkownik (dyspozytor A, dyspozytor B) posiada poprawny login i poprawne hasło. 
2) Użytkownik (dyspozytor A) posiada konto aktywne w Module Dyspozytora w dyspozytorni A. 
3) Użytkownik (dyspozytor B) posiada konto aktywne w Module Dyspozytora w dyspozytorni B. 
4) Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 
5) Ustawiona zastępowalność DM A przez DM B. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 
Zalogować się na dm (dyspozytor A) w dyspozytorni 

zastępującej (dyspozytornia zastępowana A). 
Użytkownik został poprawnie zalogowany do aplikacji. 

2 

Na stanowisku innym niż w punkcie 1 zalogować się na 

dm (dyspozytor B)  w dyspozytorni zastępowanej 

(dyspozytornia zastępującej B). 

Użytkownik został poprawnie zalogowany do aplikacji. 

3 
Spowodować utratę połączenia z serwerem w DM 

zastępowanej (dyspozytornia zastępowana A). 

System wyświetli notyfikację o utracie połączenia z 

serwerem w DM zastępowanej (dyspozytornia 

zastępowana A).  

4 

W dyspozytorni zastępującej (dyspozytornia 

zastępująca B) zweryfikować komunikat czy pojawia 

się stosowny komunikat. 

System wyświetla komunikat: 

„Przyznano dostęp do obszaru dysponowania <nazwa 

obszaru dysponowania>, w województwie <nazwa 

województwa>, w dyspozytorni medycznej <nazwa DM>.” 

4 

W filtrach listy zdarzeń (dyspozytornia zastępująca B)  

wybierz przycisk [Wybierz obszar] zaznaczyć 

odblokowane w wyniku - obszary dysponowania 

W filtrach listy zdarzeń (dyspozytornia zastępująca B)  dm 

można zaznaczyć odblokowane obszary dysponowania. 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.004-13 Zarządzanie obszarami – Automatyczne odblokowanie obszaru GDM/ZGDM 

Cel testu: 

Weryfikacja podtrzymania dostępu do przydzielonego obszaru. 

Warunki wstępne: 

1) Użytkownik (GDM/ZGDM A, GDM/ZGDM B) posiada poprawny login i poprawne hasło. 
2) Użytkownik (GDM/ZGDM A) posiada konto aktywne w Module Dyspozytora w dyspozytorni A. 
3) Użytkownik (GDM/ZGDM B) posiada konto aktywne w Module Dyspozytora w dyspozytorni B. 
4) Stanowisko A i B posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 
5) Ustawiona zastępowalność DM A przez DM B. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 
Zalogować się na dm (GDM/ZGDM A) w dyspozytorni 

zastępującej (dyspozytornia zastępująca B). 
Użytkownik został poprawnie zalogowany do aplikacji. 

2 

Na stanowisku innym niż w punkcie 1 zalogować się na 

dm (GDM/ZGDM B)  w dyspozytorni zastępowanej 

(dyspozytornia zastępowanej A). 

Użytkownik został poprawnie zalogowany do aplikacji. 

3 
Spowodować utratę połączenia z serwerem w DM 

zastępowanej (dyspozytornia zastępowana A). 

System wyświetli notyfikację o utracie połączenia z 

serwerem w DM zastępowanej (dyspozytornia 

zastępowana A).  

4 

W dyspozytorni zastępującej (dyspozytornia 

zastępująca B) zweryfikować komunikat czy pojawia 

się stosowny komunikat oraz notyfikację. 

System wyświetla komunikat: 

„Na skutek awarii dyspozytorni medycznej <nazwa DM>, 

automatycznie odblokowano dostęp do filtrowania listy 

zdarzeń w województwie <nazwa województwa>, w 

dyspozytorni medycznej <nazwa DM>. 

oraz notyfikację o treści: 

„Dostęp do filtrowania listy zdarzeń został automatycznie 

odblokowany w wyniku zastępowalności w województwie 

<nazwa województwa>, w dyspozytorni medycznej 

<nazwa DM>.”. 

 

4 

W filtrach listy zdarzeń (dyspozytornia zastępująca B)  

wybierz przycisk „Wybierz obszar” zaznaczyć 

odblokowane w wyniku - obszary dysponowania 

W filtrach listy (dyspozytornia zastępująca B) zdarzeń dm 

można zaznaczyć odblokowane obszary dysponowania. 
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Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 

  

 

  



 

85 

PT.07.004-14 Zarządzanie obszarami - Historia dostępu do listy obszarów – weryfikacja pól 

Cel testu: 

Weryfikacja formatki do historia dostępu do listy obszarów. 

Warunki wstępne: 

 Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą GDM/ZGDM. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 
Z menu „Czynności” wybierz „Historia dostępu do listy 

obszarów”. 

System wyświetli okno historii dostępów do listy obszarów 

zawierające: 

1) Tabelę z kolumnami: 

a) Lp., 

b) Login, 

c) Imię i nazwisko,  

d) Nazwa DM, 

e) Kod dyspozytora medycznego, 

f) Imię i nazwisko dyspozytora medycznego, 

g) Kod obszaru, 

h) Powód dostępu, 

i) Data i czas przyznania dostępu, 

j) Data i czas odebrania dostępu,  

k) Data i czas automatycznego odebrania dostępu,  

2) Przyciski: 

a) [Drukuj],  

b) [Eksport], 

c) [Zamknij]. 

2 Zweryfikować kolejność wyświetlanych danych. 
Wpisy w „Historii dostępu do listy obszarów” są 
wyświetlane chronologicznie - na górze listy najstarszy 
wpis a na dole najnowszy.  

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.004-15 Zarządzanie obszarami - Historia dostępu do listy obszarów – weryfikacja pól 

Cel testu: 

Weryfikacja eksportu historii dostępu do listy obszarów. 

Warunki wstępne: 

 Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą GDM/ZGDM. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 
Z menu Czynności wybierz Historia dostępu do listy 

obszarów 

System wyświetli okno historii dostępów do listy obszarów 

zawierające: 

 Tabelę z kolumnami: 
a) Lp., 
b) Login, 
c) Imię i nazwisko,  
d) Nazwa DM, 
e) Kod dyspozytora medycznego, 
f) Imię i nazwisko dyspozytora 

medycznego, 
g) Kod obszaru, 
h) Powód dostępu, 
i) Data i czas przyznania dostępu, 
j) Data i czas odebrania dostępu,  
k) Data i czas automatycznego odebrania 

dostępu,  
 Przyciski: 

a) [Drukuj],  
b) [Eksport], 
c) [Zamknij]. 

2 Wybierz [Drukuj]. System wyświetli okno drukowania. 

3 Wybierz [OK]. System drukuje Historię dostępu w formacie PDF. 

4 Wybierz [Eksport]. System wyświetla okno informacyjne z możliwością 
wyboru formatu eksportu pliku - .xls, -.xlsx, -.pdf. 

5 Wybierz format a następnie kliknij [Pobierz]. System eksportuje dane do pliku w wybranym formacie. 

6 Wybierz [Zamknij]. System zamknie okno Historii dostępu do listy obszarów. 
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PT.07.004-14 Panel funkcyjny - Listy ZD i ZRM 

Cel testu: 

Weryfikacja funkcjonalności odpinania i przywracania list zdarzeń i zespołów. 

Warunki wstępne: 

1) Użytkownik posiada poprawny login i poprawne hasło. 
2) Użytkownik posiada konto aktywne w Module Dyspozytora GDM/ZGDM. 
3) Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Zalogować się do aplikacji na wybranego dyspozytora.  Użytkownika został zalogowany do aplikacji 

2 Zweryfikować czy przyciski ZD i ZRM są aktywne. Przyciski [ZD] i [ZRM] są aktywne. 

3 Wypiąć z okna głównego listę zdarzeń.  
Lista zdarzeń została wypięta przycisk [ZD] stał się 

nieaktywny. 

4 
Zweryfikować możliwość przeniesienia okna z listą 

zdarzeń na inny monitor. 

System umożliwia przeniesienie okna listą zdarzeń na 

inny monitor. 

5 
Zamknąć listę zdarzeń, zweryfikować czy przycisk 

[ZD] stał się aktywny. 
Przycisk [ZD] jest aktywny. 

6 Wypiąć z okna głównego listę zespołów.  
Lista zdarzeń została wypięta przycisk [ZRM] stał się 

nieaktywny. 

7 
Zweryfikować możliwość przeniesienia okna z listą 

zespołów na inny monitor. 

System umożliwia przeniesienie okna listą zespołów na 

inny monitor. 

8 
Zamknąć listę zespołów, zweryfikować czy przycisk 

[ZRM] stał się aktywny. 
Przycisk [ZRM] jest aktywny. 
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Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.004-15 Panel funkcyjny – Ustaw obszar 

Cel testu: 

Weryfikacja działania opcji Ustaw obszar 

Warunki wstępne: 

1) Użytkownik posiada poprawny login i poprawne hasło. 
2) Użytkownik posiada konto aktywne w Module Dyspozytora GDM/ZGDM. 
3) Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Zalogować się do aplikacji na wybranego dyspozytora.  Użytkownika został zalogowany do aplikacji 

2 Kliknąć przycisk [Ustaw obszar] 
System wyświetli listę obszarów dla dm w rejonie 

operacyjnym. 

3 
Wybierz obszar z rejonu operacyjnego i kliknij przycisk 

[Wybierz] 
Obszar został zaznaczony i zapamiętany. 

4 
Ponownie Kliknąć przycisk [Ustaw obszar] 

i zweryfikuj, czy ustawienia zostały zapamiętane.  
System poprawnie zapamiętał zaznaczony obszar. 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.004-16 Panel funkcyjny – Zobacz grafik 

Cel testu: 

Weryfikacja działania opcji Zobacz grafik. 

Warunki wstępne: 

1) Użytkownik posiada poprawny login i poprawne hasło. 
2) Użytkownik posiada konto aktywne w Module Dyspozytora GDM/ZGDM. 
3) Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Zalogować się do aplikacji na wybranego dyspozytora.  Użytkownika został zalogowany do aplikacji 

2 Kliknąć przycisk [Zobacz grafik] 

System wyświetla okno „Harmonogram” z dyżurami 

sporządzonymi w MPLA.  

Okno zawiera: 

1) przycisk [Pobierz]; 
2) tabelę z listą dyżurów, która zawiera: 

a) godzinę rozpoczęcia i zakończenia dyżuru 
– „Od” i „Do”, w formacie GG:MM, 

b) informację o stanowisku, 
c) informację o roli na dyżurze: 

i) Dyspozytor główny, 

ii) Z-ca dyspozytora głównego, 

iii) Dyspozytor wysyłający, 

iv) Dyspozytor przyjmujący. 

3 Kliknąć przycisk [Pobierz] System wyeksportuje harmonogramu do pliku PDF 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.004-17 Panel funkcyjny – Obsługuj/Przerwa 

Cel testu: 

Weryfikacja działania opcji Obsługuj/Przerwa. 

Warunki wstępne: 

 Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Dyspozytor główny”. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Kliknąć przycisk [Obsługuj] 
System przechodzi w tryb obsługi (informacja jest 

zapisywana przez monitor aktywności) 

2 Kliknąć przycisk [Przerwa] 
System przechodzi w tryb przerwy (informacja jest 

zapisywana przez monitor aktywności) 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.004-18 Panel funkcyjny – Rozdzielczość ekranu 

Cel testu: 

Weryfikacja dostosowania okna głównego aplikacji do rozdzielczości ekranu. 

Warunki wstępne: 

 Użytkownik posiada poprawny login i poprawne hasło. 
 Użytkownik posiada konto aktywne w Module Dyspozytora GDM/ZGDM. 
 Stanowisko posiada właściwą maskę skonfigurowaną w Module Administratora. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 
Uruchom aplikację na monitorze o rozdzielczości min. 

1920x1080 pikseli. 
Moduł Dyspozytora został uruchomiony. 

2 Wpisz poprawny login w polu "Login" Pole "Login" zostało uzupełnione. 

3 Wpisz poprawne hasło w polu "Hasło" Pole "Hasło" zostało uzupełnione. 

4 Naciśnij przycisk [Zaloguj się] 

Użytkownik zostaje zalogowany. 

Aplikacja zostaje uruchomiona na pełnym ekranie 

dostosowując się do rozdzielczości monitora. 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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WF-07.05 MODYFIKACJA NOTYFIKACJI I POWIADOMIEŃ 

PT.07.005-01 Nowe zdarzenie do zadysponowania - automatyczne usuwanie po zadysponowaniu 

Cel testu: 

Weryfikacja automatycznego usunięcia notyfikacji o przydzieleniu zdarzenia do zadysponowania po zadysponowaniu. 

Warunki wstępne: 

 Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą DMW. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 
W systemie pojawia się nowe zdarzenie do 

zadysponowania. 
System wyświetla notyfikację. 

2 Zweryfikuj zawartość notyfikacji. 

Notyfikacja zawiera tekst: 

„Nowe zdarzenie do zadysponowania: <numer zdarzenia> 

[miejscowość, ulica], <godzina notyfikacji>” 

3 
Zweryfikuj, czy notyfikacja jest wyróżniona sygnałem 

dźwiękowym. 
System generuje sygnał dźwiękowy. 

4 Zadysponuj zespół ZRM do zdarzenia. Zespół został poprawnie zadysponowany. 

5 
Zweryfikuj czy notyfikacja z informacją o przydzieleniu 

zdarzenia do zadysponowania została usunięta z listy. 

Notyfikacja o przydzieleniu zdarzenia do zadysponowania 

została usunięta z listy. 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.005-02 Nowe zdarzenie do zadysponowania - automatyczne usuwanie po otwarciu 

Cel testu: 

Weryfikacja automatycznego usunięcia notyfikacji o przydzieleniu zdarzenia do zadysponowania po otwarciu zgłoszenia. 

Warunki wstępne: 

 Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz dowolną rolą. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Nastąpiło przekazanie zgłoszenia bezgłosowego. System wyświetla notyfikację. 

2 Zweryfikuj zawartość notyfikacji. 

Notyfikacja zawiera tekst: 

„Przekazano zgłoszenie bezgłosowe: <numer zgłoszenia> 

[miejscowość, ulica], <godzina przekazania>” 

3 Otwórz zdarzenie, którego dotyczy notyfikacja. Zdarzenie zostało poprawnie otwarte. 

4 Zweryfikuj, czy notyfikacja została usunięta z listy. Notyfikacja została usunięta z listy. 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.005-03 Notyfikacja - Usuń z listy 

Cel testu: 

Weryfikacja możliwości usunięcia dowolnej notyfikacji z listy notyfikacji. 

Warunki wstępne: 

 Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz dowolną rolą. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 
Na liście notyfikacji kliknij wybraną notyfikację prawym 

przyciskiem myszy. 

Przy wybranej notyfikacji zostaje wyświetlona opcja „Usuń 

z listy”  

2 Potwierdź usunięcie notyfikacji klikając [Usuń z listy]. Notyfikacja została usunięta z listy. 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.005-04 Notyfikacje - Usuń wszystkie notyfikacje 

Cel testu: 

Weryfikacja możliwości usunięcia wszystkich notyfikacji z listy notyfikacji. 

Warunki wstępne: 

 Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz dowolną rolą. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 
Na liście notyfikacji kliknij przycisk [Usuń wszystkie 

notyfikacje] 
Wszystkie notyfikacje zostają usunięte z listy. 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.005-09 Informacja dźwiękowa o przeterminowaniu zgłoszenia 

Cel testu: 

Weryfikacja sygnału dźwiękowego o przeterminowaniu zgłoszenia. 

Warunki wstępne: 

 Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz dowolną rolą. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Dodać i przyjąć nowe zgłoszenie. Zgłoszenie zostało poprawnie dodane. 

2 
Pozostawić bez obsługi do pojawiania się sygnału 

dźwiękowego o przeterminowaniu.  

Po 30s pojawia się sygnał dźwiękowy sygnalizujący 

przeterminowanie zgłoszenia.  
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PT.07.005-10 Notyfikacja o przekazaniu zgłoszenia z innej dyspozytorni 

Cel testu: 

Weryfikacja notyfikacji o przekazaniu zgłoszenia z innej dyspozytorni. 

Warunki wstępne: 

 Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą DMW. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 
Nastąpiło Przekazanie zgłoszenia z innej DM 

w ramach zastępowalności 
System wyświetla notyfikację. 

2 Zweryfikuj zawartość notyfikacji. 

Notyfikacja zawiera tekst: 

„Przekazano zgłoszenie:<numer zgłoszenia> 

[miejscowość, ulica] w ramach zastępowalności 

dyspozytorni: <nazwa dyspozytorni>, <godzina 

przekazania>” 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 

  

 

  



 

99 

PT.07.005-11 Notyfikacja o przekazaniu zgłoszenia do innej dyspozytorni 

Cel testu: 

Weryfikacja notyfikacji o przekazaniu zgłoszenia do innej dyspozytorni 

Warunki wstępne: 

 Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą GDM. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Przekazano zgłoszenie do innej DM. System wyświetla notyfikację. 

2 Zweryfikuj zawartość notyfikacji. 

Notyfikacja zawiera tekst: 

„Przekazano zgłoszenie:<numer zgłoszenia> 

[miejscowość, ulica] do dyspozytorni: <nazwa 

dyspozytorni>, <godzina przekazania>” 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.005-12 Notyfikacja o wylogowaniu dyspozytora medycznego na przerwę 

Cel testu: 

Weryfikacja notyfikacji o przekazaniu zgłoszenia do innej dyspozytorni 

Warunki wstępne: 

 Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą GDM. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 
Dyspozytor medyczny przeszedł na przerwę w obrębie 

tej samej DM. 
System wyświetla notyfikację. 

2 Zweryfikuj zawartość notyfikacji. 

Notyfikacja zawiera tekst: 

„Dyspozytor: <nazwa dyspozytora> został wylogowany na 

przerwę <godzina wylogowania>” 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.005-13 Notyfikacja o wylogowaniu się lub nieobecności dyspozytora głównego dla użytkownika 

pełniącego rolę jego zastępcy 

Cel testu: 

Weryfikacja notyfikacji o wylogowania się lub nieobecności dyspozytora głównego dla użytkownika pełniącego rolę jego 

zastępcy. 

Warunki wstępne: 

 Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą ZGDM 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 
Nastąpiło Wylogowanie lub nieobecności GDM 

i przejęciu jego obowiązków oraz notyfikacji 
System wyświetla notyfikację. 

2 Zweryfikuj zawartość notyfikacji. 

Notyfikacja zawiera tekst: 

„Brak dyspozytora głównego lub jest on na przerwie. 

Przejmujesz jego obowiązki oraz notyfikacje. <czas 

notyfikacji>” 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.005-14 Notyfikacja o awarii DM i przejęciu obsługi zgłoszeń i zdarzeń w DM zastępującej 

Cel testu: 

Weryfikacja notyfikacji o awarii DM i przejęciu obsługi zgłoszeń i zdarzeń. 

Warunki wstępne: 

 Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą GDM 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Nastąpiła Awaria DM zastępowanej. System wyświetla notyfikację. 

2 Zweryfikuj zawartość notyfikacji. 

Notyfikacja zawiera tekst: 

„Dyspozytornia:<nazwa dyspozytorni> utraciła łączność z 

serwerem wymagane przejęcie obsługi zgłoszeń i zdarzeń 

<godzina wystąpienia zdarzenia>” 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.005-15 Notyfikacja o ustąpieniu awarii w DM zastępowanej w DM zastępującej 

Cel testu: 

Weryfikacja notyfikacji o awarii DM i przejęciu obsługi zgłoszeń i zdarzeń. 

Warunki wstępne: 

1) Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą GDM 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Ustąpiła Awaria DM zastępowanej. System wyświetla notyfikację. 

2 Zweryfikuj zawartość notyfikacji. 

Notyfikacja zawiera tekst: 

„Dyspozytornia: <nazwa dyspozytorni> odzyskała 

połączenie z serwerem. <czas notyfikacji>” 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.005-16 Notyfikacja o dołączeniu ponaglenia do zdarzenia 

Cel testu: 

Weryfikacja notyfikacji o dołączeniu ponaglenia do zdarzenia. 

Warunki wstępne: 

1) Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą GDM 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Nastąpiło dołączenia ponaglenia do zdarzenia System wyświetla notyfikację. 

2 Zweryfikuj zawartość notyfikacji. 

Notyfikacja zawiera tekst: 

„Dodano ponaglenie do zdarzenia: <numer zdarzenia> 

[miejscowość, ulica], <godzina notyfikacji>” 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.005-17 Notyfikacja o przekazaniu zgłoszenia bezgłosowego 

Cel testu: 

Weryfikacja notyfikacji o przekazaniu zgłoszenia bezgłosowego. 

Warunki wstępne: 

 Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz dowolną rolą. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Nastąpiło przekazanie zgłoszenia bezgłosowego. System wyświetla notyfikację. 

2 Zweryfikuj zawartość notyfikacji. 

Notyfikacja zawiera tekst: 

„Przekazano zgłoszenie bezgłosowe: <numer zgłoszenia> 

[miejscowość, ulica], <godzina przekazania>” 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.005-18 Notyfikacja o braku przypisanego obszaru dysponowania dla zdarzenia w ramach dyspozytorni 

medycznej 

Cel testu: 

Weryfikacja notyfikacji o braku przypisanego obszaru dysponowania dla zdarzenia w ramach dyspozytorni medycznej 

Warunki wstępne: 

1) Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą GDM. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Brak przypisanego Obszaru dysponowania. System wyświetla notyfikację. 

2 Zweryfikuj zawartość notyfikacji. 

Notyfikacja zawiera tekst: 

„Brak przypisanego dyspozytora medycznego dla obszaru 

dysponowania ze zdarzenia:<numer zdarzenia> 

[miejscowość, ulica] w ramach dyspozytorni: <nazwa 

dyspozytorni>, <czas notyfikacji>” 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.005-19 Notyfikacja o przydzieleniu zdarzenia do zadysponowania 

Cel testu: 

Weryfikacja notyfikacji o przydzieleniu zdarzenia do zadysponowania 

Warunki wstępne: 

1) Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą DMW. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 
W systemie pojawia się nowe zdarzenie do 

zadysponowania. 
System wyświetla notyfikację. 

2 Zweryfikuj zawartość notyfikacji. 

Notyfikacja zawiera tekst: 

„Nowe zdarzenie do zadysponowania: <numer zdarzenia> 

[miejscowość, ulica], <godzina notyfikacji>” 

3 
Zweryfikuj, czy notyfikacja jest wyróżniona sygnałem 

dźwiękowym. 
System generuje sygnał dźwiękowy. 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.005-20 Notyfikacja o zgłoszeniu przez ZRM statusu „AWARIA” 

Cel testu: 

Weryfikacja notyfikacji o zgłoszeniu przez ZRM statusu „AWARIA” 

Warunki wstępne: 

1) Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą GDM. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 ZRM zgłosił status „AWARIA” System wyświetla notyfikację. 

2 Zweryfikuj zawartość notyfikacji. 

Notyfikacja zawiera tekst: 

„Status ZRM: <identyfikator ZRM> zmienił status na 

AWARIA <godzina notyfikacji>” 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.005-23 Notyfikacja o zdarzeniu nieotwartym po określonym czasie od przyjęcia 

Cel testu: 

Weryfikacja notyfikacji o zdarzeniu nieotwartym po określonym czasie od przyjęcia 

Warunki wstępne: 

1) Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą GDM 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 

Zdarzenie zostało niepodjęte (czyli nieotwarte) przez 

DMW właściwego dla zdarzenia po określonym czasie 

od przyjęcia 

System wyświetla notyfikację. 

2 Zweryfikuj zawartość notyfikacji. 

Notyfikacja zawiera tekst: 

„Dyspozytor <nazwa dyspozytora> Przekroczył czas 

zadysponowania zdarzenia: <numer zdarzenia> 

[miejscowość, ulica] o godzinie: <czas notyfikacji>” 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.005-24 Notyfikacja o zmianie kodu pilności przez dyspozytora medycznego 

Cel testu: 

Weryfikacja notyfikacji o zmianie kodu pilności przez dyspozytora medycznego 

Warunki wstępne: 

1) Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Dyspozytor główny”. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Po zmianie kodu pilności przez dyspozytora. System wyświetla notyfikację. 

2 Zweryfikuj zawartość notyfikacji. 

Notyfikacja zawiera tekst: 

„Dyspozytor <nazwa dyspozytora> zmienił kod pilności 

zdarzenia: <nr zdarzenia> [miejscowość, ulica],<czas 

notyfikacji>” 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.005-25 Notyfikacja o zmianie danych dotyczących miejsca zdarzenia 

Cel testu: 

Weryfikacja notyfikacji o zmianie danych dotyczących miejsca zdarzenia 

Warunki wstępne: 

1) Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Dyspozytor główny”. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 
Po zmianie danych dotyczących miejsca zdarzenia 

przez dyspozytora. 
System wyświetla notyfikację. 

2 Zweryfikuj zawartość notyfikacji. 

Notyfikacja zawiera tekst: 

„Dyspozytor <nazwa dyspozytora> zmienił dane miejsca 

zdarzenia: <nr zdarzenia> [miejscowość, ulica],<czas 

notyfikacji>” 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.005-26 Notyfikacja o zmianie informacji dotyczących stanu pacjenta 

Cel testu: 

Weryfikacja notyfikacji o zmianie informacji dotyczących stanu pacjenta 

Warunki wstępne: 

1) Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Dyspozytor główny”. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 
Po zmianie informacji dotyczących stanu pacjenta 

przez dyspozytora. 
System wyświetla notyfikację. 

2 Zweryfikuj zawartość notyfikacji. 

Notyfikacja zawiera tekst: 

„Dyspozytor <nazwa dyspozytora> zmienił informacje 

dotyczące stanu pacjenta w zdarzeniu: <nr zdarzenia> 

[miejscowość, ulica],<czas notyfikacji>” 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.005-27 Notyfikacja o zadysponowaniu ZRM spoza rejonu operacyjnego 

Cel testu: 

Weryfikacja notyfikacji o zadysponowaniu ZRM spoza rejonu operacyjnego 

Warunki wstępne: 

1) Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Dyspozytor główny”. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 
Nastąpiło zadysponowanie ZRM spoza rejonu 

operacyjnego. 
System wyświetla notyfikację. 

2 Zweryfikuj zawartość notyfikacji. 

Notyfikacja zawiera tekst: 

„Zadysponowano ZRM: <identyfikator ZRM> z rejonu 

operacyjnego <nazwa dyspozytorni>, <godzina 

przekazania>” 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.005-28 Notyfikacja o wskazaniu przez WKRM docelowego miejsca transportu pacjenta 

Cel testu: 

Weryfikacja notyfikacji o wskazaniu przez WKRM docelowego miejsca transportu 

Warunki wstępne: 

1) Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Dyspozytor główny”. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 WKRM wskazał docelowe miejsce transportu. System wyświetla notyfikację. 

2 Zweryfikuj zawartość notyfikacji. 

Notyfikacja zawiera tekst: 

„WKRM - <Województwo WKRM>, <imię i nazwisko 

WKRM> wskazał docelowe miejsce transportu pacjenta w 

ramach zgłoszenia: <numer zgłoszenia> [miejscowość, 

ulica], <czas notyfikacji>” 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.005-29 Notyfikacja o odmowie przyjęcia pacjenta do wskazanego podmiotu leczniczego 

Cel testu: 

Weryfikacja notyfikacji o odmowie przyjęcia pacjenta do wskazanego podmiotu leczniczego. 

Warunki wstępne: 

1) Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Dyspozytor główny”. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Podmiot leczniczy odmawia przyjęcia pacjenta. System wyświetla notyfikację. 

2 Zweryfikuj zawartość notyfikacji. 

Notyfikacja zawiera tekst: 

„Podmiot leczniczy: <nazwa podmiotu> odmówił przyjęcia 

pacjenta w ramach zgłoszenia: <numer zgłoszenia> 

[miejscowość, ulica], <godzina odrzucenia przyjęcia>” 

 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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WF-07.06 KSIĘGA DYSPOZYTORNI MEDYCZNEJ 

PT.07.006-01 Księga dyspozytorni medycznej - Okno 

Cel testu: 

Weryfikacja okna „Księga dyspozytorni medycznej” 

Warunki wstępne: 

 Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Dyspozytor główny”. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 

Z poziomu okna głównego aplikacji z zakładki 

„Czynności” wybierz „Księga dyspozytorni 

medycznej”. 

System wyświetlił okno „Księga dyspozytorni medycznej”. 

2 Zweryfikuj, czy okno zawiera wszystkie elementy. 

Okno składa się z: 

 pola daty i godziny „od” i „do” oraz pole 
„Zakres”; 

 przyciski: 
a) [Wykonaj], 
b) [Druku], 
c) [Eksportuj], 
d) [Zamknij]; 

 tabelę z rekordami z wybranego przedziału 
czasu. 

3 Zweryfikuj, czy tabela zawiera wszystkie elementy. 

Tabela składa się z: 

 Lp.; 
 Numer zgłoszenia/Numer zdarzenia; 
 Data i czas odebrania połączenia przez 

dyspozytora medycznego; 
 Data i czas przyjęcia zgłoszenia 

alarmowego lub powiadomienia o 
zdarzeniu; 

 Sposób wezwania; 
 Adres lub informacje o lokalizacji miejsca 

zdarzenia; 
 Powód wezwania zespołu ratownictwa 

medycznego; 
 Dane osoby, której zgłoszenie dotyczy; 
 Informacja o powiadomieniu innych służb; 
 Data i czas ponaglenia wyjazdu lub wylotu 

zespołu ratownictwa medycznego do 
zdarzenia; 

 Data i czas zamknięcia zgłoszenia 
alarmowego lub powiadomienia o 
zdarzeniu; 

 Powód zamknięcia zgłoszenia; 
 Oznaczenie zespołu ratownictwa 

medycznego zadysponowanego do 
zdarzenia i informacja o składzie 
osobowym oraz funkcji poszczególnych 
członków tego zespołu; 

 Oznaczenie kodu pilności wyjazdu zespołu 
ratownictwa medycznego i decyzja 
dyspozytora wysyłającego o użyciu przez 
zespół; 

 Decyzja dyspozytora wysyłającego o użyciu 
przez zespół ratownictwa medycznego 
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sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej w trakcie 
dojazdu na miejsce zdarzenia; 

 Data i czas przekazania zlecenia wyjazdu 
lub wylotu do zespołu ratownictwa 
medycznego; 

 Data i czas wyjazdu lub wylotu zespołu 
ratownictwa medycznego do zdarzenia; 

 Data i czas przybycia zespołu ratownictwa 
medycznego na miejsce zdarzenia; 

 Data i czas przybycia zespołu ratownictwa 
medycznego do podmiotu leczniczego; 

 Data i czas przekazania pacjenta do SOR 
lub IP, CU, CUD, JOSZ lub innego miejsca 
przekazania pacjenta; 

 Data i czas przekazania pacjenta innemu 
zespołowi ratownictwa medycznego; 

 Informacja o sposobie zakończenia 
realizacji zlecenia wyjazdu lub wylotu 
zespołu ratownictwa medycznego; 

 Data i czas zakończenia realizacji zlecenia 
wyjazdu lub wylotu zespołu ratownictwa 
medycznego; 

 Data i czas powrotu do miejsca 
stacjonowania zespołu ratownictwa 
medycznego; 

 Kod dyspozytora przyjmującego 
obsługującego zgłoszenie i kod 
dyspozytora medycznego obsługującego 
zdarzenie . 

 

 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.006-02 Księga dyspozytorni medycznej - funkcje 

Cel testu: 

Weryfikacja okna „Księga dyspozytorni medycznej” 

Warunki wstępne: 

 Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Dyspozytor główny”. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 

Z poziomu okna głównego aplikacji z zakładki 

„Czynności” wybierz „Księga dyspozytorni 

medycznej”. 

System wyświetlił okno „Księga dyspozytorni medycznej”. 

2 
Wybierz uzupełnij pola daty i godziny a następnie 

wybierz przycisk [Wykonaj]. 

System wyświetli dane w tabeli – zgodnie z wybranymi 

parametrami. 

3 Wybierz przycisk [Drukuj]. System wyświetli systemowe okno drukowania. 

4 Wybierz przycisk [Eksportuj]. 
System wyświetli okno informacyjne z możliwością wyboru 

formatu eksportu pliku – .xls lub .xlsx. 

5 Wybierz przycisk [Zamknij]. 
System zamknie okno KDM i powróci do okna głównego 

MDYS. 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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WF-07.07 INFORMACJE O ZDARZENIU W GŁÓWNYM 

OKNIE MODUŁU 

PT.07.007-01 Lista zdarzeń 

Cel testu: 

Weryfikacja sekcji „Lista zdarzeń” 

Warunki wstępne: 

1) Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Dyspozytor główny”. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Zweryfikuj listę zdarzeń w głównym oknie aplikacji. 

Sekcja składać się będzie z: 

Przycisków wypinania i przypinania do okna głównego: 

1) Filtr po przedziale czasu; 
2) Filtr HEMS; 
3) Filtr przekazania z/do innej DM: 
4) Listę zdarzeń zawierającą kolumny: 

a) Numer, 
b) Typ, 
c) Status, 
d) Godzina przyjęcia, 
e) Kod pilności, 
f) Powód wezwania, 
g) Wywiad medyczny, 
h) Wiek pacjenta, 
i) Status ZRM, 
j) Identyfikator ZRM, 
k) Lokalizacja zdarzenia. 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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WF-07.08 FILTROWANIE LISTY ZDARZEŃ 

PT.07.008-01 Lista zdarzeń 

Cel testu: 

Weryfikacja możliwości filtrowania listy zdarzeń. 

Warunki wstępne: 

 Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Dyspozytor główny”. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Zaznacz checkbox „HEMS”   
Na liście zdarzeń wyświetlone zostaną zdarzenia w 

obsłudze, których brał udział LZRM. 

2 Zaznacz checkbox „Przekazanie z innej DM” 
Na liście zdarzeń wyświetlone zostaną zdarzenia 

przekazane z innej DM. 

3 Zaznacz checkbox „Przekazanie do innej DM” 
Na liście zdarzeń wyświetlone zostaną zdarzenia, które 

zostały przekazane do innej DM. 

4 Sprawdź możliwość filtrowania listy zdarzeń.  

System umożliwia filtrowanie listy zdarzeń po: 

 statusie zdarzenia – pola typu checkbox, 
dostępne wartości: 
a) Nowe, 
b) Przyjęte, 
c) Odmowa, 
d) Obsługiwanie, 
e) Wywiad, 
f) Pozostałe, 
g) Anulowane, 
h) Obsłużone, 
i) Duplikaty, 
j) HEMS, 

Przekazane z innej DM, 

 Przekazane do innej DM; 
 czasie – za pomocą listy wyboru będzie 

można wybrać zdarzenia wg wartości: 
a) Z ostatnich godzin (1, 2, 8, 12, 24, 48), 
b) Z wybranego dnia, 
c) Z wybranego przedziału. 

 obszarze dysponowania; 
 w polu wyszukiwania będzie można 

wprowadzić dowolną wartość. 
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Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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WF-07.09 ZAPAMIĘTYWANIE FILTRÓW 

PT.07.009-01 Zapamiętywanie filtrów 

Cel testu: 

Weryfikacja zapamiętywania filtrów 

Warunki wstępne: 

 Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Dyspozytor główny”. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 

Z poziomu filtrów wybierz dowolne filtry (obszar 

dysponowania, filtry zdarzeń, filtr czasu przyjęcia 

zdarzenia, filtr listy ZRM). 

Filtry zostały wybrane. 

2 Zamknij aplikację. Aplikacja została zamknięta. 

3 
Uruchom aplikację a następnie zaloguj się na tego 

samego użytkownika z tą samą rolą. 

Użytkownik zostaje zalogowany a sekcja filtrowania 

wyświetla stan identyczny do stanu z kroku numer 1.  

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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WF-07.10 DANE MIEJSCA ZDARZENIA 

PT.07.010-01 Zapamiętywanie filtrów 

Cel testu: 

Weryfikacja zapamiętywania filtrów 

Warunki wstępne: 

 Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Dyspozytor główny”. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Otwórz dowolne zdarzenie z listy zdarzeń. Formatka Zdarzenia została otwarta 

2 
Przejdź do sekcji Dane miejsca zdarzenia i zweryfikuj 

zawartość. 

Sekcja zawiera pola: 

1) Województwo; 
2) Powiat; 
3) Gmina; 
4) Miejscowość; 
5) Ulica; 
6) Nr budynku; 
7) Lokal; 
8) Piętro; 
9) Klatka; 
10) Obszar dysponowania; 
11) Nazwa drogi; 
12) Kilometr drogi; 
13) Obiekt drogowy; 
14) Długość i szerokość geograficzna; 
15) Dodatkowe informacje o lokalizacji 

zdarzenia. 

3 Wybierz pole „Województwo”. 
System wyświetli listę rozwijalną ze wszystkimi 

województwami zdefiniowanymi w słowniku. 

4 Wybierz dowolne Województwo z listy. Wybrana wartość została wprowadzona. 

5 Wybierz pole „Miejscowość”. 

System wyświetli listę rozwijalną ze wszystkimi 

miejscowościami w ustawionym wcześniej województwie – 

lista zdefiniowana w słowniku. 

6 Wybierz dowolną Miejscowość z listy. Wybrana wartość została wprowadzona. 

7 Wybierz pole „Ulica”. 

System wyświetli listę rozwijalną ze wszystkimi ulicami w 

ustawionym wcześniej województwie oraz miejscowości – 

lista zdefiniowana w słowniku. 

8 Wybierz dowolną Ulicę z listy. Wybrana wartość została wprowadzona. 

9 Wybierz pole „Nr budynku” 

System wyświetli listę wszystkich numerów budynku w 

ustawionym wcześniej województwie, miejscowości i ulicy – 

lista zdefiniowana w słowniku. 
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10 Wybierz dowolny Nr budynku z listy. 

Wybrana wartość została wprowadzona. Pole „Długość i 

szerokość geograficzna” została wypełniona 

koordynatami miejsca zdarzenia. 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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WF-07.11 INFORMACJE O ZDARZENIU W FORMATCE 

ZDARZENIA 

PT.07.011-01 Sekcja Informacje o zdarzeniu 

Cel testu: 

Weryfikacja sekcji „Informacje o zdarzeniu” 

 

Warunki wstępne: 

1) Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Dyspozytor główny”. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Otwórz dowolne zdarzenie z listy zdarzeń. Formatka Zdarzenia została otwarta 

2 
Przejdź do sekcji „Informacje o zdarzeniu” 

następnie zweryfikuj zawartość sekcji. 

Sekcja zawiera pola: 

1) „Powód wezwania” – pole obowiązkowe; 
2) „Kod pilności” – pole obowiązkowe; 
3) „Kategoria CPR” – wartość uzupełniana 

automatycznie; 
4) „Podkategoria CPR” – wartość uzupełniana 

automatycznie; 
5) „Liczba poszkodowanych” – pole 

obowiązkowe; 
6) „Opis dla CPR i Służb”; 
7) „Zdarzenie masowe?”. 

3 Uzupełnij obowiązkowe pola. Pola zostały uzupełnione. 

4 Wprowadź liczę poszkodowanych większą niż 1. 
Wybrana liczba zostaje wprowadzona oraz został 

zaznaczony checkbox w polu „Zdarzenie masowe” 

5 

Zweryfikuj czy pola „Kategoria CPR” oraz 

„Podkategoria CPR” zostały automatycznie 

uzupełnione przez system. 

Pola zostały automatycznie uzupełnione. 

6 Wybierz przycisk [Zapisz zmiany].  Zmiany zostały zapisane. 
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Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.011-04 Formatka zdarzenia – Belka górna – Dostęp do nagrań 

Cel testu: 

Weryfikacja dostępu do nagrań. 

 

Warunki wstępne: 

1) Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Dyspozytor główny”. 
2) Skonfigurowana Konsola dyspozytorska do pracy z danym stanowiskiem. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 
Otwórz zdarzenie z dostępnymi nagraniami z listy 

zdarzeń. 
Formatka Zdarzenia została otwarta 

2 
Z górnej belki formatki wybierz przycisk [Dostęp do 

nagrań]. 
System wyświetli okno „Dostęp do nagrań”. 

3 Zweryfikuj zawartość okna. 

Okno zawiera: 

1) Piktogramy służb/osób; 
2) Paski nagrań; 
3) Przyciski [Połącz z PSP], 
4) Przyciski [Połącz z Policją], 
5) Przyciski [Połącz z CPR], 
6) Przycisk [Zamknij]. 

4 Wybierz dowolny piktogram z listy. System zawęzi listę nagrań do wybranej służby. 

5 
Najedź myszką na dowolną ikonę służby na liście 

nagrań. 

System wyświetli tooltip z numerem telefonu, z którego 

przyszło połączenie lub z którym połączenie zostało 

nawiązane. 

6 
Wybierz przycisk [Odsłuchaj] obok konkretnego 

paska nagrań. 
Nastąpi odsłuchanie wybranego nagrania. 

7 
Wybierz przycisk [Zadzwoń] obok konkretnego paska 

nagrań. 

Połączenie telefoniczne zostanie wywołanie na Konsoli 

dyspozytorskiej skonfigurowanej do pracy z danym 

stanowiskiem. 
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Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.011-05 Formatka zdarzenia – Belka górna – przyciski nawigacyjne 

Cel testu: 

Weryfikacja dostępu do nagrań. 

 

Warunki wstępne: 

 Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Dyspozytor główny”. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 
Otwórz zdarzenie z dostępnymi nagraniami z listy 

zdarzeń. 
Formatka Zdarzenia została otwarta 

2 

Wybierz przycisk nawigacyjny do sekcji [Ponaglenia] 

umiejscowiony między przyciskami: [Informacje o 

zdarzeniu] oraz [Wywiad medyczny] 

System przekierował użytkownika do sekcji „Ponaglenia” 

w formatce zdarzenia. 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.011-06 Formatka zdarzenia – Belka dolna – Historia zdarzenia 

Cel testu: 

Weryfikacja okna Historia zdarzenia. 

 

Warunki wstępne: 

 Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Dyspozytor główny”. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 
Otwórz zdarzenie z dostępnymi nagraniami z listy 

zdarzeń. 
Formatka Zdarzenia została otwarta 

2 Z poziomu Belki dolnej wybierz przycisk [Historia] 

System wyświetli okno „Historia zdarzenia” zawierające: 

 Kolumny: 
a) Numer wersji, 
b) Login użytkownika, 
c) Imię, 
d) Nazwisko, 
e) Dyspozytornia przyjmująca, 
f) Rola, 
g) Data i czas wykonania operacji, 
h) Zmiany, 
i) Status, 
j) Status zespołu, 
k) Rejon operacyjny, 
l) Dyspozytornia wysyłająca, 
m) Szczegóły, 
n) Lista ZRM w chwili zadysponowania.- 

zawierająca przycisk [Pokaż podgląd 
listy]. 

 Przyciski: 
a) [Drukuj], 
b) [Export], 
c) [Pokaż szczegóły], 
d) [Zamknij]. 

3 Wybierz przycisk [Pokaż podgląd listy]. 

System wyświetli widok tabeli przedstawiający listę ZRM 

zgodnie z widokiem okna algorytmu podpowiadania ZRM,  

w chwili dysponowania. 

4 Wybierz przycisk [Drukuj]. System wyświetli systemowe okno drukowania. 

5 Wybierz przycisk [Eksportuj]. 
System wyświetli okno informacyjne z możliwością wyboru 

formatu eksportu pliku – .xls .xlsx lub .pdf 

6 Wybierz przycisk [Pokaż szczegóły]. 
System wyświetli dane zdarzenia z zaznaczeniem 

wprowadzonych zmian. 

7 Wybierz przycisk [Zamknij]. System zamknie okno. 
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Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.011-06 Formatka zdarzenia – Belka dolna – Historia dostępu 

Cel testu: 

Weryfikacja okna Historia dostępu. 

 

Warunki wstępne: 

 Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Dyspozytor główny”. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 
Otwórz zdarzenie z dostępnymi nagraniami z listy 

zdarzeń. 
Formatka Zdarzenia została otwarta 

2 
Z poziomu Belki dolnej wybierz przycisk [Historia 

dostępu] 

System wyświetli okno „Historia dostępu” zawierające: 

 Kolumny: 
a) Lp., 
b) Login, 
c) Imię i nazwisko, 
d) Lokalizacja, 
e) Typ dokumentu, 
f) Numer dokumentu, 
g) Powód dostępu, 
h) Data i czas dostępu. 

 Przyciski: 
a) [Drukuj], 
b) [Export], 
c) [Zamknij]. 

4 Wybierz przycisk [Drukuj]. System wyświetli systemowe okno drukowania. 

5 Wybierz przycisk [Eksportuj]. 
System wyświetli okno informacyjne z możliwością wyboru 

formatu eksportu pliku – .xls .xlsx lub .pdf 

7 Wybierz przycisk [Zamknij]. System zamknie okno. 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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WF-07.12 OBSŁUGA ZDARZENIA MNOGIE/MASOWE 

Na podstawie uzgodnień z Zamawiającym na etapie omawiania i uzgodnień PT ustalono wydzielenie realizacji tego 

wymagania do części drugiej etapu czwartego. Zagadnienie procesowane osobnym Zagadnieniem Projektowym.  
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WF-07.13 PONAGLENIA 

PT.07.013-01 Sekcja Ponaglenia 

Cel testu: 

Weryfikacja sekcji „Ponaglenia” 

Warunki wstępne: 

 Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Dyspozytor główny”. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Otwórz dowolne zdarzenie z listy zdarzeń. Formatka Zdarzenia została otwarta 

2 
Wybierz przycisk [Dodaj ponaglenie] na górnej belce 

Formatki Zdarzenia. 

Pod sekcją „Informacje o zdarzeniu” i obok sekcji „Wywiad 

medyczny” wyświetlona zostanie sekcja „Ponaglenia”.  

3 
Przejdź do sekcji „Ponaglenia” następnie zweryfikuj 

zawartość sekcji. 

Sekcja zawiera: 

 Skrócona lista ponagleń - zawierająca 
kolumny: 
a) Lp., 
b) Powód ponaglenia, 
c) Czas przyjęcia, 
d) ZRM, 
e) Status, 

 Przycisk [Wyślij do]; 
 Przycisk [Historia ponagleń]; 
 Przycisk [Wyślij do ZRM]. 

4 Wybierz przycisk [Zapisz zmiany].  Zmiany zostały zapisane. 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.013-02 Dodanie Ponaglenia z poziomu Formatki Zdarzenia 

Cel testu: 

Weryfikacja możliwości dodawania Ponaglenia z poziomu Formatki Zdarzenia. 

Warunki wstępne: 

 Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Dyspozytor główny”. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Otwórz dowolne zdarzenie z listy zdarzeń. Formatka Zdarzenia została otwarta 

2 
Wybierz przycisk [Dodaj ponaglenie] na górnej belce 

Formatki Zdarzenia. 
System wyświetlił okno modalne „Ponaglenie”. 

3 Zweryfikuj zawartość okna. 

Okno będzie zawierało: 

1) pole „Powód ponaglenia – opis”; 
2) przycisk [Dodaj ponaglenie]; 
3) przycisk [Anuluj]. 

4 
Uzupełnij pole „Powód ponaglenia – opis” oraz 

wybierz przycisk [Dodaj ponaglenie]. 

System:  

1) uzupełni dane na skróconej liście ponagleń;  
2) zapisze informacje w historii ponagleń oraz 

historii zdarzenia; 
3) na stanowisku DMW właściwego dla zdarzenia 

wyświetli notyfikację: „W zgłoszeniu <numer 
zgłoszenia> [Miejscowość, ulica] zostało dodane 
ponaglenie <czas notyfikacji>” i w FZ odblokuje 
przycisk [Wyślij do ZRM] dla DMW. 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.013-03 Okno Nowe połączenie 

Cel testu: 

Weryfikacja okna Nowe połączenie 

 

Warunki wstępne: 

 Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Dyspozytor medyczny 
przyjmujący”. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 

Użytkownik otrzymuje nowe zgłoszenie głosowe na 

KD – numer telefonu jest taki sam jak numer telefonu 

przypisany do obsługiwanego zdarzenia. 

System wyświetli okno „Nowe połączenie”. 

2 Zweryfikuj zawartość okna. 

Okno zawiera: 

 Opis „Odebrano rozmowę z numeru <numer 
telefonu>”; 

 Opis „Numer telefonu, z którego 
wykonywane jest połączenie jest już 
przypisany do zgłoszenia o numerze: 
<numer zgłoszenia>”; 

 Przycisk [Otwórz istniejące zdarzenie]; 
 Przycisk [Nie czekam na dane zgłoszenia. 

Utwórz nowe zdarzenie]; 
 Przycisk [Zamknij bez tworzenia nowego 

zdarzenia]. 

3 Wybierz przycisk [Otwórz istniejące zdarzenie]. 

System otworzy formatkę istniejącego zdarzenia, gdzie 

numer telefonu jest taki sam jak numer telefonu z nowego 

połączenia. 

4 Zamknij otwartą formatkę zdarzenia. Formatka została zamknięta. 

5 

Z okna „Nowe połączenie” wybierz przycisk [Nie 

czekam na dane zgłoszenia. Utwórz nowe 

zdarzenie]. 

System otworzy pustą formatkę zdarzenia. 

6 Zamknij otwartą formatkę zdarzenia. Formatka została zamknięta. 

7 
Z okna „Nowe połączenie” wybierz przycisk [Zamknij 

bez tworzenia nowego zdarzenia]. 
System zamknie okno bez dodatkowych czynności. 
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Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 

  

 

  



 

138 

PT.07.013-04 Historia ponagleń 

Cel testu: 

Weryfikacja okna Nowe połączenie 

 

Warunki wstępne: 

 Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Dyspozytor medyczny 
przyjmujący”. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 
Otwórz zdarzenie (zawierające ponaglenie) z listy 

zdarzeń. 
Formatka Zdarzenia została otwarta 

2 
Wybierz przycisk [Historia ponagleń] w sekcji 

„Ponaglenia”. 
System wyświetli okno „Historia ponagleń”. 

3 Zweryfikuj zawartość okna. 

Okno zawiera:  

 tabelę z kolumnami: 
a) Lp., 
b) Opis, 
c) Data i czas przyjęcia ponaglenia, 
d) Dyspozytor przyjmujący, 
e) Data i czas wysłania ponaglenia do 

ZRM, 
f) Dyspozytor wysyłający, 
g) ZRM, 
h) Data i czas odebrania ponaglenia przez 

ZRM. 
 Przyciski: 

a) [Drukuj], 
b) [Eksportuj], 
c) [Zamknij]. 

4 Wybierz przycisk [Drukuj]. System wyświetli systemowe okno drukowania. 

5 Wybierz przycisk [Eksportuj]. 
System wyświetli okno informacyjne z możliwością wyboru 

formatu eksportu pliku – .xls .xlsx lub .pdf 

6 Wybierz przycisk [Zamknij]. System zamknie okno. 
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Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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WF-07.14 KOD PILNOŚCI 

PT.07.014-01 Kod pilności 

Cel testu: 

Weryfikacja mechanizmu Kod pilności. 

 

Warunki wstępne: 

 Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Dyspozytor główny”. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Otwórz dowolne zdarzenie z listy zdarzeń. Formatka Zdarzenia została otwarta 

2 
Przejdź do sekcji „Informacje o zdarzeniu” i wybierz 

Kod pilności „1”. 

Wybrana wartość została wprowadzona oraz system 

automatycznie oznaczył checkbox „Wyjazd pojazdu 

uprzywilejowanego” – pole nie jest możliwe do edycji. 

3 Zmień Kod pilności na „2”. 

Wybrana wartość została wprowadzona, system nie 

odznaczył pola typu checkbox „Wyjazd pojazdu 

uprzywilejowanego” – pole jest możliwe do edycji. 

4 
Odznacz checkbox w polu „Wyjazd pojazdu 

uprzywilejowanego”. 

Checkbox został odznaczony a pole „Kod pilności” nie 

uległ zmianie. 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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WF-07.15 OPTYMALIZACJA WPROWADZANIA DANYCH 

PACJENTA 

PT.07.015-01 Optymalizacja wprowadzania danych pacjenta – pole „Lata” 

Cel testu: 

Weryfikacja optymalizacji wprowadzania danych pacjenta w polu lata. 

 

Warunki wstępne: 

 Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Dyspozytor główny”. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Otwórz dowolne zdarzenie z listy zdarzeń. Formatka Zdarzenia została otwarta. 

2 Przejdź do sekcji „Dane pacjenta”. System wyświetli sekcję. 

3 W pole „Lata” wprowadź wartość <0;17>. System ustawi znacznik w polu „Dziecko”. 

4 
W pole „Lata” wprowadź wartość większą bądź 

równą 18. 
System ustawi znacznik w polu „Dorosły”. 

5 
Przejdź do pola „Imię” i sześciokrotnie wybierz 

przycisk [tab] z klawiatury. 

System przejdzie kolejno przez pola sekcji: 

 Nazwisko, 
 Płeć – Mężczyzna, 
 Płeć – Kobieta, 
 Lata, 
 Miesiące, 
 Dni. 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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WF-07.16 PRZYDZIELENIE DODATKOWYCH SŁUŻB 

PT.07.016-01 Przydzielanie dodatkowych służb 

Cel testu: 

Weryfikacja przydzielania dodatkowych służb. 

 

Warunki wstępne: 

 Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Dyspozytor główny”. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Otwórz dowolne zdarzenie z listy zdarzeń. Formatka Zdarzenia została otwarta. 

2 
Przejdź do sekcji „Służby dodatkowe” i wybierz 

przycisk [Dołącz Policję]. 

System wyświetli okno „Dołączenie służb pomocniczych” 

zawierające: 

 Rozwijalną listę jednostek – domyślnie 
wprowadzoną jednostką będzie jednostka 
wynikająca z miejsca zdarzenia (do poziomu 
powiatu) 

 Rozwijalną listę powodu dołączenia służby, 
 Pole przeznaczone na dodatkowy opis dla 

służby, 
 Przycisk [Dołącz], 
 Przycisk [Anuluj]. 

3 

Wybierz dowolną wartość z listy powodów oraz 

wprowadź dowolny tekst w polu przeznaczonym na 

dodatkowy opis dla służby. Następnie wybierz 

przycisk [Dołącz]. 

System wyśle powiadomienie do stanowiska kierowania 

właściwej służby za pośrednictwem SI CPR oraz zainicjuje 

na KD połączenie do wybranej służby. 

4 
Przejdź do sekcji „Służby dodatkowe” i wybierz 

przycisk [Dołącz PSP]. 

System wyświetli okno „Dołączenie służb pomocniczych” 

zawierające: 

 Rozwijalną listę jednostek – domyślnie 
wprowadzoną jednostką będzie jednostka 
wynikająca z miejsca zdarzenia (do poziomu 
powiatu), 

 Rozwijalną listę powodu dołączenia służby; 
 Pole przeznaczone na dodatkowy opis dla 

służby, 
 Przycisk [Dołącz], 
 Przycisk [Anuluj]. 

5 

Wybierz dowolną wartość z listy powodów oraz 

wprowadź dowolny tekst w polu przeznaczonym na 

dodatkowy opis dla służby. Następnie wybierz 

przycisk [Dołącz] 

System wyśle powiadomienie do stanowiska kierowania 

właściwej służby za pośrednictwem SI CPR oraz zainicjuje 

na KD połączenie do wybranej służby. 
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Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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WF-07.17 OPTYMALIZACJA ZDARZEŃ PODOBNYCH 

PT.07.017-01 Optymalizacja zdarzeń podobnych 

Cel testu: 

Weryfikacja optymalizacji zdarzeń podobnych. 

 

Warunki wstępne: 

 Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Dyspozytor główny”. 
 W Systemie są zarejestrowane zdarzenia spełniające przynajmniej dwa z warunków dla zdarzeń 

podobnych.  

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 
Otwórz dowolną uzupełnioną formatkę zdarzenia z 

listy zdarzeń. 
Formatka Zdarzenia została otwarta 

2 
Przejdź do sekcji „Podobne zdarzenia” i zweryfikuj, 

czy lista zawiera zdarzenia podobne. 

Lista zawiera zdarzenia podobne, które spełniają 

przynajmniej dwa z warunków: 

 miejsce zdarzenia znajduje się w odległości 
nie większej od maksymalnej odległości 
zdarzenia podobnego zdefiniowanej za 
pomocą parametru systemowego (domyślnie 
500 m); 

 dane adresowe miejsca zdarzenia do nazwy 
ulicy włącznie muszą być takie same; 

 dane adresowe miejsca zdarzenia do nazwy 
miejscowości włącznie muszą być takie 
same w przypadku braku ulicy; 

 powody wezwania są takie same; 
 numer telefonu wzywającego jest taki sam; 
 imię i nazwisko lub wiek poszkodowanego 

są takie same. 

3 
Zweryfikuj poprawne wyświetlanie zdarzeń 

podobnych na liście. 

Lista zdarzeń podobnych będzie wyświetlała zdarzenia 

w dowolnym statusie w kolejności: 

 Nowe;  
 Przyjęte; 
 Obsługiwane; 
 Przyjęte; 
 Obsłużone; 
 Odmowa; 
 Anulowane. 

Pozostałe z czasu określonego parametrem systemowym 

(domyślnie 5 godz.).  

Zdarzenia starsze niż liczba godzin określona w parametrze 

systemowym nie będą wyświetlane. 
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Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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WF-07.18 OPTYMALIZACJA ODDZWANIANIA 

PT.07.017-01 Optymalizacja oddzwaniania 

Cel testu: 

Weryfikacja optymalizacji oddzwaniania. 

Warunki wstępne: 

 Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Dyspozytor główny”. 
 Skonfigurowana Konsola dyspozytorska do pracy z danym stanowiskiem. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 
Otwórz zdarzenie z dostępnymi nagraniami z listy 

zdarzeń. 
Formatka Zdarzenia została otwarta. 

2 
Z górnej belki formatki wybierz przycisk [Dostęp do 

nagrań]. 
System wyświetli okno „Dostęp do nagrań”. 

3 Zweryfikuj zawartość okna. 

Okno zawiera: 

 Piktogramy służb/osób; 
 Paski nagrań; 
 Przyciski [Połącz z PSP]; 
 Przyciski [Połącz z Policją]; 
 Przyciski [Połącz z CPR]; 
 Przycisk [Zamknij]. 

4 Wybierz dowolny piktogram z listy. System zawęzi listę nagrań do wybranej służby. 

5 
Wskaż kursorem dowolną ikonę służby na liście 

nagrań. 

System wyświetli tooltip z numerem telefonu, z którego 

przyszło połączenie lub z którym połączenie zostało 

nawiązane. 

6 
Wybierz przycisk [Odsłuchaj] obok konkretnego 

paska nagrań. 
Nastąpi odsłuchanie wybranego nagrania. 

7 
Wybierz przycisk [Zadzwoń] obok konkretnego paska 

nagrań. 

Połączenie telefoniczne zostanie wywołanie na Konsoli 

dyspozytorskiej skonfigurowanej do pracy z danym 

stanowiskiem. 
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Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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WF-07.19 HISTORIA ZDARZENIA 

PT.07.019-01 Historia dostępu do listy obszarów 

Cel testu: 

Weryfikacja okna „Historia dostępu do listy obszarów” 

Warunki wstępne: 

 Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Dyspozytor główny”. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 

Z poziomu „Menu” wybierz zakładkę „Czynności” 

następnie przycisk [Historia dostępu do listy 

obszarów]. 

System wyświetli okno „Historia dostępu do listy obszarów”. 

2 Zweryfikuj zawartość okna. 

Okno zawiera:  

 tabelę z kolumnami: 
a) Lp., 
b) Login, 
c) Imię i nazwisko, 
d) Nazwa DM, 
e) Kod dyspozytora medycznego, 
f) Imię i nazwisko dyspozytora 

medycznego, 
g) Kod obszaru, do którego przyznano 

dostęp, 
h) Powód dostępu, 
i) Data i czas przyznania dostępu, 
j) Data i czas odebrania dostępu, 
k) Data i czas automatycznego odebrania 

dostępu. 
 Przyciski: 

a) [Drukuj], 
b) [Eksportuj], 
c) [Zamknij]. 

3 Wybierz przycisk [Drukuj]. System wyświetli systemowe okno drukowania. 

4 Wybierz przycisk [Eksportuj]. 
System wyświetli okno informacyjne z możliwością wyboru 

formatu eksportu pliku – .xls .xlsx lub .pdf. 

5 Wybierz przycisk [Zamknij]. System zamknie okno. 
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Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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WF-07.20 WSKAZANIE DOCELOWEGO MIEJSCA 

TRANSPORTU PACJENTA 

PT.07.020-01 Wskazanie docelowego miejsca transportu pacjenta - DMW 

Cel testu: 

Weryfikacja mechanizmu przyjęcia prośby o wskazanie docelowego miejsca transportu pacjenta przez ZRM. 

Warunki wstępne: 

1) Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Dyspozytor Medyczny 
Wysyłający”. 

2) ZRM wysłał prośbę o wskazanie docelowego miejsca transportu pacjenta. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Zweryfikuj pojawienie się notyfikacji oraz jej treść. 

Notyfikacja będzie zawierała tekst: 

„<ZRM> prosi o wsparcie w wyznaczeniu docelowego 

miejsca transportu dla <Nr. KZW> w zdarzeniu <Nr. 

Zdarzenia> [<Miejscowość zdarzenia>, <Ulica zdarzenia>], 

<GG:MM:SS>” 

2 
Zweryfikuj pojawienie się okna modalnego z 

informacją o wysłaniu prośby oraz jego treść. 

Okno modalne zawiera: 

 Nagłówek - „Wskaż miejsce docelowego 
transportu - <nr. Zdarzenia> / <nr KZW>”; 

 Tekst - „<nazwa zespołu> prosi o wsparcie w 
wyznaczeniu docelowego miejsca transportu 
dla <nr KZW> w zdarzeniu <nr zdarzenia>”; 

 Przycisk [Potwierdź odebranie]. 

3 Zweryfikuj pojawienie się sygnału dźwiękowego. 
System wygenerował sygnał dźwiękowy – aktywny do 

momentu potwierdzenia odebrania powiadomienia. 

4 
Wybierz przycisk [Potwierdź odebranie] w oknie 

modalnym z informacją o wysłaniu prośby. 

System wyświetli okno „Wybór podmiotu leczniczego” 

zawierające: 

 Pola typu checkbox: 
a) SOR, 
b) IP, 
c) CU, 
d) CUD, 
e) JWS, 

 Listę podmiotów leczniczych z kolumnami: 
a) Nazwa pomiotu leczniczego, 
b) Czas dotarcia ZRM, 
c) Odległość od ZRM, 

 Pole „Przydziel inny podmiot leczniczy” – 
pole słownikowe z rozwijalną listą szpitali; 

 Przyciski: 
a) [Wyślij decyzję], 
b) [Anuluj]. 
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Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.020-02 Wskazanie docelowego miejsca transportu pacjenta - lista podmiotów leczniczych: czas dotarcia 

Cel testu: 

Weryfikacja mechanizmu przyjęcia prośby o wskazanie docelowego miejsca transportu pacjenta przez ZRM. 

Warunki wstępne: 

 Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Dyspozytor Medyczny 
Wysyłający”. 

 ZRM wysłał prośbę o wskazanie docelowego miejsca transportu pacjenta. 
 Dyspozytor medyczny wysyłający potwierdził odebranie prośby. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 
W wyświetlonym oknie zweryfikuj poprawność 

wyświetlanych danych. 

Lista podmiotów leczniczych zapełniona jest zgodnie z 

czasem dotarcia ZRM do podmiotu – najbliższy podmiot na 

górze listy. 

2 Zaznacz checkbox oddziału jednostki leczniczej. 
Lista podmiotów leczniczych została zawężona do 

podmiotów, w których znajdują się zaznaczone oddziały. 

3 Wybierz dowolny podmiot z listy . Podmiot leczniczy został zaznaczony na liście. 

4 

Zweryfikuj, czy system wyświetli sugerowaną trasę do 

wybranego podmiotu leczniczego w Module 

Mapowym. 

System wyświetlił w Module Mapowym sugerowaną trasę. 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.020-03 Wskazanie docelowego miejsca transportu pacjenta - lista innych podmiotów leczniczych 

Cel testu: 

Weryfikacja mechanizmu przyjęcia prośby o wskazanie docelowego miejsca transportu pacjenta przez ZRM 

Warunki wstępne: 

 Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Dyspozytor Medyczny 
Wysyłający”; 

 ZRM wysłał prośbę o wskazanie docelowego miejsca transportu pacjenta; 
 Dyspozytor medyczny wysyłający potwierdził odebranie prośby. 
 Uruchomiony Moduł Mapowy 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Rozwiń listę „Przydziel inny podmiot leczniczy”. 
Lista została rozwinięta i prezentuje słownikową listę 

podmiotów leczniczych. 

2 Wybierz dowolny podmiot leczniczy z listy Podmiot leczniczy został wybrany. 

3 
Zweryfikuj, czy system wyświetli sugerowaną trasę 

w Module Mapowym. 
System wyświetlił w Module Mapowym sugerowaną trasę. 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.020-04 Wskazanie docelowego miejsca transportu pacjenta - wybór podmiotu leczniczego 

Cel testu: 

Weryfikacja mechanizmu wyboru podmiotu leczniczego i wysłania decyzji do ZRM 

Warunki wstępne: 

1) Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Dyspozytor Medyczny 
Wysyłający”. 

2) ZRM wysłał prośbę o wskazanie docelowego miejsca transportu pacjenta. 
3) Dyspozytor medyczny wysyłający potwierdził odebranie prośby. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Wybierz dowolny podmiot leczniczy z listy Wybrany podmiot został zaznaczony 

2 Wybierz przycisk [Wyślij decyzję]. 
System wyświetli komunikat z prośbą o potwierdzenie 

docelowego miejsca transportu. 

3 Wybierz przycisk [Potwierdź] w komunikacie. 

System: 

1) Prześle decyzję o wyznaczeniu miejsca 
docelowego transportu do ZRM, który zwrócił się 
z prośbą o jego wskazanie. 

2) Zamknie okno „Wybór podmiotu leczniczego” 
i pozostawi otwartą Formatkę Zdarzenia. 

4 

Przejdź do sekcji „Docelowe miejsce transportu” 

i zweryfikuj czy wybrany podmiot został wypisany w 

sekcji. 

Wybrany podmiot został wypisany w sekcji.  

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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WF-07.21 SEKCJA „DOCELOWE MIEJSCE TRANSPORTU 

PACJENTA” 

PT.07.017-01 Sekcja Docelowe miejsce transportu pacjenta 

Cel testu: 

Weryfikacja sekcji Docelowe miejsce transportu. 

Warunki wstępne: 

 Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Dyspozytor medyczny 
wysyłający”. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 
Otwórz zdarzenie z dostępnymi nagraniami z listy 

zdarzeń. 
Formatka Zdarzenia została otwarta 

2 
Przejdź do sekcji „Docelowe miejsce transportu” 

i zweryfikuj jej zawartość. 

Sekcja zawiera: 

 Pole podmiot leczniczy; 
 Przyciski: 

a) [Wybierz szpital], 
b) [Przekaż do GDM], 
c) [Przekaż do WKRM], 
d) [Szczegóły]. 

3 Wybierz przycisk [Szczegóły]. 

System wyświetli okno z tabelą zawierającą kolumny: 

 Data i czas wskazania; 
 Nazwa podmiotu leczniczego; 
 Rodzaj podmiotu leczniczego; 
 Osoba wskazująca podmiot leczniczy; 
 Decyzja podmiotu leczniczego; 
 Data i czas decyzji podmiotu leczniczego; 
 Komentarz. 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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WF-07.22 LISTA ZRM 

PT.07.22-01 Lista ZRM - weryfikacja pól 

Cel testu: 

Weryfikacja sekcji „Lista ZRM” 

Warunki wstępne: 

1) Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Dyspozytor główny”. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Zweryfikuj listę ZRM w głównym oknie aplikacji. 

Sekcja składać się będzie z: 

1) tekstu „Obce ZRM w obszarze:” oraz pole do 
wybrania z listy odległości w km; 

2) filtra LZRM oraz pole typu checkbox; 
3) filtra ZRM; 
4) tabeli z listą zespołów, zawierającą kolumny: 

a) Status – ikona statusu ZRM lub LZRM, 
b) Nazwa – identyfikator zespołu zdefiniowany 

w MADM, 
c) bez nazwy – kolumna, w której wyświetlane 

są literki „M” i „T” informujące o dotarciu 
zlecenia na stację dostępową w MS ZRM i 
na TM. Brak podświetlenia będzie oznaczał, 
że zlecenie nie dotarło do ZRM, 

d) Kod – ikona kodu pilności, 
e) Opcje - przyciski „Pokaż na mapie”  

i „Szczegóły”. 

2 Najedź kursorem na dowolny zespół na liście 

System wyświetli tooltip z informacjami o: 

1) identyfikatorze ZRM; 

2) miejscowości; 

3) ulicy; 

4) numerze budynku; 

5) numerze lokalu; 

6) nazwie statusu i czasie, w jakim ZRM przebywa w 

danym statusie. Czas w formacie GG:MM:SS. 
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Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.22-02 Lista ZRM – ustaw obszar CO LPR 

Cel testu: 

Weryfikacja możliwości ustawiania obszaru CO LPR. 

Warunki wstępne: 

1) Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Dyspozytor główny” 
2) Zdefiniowane w MADM LZRM przypisane do różnych obszarów dysponowania 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Kliknij w przycisk z ikoną filtra LZRM. 
System wyświetli okno „Wybierz obszar dysponowania CO 

LPR”. 

2 
Zaznacz checkbox przy wybranym obszarze oraz kliknij 

opcję [Wybierz]. 
System wyświetli LZRM-y z danego obszaru na liście ZRM. 

3 
Odznacz checkbox wybranym obszarze oraz kliknij 

opcję [Wybierz]. 
LZRM-y z danego obszaru znikną z listy ZRM. 

4 Powtórz po kolei dla wszystkich obszarów 
Odpowiednie LZRM-y będą pojawiać się na liście/znikać z 

listy. 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 

  

 

  



 

159 

PT.07.022-03 LISTA ZRM - Szczegóły ZRM – weryfikacja pól 

Cel testu: 

Weryfikacja pól w Szczegółach ZRM 

Warunki wstępne: 

 Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Dyspozytor główny”. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Zweryfikuj Szczegóły ZRM na liście ZRM.  

Sekcja składać się będzie z: 

1) identyfikatora ZRM; 

2) przycisku umożliwiającego lokalizację zespołu 

na mapie; 

3) statusu ZRM/LZRM z informacją o czasie 

przebywania zespołu w danym statusie i 

przyciskiem umożliwiającym zmianę statusu; 

4) kodu RO, do którego należy ZRM; 

5) nazwy dysponenta ZRM; 

6) rodzaju zespołu – drogowy, lotniczy, wodny; 

7) miejsca stacjonowania ZRM; 

8) okresu funkcjonowania (dyżury); 

9) składu ZRM; 

10) numerów telefonów do członków zespołu lub 

miejsca stacjonowania, z przyciskami „Połącz” 

11) pojazdu z przyciskiem „Zmień” i informacją  

o identyfikatorze pojazdu; 

12) odbiorniku GPS z przyciskiem „Zmień”  

i informacją o numerze IMEI i ID GPS oraz trybie 

pracy; 

13) TM z przyciskiem „Zmień” i informacją o nazwie 

oraz trybie pracy; 

14) radiotelefon bazowy, z możliwością zmiany 

urządzenia 

15) listę wszystkich radiotelefonów  

16) przycisku „Historia zmian”; 

17) aktywne KZW z możliwością podglądu. 
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Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.022-04 LISTA ZRM - szczegóły ZRM - zobacz KZW 

Cel testu: 

Weryfikacja możliwości wejścia w dokumenty z poziomu sekcji „Szczegóły zdarzenia” 

Warunki wstępne: 

 Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Dyspozytor główny”. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Utwórz nowe zdarzenie i zadysponuj zespół.  System utworzy KZW dla ZRM. 

2 
Z poziomu listy ZRM przejdź do Szczegółów ZRM 

zadysponowanego zespołu 
System otworzy formatkę Szczegółów ZRM 

3 Kliknij przycisk [Zobacz KZW] 

System wyświetli formatkę zawierającą informację: 

„UWAGA!!! Próbujesz uzyskać dostęp do danych 

wrażliwych pacjenta. Fakt dostępu zostanie odnotowany w 

historii dostępów.” wraz z automatycznie uzupełnionym 

polem „Login”, polem „Hasło” oraz polem „Powód 

dostępu”. 

4 
Uzupełnij pola „Hasło” i „Powód dostępu” a następnie 

kliknij „Potwierdź” 

System wyświetli dokument KZW i odnotuje fakt dostępu 

w Historii dostępu. 

5 Zweryfikuj poprawność danych w Historii dostępu Wyświetlają się poprawne dane. 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.022-05 LISTA ZRM - szczegóły ZRM - radiotelefon 

Cel testu: 

Weryfikacja możliwości zmiany radiotelefonu z poziomu Szczegółów ZRM. 

Warunki wstępne: 

 Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Dyspozytor główny”. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 
Z poziomu listy ZRM przejdź do Szczegółów ZRM 

zadysponowanego zespołu 
System otworzy formatkę Szczegółów ZRM 

2 Kliknij przycisk [Zmień] przy radiotelefonie System wyświetli formatkę z dostępnym radiotelefonami. 

3 
Wybierz radiotelefon, określ rodzaj i przypisz a 

następnie kliknij [Zapisz] 

System przypisze nowy radiotelefon do ZRM i wyświetli go 

formatce w Szczegółach ZRM 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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PT.07.022-06 LISTA ZRM - szczegóły ZRM - historia zmian 

Cel testu: 

Weryfikacja możliwości zobaczenia historii zmian w Szczegółach ZRM 

Warunki wstępne: 

 Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Dyspozytor główny”. 

#: Opis przebiegu testu: Oczekiwany efekt: 

1 Utwórz i zadysponuj zdarzenie System utworzy KZW dla ZRM 

2 
Z poziomu listy ZRM przejdź do Szczegółów ZRM 

zadysponowanego zespołu 

System otworzy formatkę Szczegółów ZRM 

2 Kliknij przycisk [Historia zmian] System wyświetli formatkę Historia zmian 

3 
Zweryfikuj poprawność danych wyświetlonych  

w formatce. 
Wyświetlają się poprawne dane. 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO 

Komentarz: 

 

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy: Podpis Przedstawiciela Zamawiającego: 
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WF-07.23 MONITOROWANIE CZASU REALIZACJI ZLECEŃ 

WF-07.24 MONITOROWANIE PEŁNEGO SKŁADU ZRM 

WF-07.25 DOSTĘP DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 

PT.07.025-01 Autoryzacja dostępu do KZW (GDM) 

Cel testu:  

Weryfikacja poprawności działania mechanizmu autoryzacji dostępu do dokumentów KZW. 

Warunki wstępne:  

 Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Dyspozytor główny”. 
 W Systemie istnieje zarejestrowane zdarzenie z KZW. 

#:  Opis przebiegu testu:  Oczekiwany efekt:  

1. 
Przejdź do dowolnej formatki zdarzenia i w sekcji 

ZRM wybierz w przycisk [KZW]. 

System wyświetla okno modalne z automatycznie 

uzupełnionym loginem użytkownika.  

2. 
Wybierz przycisk [Potwierdź] bez wpisywania hasła. System wyświetli komunikat o konieczności 

wprowadzenia hasła. 

3. 
Wprowadź błędne hasło i wybierz przycisk 

[Potwierdź] 
System wyświetli komunikat o nieprawidłowym haśle. 

4. 
Wprowadź poprawne hasło, bez wpisywania powodu 

i wybierz przycisk [Potwierdź]. 

System wyświetli komunikat o konieczności 

wprowadzenia powodu dostępu. 

5. 
Wprowadź powód, bez wpisywania hasła i wybierz 

przycisk [Potwierdź].  

System wyświetli komunikat o konieczności 

wprowadzenia hasła. 

6. 
Wprowadź poprawne hasło, uzupełnij powód. 

Wybierz przycisk [Potwierdź]. 

System wyświetli KZW – informacja zostanie zapisana 

w Historii dostępu.  

7. Wprowadź poprawne hasło i uzupełnij powód. 

Wybierz przycisk [Anuluj]. 

System zamknie okno bez odnotowywania akcji 

w Historii dostępu. 

8. Wprowadź ponownie poprawne hasło i uzupełnij 

powód. Wybierz przycisk [Potwierdź]. 

System wyświetli KZW - kolejna informacja pojawi się 

w Historii dostępów (chronologicznie – na dole strony). 
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Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO  

Komentarz:  

  

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy:  Podpis Przedstawiciela Zamawiającego:  
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PT.07.025-02 Autoryzacja dostępu do KZW (ZGDM) 

Cel testu:  

Weryfikacja poprawności działania mechanizmu autoryzacji dostępu do dokumentów KZW. 

Warunki wstępne:  

1) Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Zastępca Dyspozytora 
głównego”. 

2) W Systemie istnieje zarejestrowane zdarzenie z KZW. 

#:  Opis przebiegu testu:  Oczekiwany efekt:  

1. 
Przejdź do dowolnej formatki zdarzenia i w sekcji 

ZRM wybierz w przycisk [KZW]. 

System wyświetla okno modalne z automatycznie 

uzupełnionym loginem użytkownika.  

2. 
Wybierz przycisk [Potwierdź] bez wpisywania hasła. System wyświetli komunikat o konieczności 

wprowadzenia hasła. 

3. 
Wprowadź błędne hasło i wybierz przycisk 

[Potwierdź] 
System wyświetli komunikat o nieprawidłowym haśle. 

4. 
Wprowadź poprawne hasło, bez wpisywania powodu 

i wybierz przycisk [Potwierdź]. 

System wyświetli komunikat o konieczności 

wprowadzenia powodu dostępu. 

5. 
Wprowadź powód, bez wpisywania hasła i wybierz 

przycisk [Potwierdź].  

System wyświetli komunikat o konieczności 

wprowadzenia hasła. 

6. 
Wprowadź poprawne hasło, uzupełnij powód. 

Wybierz przycisk [Potwierdź]. 

System wyświetli KZW – informacja zostanie zapisana w 

Historii dostępu.  

7. Wprowadź poprawne hasło i uzupełnij powód. 

Wybierz przycisk [Anuluj]. 

System zamknie okno bez odnotowywania akcji w 

Historii dostępu. 

8. Wprowadź ponownie poprawne hasło i uzupełnij 

powód. Wybierz przycisk [Potwierdź]. 

System wyświetli KZW - kolejna informacja pojawi się w 

Historii dostępów (chronologicznie – na dole strony). 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO  

Komentarz:  

  

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy:  Podpis Przedstawiciela Zamawiającego:  
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PT.07.025-03 Autoryzacja dostępu do KZW (DMW) 

Cel testu:  

Weryfikacja poprawności działania mechanizmu autoryzacji dostępu do dokumentów KZW. 

Warunki wstępne:  

1) Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Dyspozytor wysyłający”. 
2) W Systemie istnieje zarejestrowane zdarzenie z KZW. 

#:  Opis przebiegu testu:  Oczekiwany efekt:  

1. 
Przejdź do dowolnej formatki zdarzenia i w sekcji 

ZRM wybierz w przycisk [KZW]. 

System wyświetla okno modalne z automatycznie 

uzupełnionym loginem użytkownika.  

2. 
Wybierz przycisk [Potwierdź] bez wpisywania hasła. System wyświetli komunikat o konieczności 

wprowadzenia hasła. 

3. 
Wprowadź błędne hasło i wybierz przycisk 

[Potwierdź] 
System wyświetli komunikat o nieprawidłowym haśle. 

4. 
Wprowadź poprawne hasło, bez wpisywania powodu 

i wybierz przycisk [Potwierdź]. 

System wyświetli komunikat o konieczności 

wprowadzenia powodu dostępu. 

5. 
Wprowadź powód, bez wpisywania hasła i wybierz 

przycisk [Potwierdź].  

System wyświetli komunikat o konieczności 

wprowadzenia hasła. 

6. 
Wprowadź poprawne hasło, uzupełnij powód. 

Wybierz przycisk [Potwierdź]. 

System wyświetli KZW – informacja zostanie zapisana w 

Historii dostępu.  

7. Wprowadź poprawne hasło i uzupełnij powód. 

Wybierz przycisk [Anuluj]. 

System zamknie okno bez odnotowywania akcji w 

Historii dostępu. 

8. Wprowadź ponownie poprawne hasło i uzupełnij 

powód. Wybierz przycisk [Potwierdź]. 

System wyświetli KZW - kolejna informacja pojawi się w 

Historii dostępów (chronologicznie – na dole strony). 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO  

Komentarz:  

  

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy:  Podpis Przedstawiciela Zamawiającego:  
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PT.07.025-04 Autoryzacja dostępu do KZW (DMP) 

Cel testu:  

Weryfikacja poprawności działania mechanizmu autoryzacji dostępu do dokumentów KZW. 

Warunki wstępne:  

1) Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Dyspozytor przyjmujący”. 
2) W Systemie istnieje zarejestrowane zdarzenie z KZW. 

#:  Opis przebiegu testu:  Oczekiwany efekt:  

1. 
Przejdź do utworzonej przez siebie formatki 

zdarzenia i w sekcji ZRM wybierz w przycisk [KZW]. 

System wyświetla okno modalne z automatycznie 

uzupełnionym loginem użytkownika.  

2. 
Wybierz przycisk [Potwierdź] bez wpisywania hasła. System wyświetli komunikat o konieczności 

wprowadzenia hasła. 

3. 
Wprowadź błędne hasło i wybierz przycisk 

[Potwierdź] 
System wyświetli komunikat o nieprawidłowym haśle. 

4. 
Wprowadź poprawne hasło, bez wpisywania powodu 

i wybierz przycisk [Potwierdź]. 

System wyświetli komunikat o konieczności 

wprowadzenia powodu dostępu. 

5. 
Wprowadź powód, bez wpisywania hasła i wybierz 

przycisk [Potwierdź].  

System wyświetli komunikat o konieczności 

wprowadzenia hasła. 

6. 
Wprowadź poprawne hasło, uzupełnij powód. 

Wybierz przycisk [Potwierdź]. 

System wyświetli KZW – informacja zostanie zapisana w 

Historii dostępu.  

7. Wprowadź poprawne hasło i uzupełnij powód. 

Wybierz przycisk [Anuluj]. 

System zamknie okno bez odnotowywania akcji w 

Historii dostępu. 

8. Wprowadź ponownie poprawne hasło i uzupełnij 

powód. Wybierz przycisk [Potwierdź]. 

System wyświetli KZW - kolejna informacja pojawi się w 

Historii dostępów (chronologicznie – na dole strony). 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO  

Komentarz:  

  

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy:  Podpis Przedstawiciela Zamawiającego:  
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PT.07.025-05 Autoryzacja dostępu do KMCR (GDM) 

Cel testu:  

Weryfikacja poprawności działania mechanizmu autoryzacji dostępu do dokumentów KMCR. 

Warunki wstępne:  

1) Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Dyspozytor główny”. 
2) W Systemie istnieje zarejestrowane zdarzenie z KMCR. 

#:  Opis przebiegu testu:  Oczekiwany efekt:  

1. 
Przejdź do dowolnej formatki zdarzenia i w sekcji 

ZRM wybierz w przycisk [KMCR]. 

System wyświetla okno modalne z automatycznie 

uzupełnionym loginem użytkownika.  

2. 
Wybierz przycisk [Potwierdź] bez wpisywania hasła. System wyświetli komunikat o konieczności 

wprowadzenia hasła. 

3. 
Wprowadź błędne hasło i wybierz przycisk 

[Potwierdź] 
System wyświetli komunikat o nieprawidłowym haśle. 

4. 
Wprowadź poprawne hasło, bez wpisywania powodu 

i wybierz przycisk [Potwierdź]. 

System wyświetli komunikat o konieczności 

wprowadzenia powodu dostępu. 

5. 
Wprowadź powód, bez wpisywania hasła i wybierz 

przycisk [Potwierdź].  

System wyświetli komunikat o konieczności 

wprowadzenia hasła. 

6. 
Wprowadź poprawne hasło, uzupełnij powód. 

Wybierz przycisk [Potwierdź]. 

System wyświetli KMCR – informacja zostanie zapisana 

w Historii dostępu.  

7. Wprowadź poprawne hasło i uzupełnij powód. 

Wybierz przycisk [Anuluj]. 

System zamknie okno bez odnotowywania akcji w 

Historii dostępu. 

8. Wprowadź ponownie poprawne hasło i uzupełnij 

powód. Wybierz przycisk [Potwierdź]. 
System wyświetli KMCR - kolejna informacja pojawi się 

w Historii dostępów (chronologicznie – na dole strony). 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO  

Komentarz:  

  

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy:  Podpis Przedstawiciela Zamawiającego:  
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PT.07.025-06 Autoryzacja dostępu do KMCR (ZGDM) 

Cel testu:  

Weryfikacja poprawności działania mechanizmu autoryzacji dostępu do dokumentów KMCR. 

Warunki wstępne:  

1) Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Zastępca Dyspozytora 
głównego”. 

2) W Systemie istnieje zarejestrowane zdarzenie z KMCR. 

#:  Opis przebiegu testu:  Oczekiwany efekt:  

1. 
Przejdź do dowolnej formatki zdarzenia i w sekcji 

ZRM wybierz w przycisk [KMCR]. 

System wyświetla okno modalne z automatycznie 

uzupełnionym loginem użytkownika.  

2. 
Wybierz przycisk [Potwierdź] bez wpisywania hasła. System wyświetli komunikat o konieczności 

wprowadzenia hasła. 

3. 
Wprowadź błędne hasło i wybierz przycisk 

[Potwierdź] 
System wyświetli komunikat o nieprawidłowym haśle. 

4. 
Wprowadź poprawne hasło, bez wpisywania powodu 

i wybierz przycisk [Potwierdź]. 

System wyświetli komunikat o konieczności 

wprowadzenia powodu dostępu. 

5. 
Wprowadź powód, bez wpisywania hasła i wybierz 

przycisk [Potwierdź].  

System wyświetli komunikat o konieczności 

wprowadzenia hasła. 

6. 
Wprowadź poprawne hasło, uzupełnij powód. 

Wybierz przycisk [Potwierdź]. 

System wyświetli KMCR – informacja zostanie zapisana 

w Historii dostępu.  

7. Wprowadź poprawne hasło i uzupełnij powód. 

Wybierz przycisk [Anuluj]. 

System zamknie okno bez odnotowywania akcji w 

Historii dostępu. 

8. Wprowadź ponownie poprawne hasło i uzupełnij 

powód. Wybierz przycisk [Potwierdź]. 
System wyświetli KMCR - kolejna informacja pojawi się 

w Historii dostępów (chronologicznie – na dole strony). 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO  

Komentarz:  

  

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy:  Podpis Przedstawiciela Zamawiającego:  

    



 

171 

 

 

PT.07.025-07 Autoryzacja dostępu do KMCR (DMW) 

Cel testu:  

Weryfikacja poprawności działania mechanizmu autoryzacji dostępu do dokumentów KMCR. 

Warunki wstępne:  

1) Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Dyspozytor wysyłający”. 

#:  Opis przebiegu testu:  Oczekiwany efekt:  

1. 
Przejdź do dowolnej formatki zdarzenia i w sekcji 

ZRM wybierz w przycisk [KMCR]. 

System wyświetla okno modalne z automatycznie 

uzupełnionym loginem użytkownika.  

2. 
Wybierz przycisk [Potwierdź] bez wpisywania hasła. System wyświetli komunikat o konieczności 

wprowadzenia hasła. 

3. 
Wprowadź błędne hasło i wybierz przycisk 

[Potwierdź] 
System wyświetli komunikat o nieprawidłowym haśle. 

4. 
Wprowadź poprawne hasło, bez wpisywania powodu 

i wybierz przycisk [Potwierdź]. 

System wyświetli komunikat o konieczności 

wprowadzenia powodu dostępu. 

5. 
Wprowadź powód, bez wpisywania hasła i wybierz 

przycisk [Potwierdź].  

System wyświetli komunikat o konieczności 

wprowadzenia hasła. 

6. 
Wprowadź poprawne hasło, uzupełnij powód. 

Wybierz przycisk [Potwierdź]. 

System wyświetli KMCR – informacja zostanie zapisana 

w Historii dostępu.  

7. Wprowadź poprawne hasło i uzupełnij powód. 

Wybierz przycisk [Anuluj]. 

System zamknie okno bez odnotowywania akcji w 

Historii dostępu. 

8. Wprowadź ponownie poprawne hasło i uzupełnij 

powód. Wybierz przycisk [Potwierdź]. 
System wyświetli KMCR - kolejna informacja pojawi się 

w Historii dostępów (chronologicznie – na dole strony). 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO  

Komentarz:  

  

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy:  Podpis Przedstawiciela Zamawiającego:  
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PT.07.025-08 Autoryzacja dostępu do KMCR (DMP) 

Cel testu:  

Weryfikacja poprawności działania mechanizmu autoryzacji dostępu do dokumentów KMCR. 

Warunki wstępne:  

1) Zalogowany użytkownik z uprawnieniami „Dyspozytor Medyczny” oraz rolą „Dyspozytor przyjmujący”. 

#:  Opis przebiegu testu:  Oczekiwany efekt:  

1. 
Przejdź do utworzonej przez siebie formatki 

zdarzenia i w sekcji ZRM wybierz w przycisk 

[KMCR]. 

System wyświetla okno modalne z automatycznie 

uzupełnionym loginem użytkownika.  

2. 
Wybierz przycisk [Potwierdź] bez wpisywania hasła. System wyświetli komunikat o konieczności 

wprowadzenia hasła. 

3. 
Wprowadź błędne hasło i wybierz przycisk 

[Potwierdź] 
System wyświetli komunikat o nieprawidłowym haśle. 

4. 
Wprowadź poprawne hasło, bez wpisywania powodu 

i wybierz przycisk [Potwierdź]. 

System wyświetli komunikat o konieczności 

wprowadzenia powodu dostępu. 

5. 
Wprowadź powód, bez wpisywania hasła i wybierz 

przycisk [Potwierdź].  

System wyświetli komunikat o konieczności 

wprowadzenia hasła. 

6. 
Wprowadź poprawne hasło, uzupełnij powód. 

Wybierz przycisk [Potwierdź]. 

System wyświetli KMCR – informacja zostanie zapisana 

w Historii dostępu.  

7. Wprowadź poprawne hasło i uzupełnij powód. 

Wybierz przycisk [Anuluj]. 

System zamknie okno bez odnotowywania akcji w 

Historii dostępu. 

8. Wprowadź ponownie poprawne hasło i uzupełnij 

powód. Wybierz przycisk [Potwierdź]. 

System wyświetli KMCR - kolejna informacja pojawi się 

w Historii dostępów (chronologicznie – na dole strony). 

 

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO  

Komentarz:  

  

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy:  Podpis Przedstawiciela Zamawiającego:  
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WF-07.26 WYLOGOWANIE I KOŃCZENIE DYŻURU  

 
PT.07.026 Wylogowanie i kończenie dyżuru 

Cel testu:  

Sprawdzenie poprawności wylogowania się z aplikacji i zakończenia dyżuru. 

Warunki wstępne:  

1) Użytkownik zalogowany do MDYS 

#:  Opis przebiegu testu:  Oczekiwany efekt:  

1  
W oknie głównym MDYS w „Menu” w zakładce 

„Czynności” wybierz: „Wyloguj i zakończ dyżur” 

Pojawienie się komunikatu z pytaniem: „Czy chcesz 

zakończyć pracę?”.  

2 Kliknięcie przycisku „Nie” 

System zamyka okno z pytaniem „Czy chcesz 

zakończyć pracę?” oraz powraca do widoku okna 

głównego MDYS. 

3. Powtórz krok 1.  
Pojawienie się komunikatu z pytaniem: „Czy chcesz 

zakończyć pracę?”.  

4. Kliknięcie przycisku „Tak” 

System zapisuje informację o zakończeniu dyżuru, 

zamyka okno główne MDYS, a następnie otwiera okno 

logowania 

  

Rezultat: ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO  

Komentarz:  

  

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy:  Podpis Przedstawiciela Zamawiającego:  

   

 


