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HISTORIA ZMIAN 

Nr wersji Data Opis Autor 

0.1 2021-06-23 Utworzenie dokumentu. Łukasz Sasin 

0.2 2021-06-24 Weryfikacja dokumentu. Kamil Kolczyński 

0.3 2021-06-24 Modyfikacja dokumentu zgodnie z uwagami. Łukasz Sasin 

0.4 2021-06-25 Weryfikacja dokumentu. Kamil Kolczyński 

0.5 2021-07-12 Modyfikacja dokumentu zgodnie z uwagami. Łukasz Sasin 

0.6 2021-07-21 Modyfikacja dokumentu zgodnie z uwagami. Kamil Chądzyński 

0.7 2021-07-22 Weryfikacja dokumentu. Kamil Kolczyński 

0.8 2021-07-22 Weryfikacja dokumentu. Jakub Czarski 

0.9 2021-07-23 Weryfikacja i modyfikacja dokumentu. Tomasz Draczyński 

0.9 2021-07-23 Weryfikacja dokumentu. Kamil Kolczyński 

0.10 2021-07-24 Weryfikacja dokumentu i wprowadzenie zmian. Paulina Granat 

0.11 2021-07-26  Weryfikacja, modyfikacja i zgłoszenie uwag. Mateusz Komza 

0.12 2021-07-26 Weryfikacja dokumentu i odniesienie się do uwag. Kamil Kolczyński 

0.13 2021-07-27 Modyfikacja dokumentu zgodnie z uwagami. Łukasz Sasin 

0.13 2021-07-27 
Weryfikacja dokumentu, odniesienie się do uwag i akceptacja 

dokumentu. 
Kamil Kolczyński 

0.13 2021-07-28 Weryfikacja i akceptacja dokumentu. Paulina Granat 

0.14 2021-07-30  Weryfikacja, modyfikacja i zgłoszenie uwag. Mateusz Komza 

0.15 2021-08-03 Modyfikacja dokumentu zgodnie z uwagami. Łukasz Sasin 

0.16 2021-08-04 Weryfikacja dokumentu. Kamil Kolczyński 

0.16 2021-08-04 Weryfikacja dokumentu. Kamil Chądzyński 

0.17 2021-08-04 Weryfikacja, modyfikacja i akceptacja dokumentu. Kamil Kolczyński 

0.17 2021-08-05 Weryfikacja, wprowadzenie zmian i akceptacja dokumentu. Paulina Granat 

0.18 2021-08-06 Weryfikacja, modyfikacja i akceptacja dokumentu. Mateusz Komza 

1.0 2021-08-09 

Przekazanie dokumentu do akceptacji przez Departament 

Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia przy piśmie znak: 

LPR.DKCM.07.928-2.2021 

z terminem na zgłaszanie uwag  

do 16 sierpnia 2021 r. 

Mateusz Komza 

1.1 2021-08-13 
Przekazanie uwag do dokumentu przez Departament 

Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia 
Robert Bzducha 

1.2 2021-08-19 

Modyfikacja dokumentu zgodnie z uwagami i przekazanie do 

ponownej akceptacji przez Departament Bezpieczeństwa 

Ministerstwa Zdrowia 

Kamil Kolczyński 
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1.2 2021-08-26 
Przekazanie dodatkowych uwag do dokumentu przez 

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia 
Robert Bzducha 

1.2 2021-08-30 
Odniesienie się do uwag przekazanych przez Departament 

Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia 
Kamil Kolczyński 

1.2 2021-09-07 
Akceptacja dokumentu przez Departament Bezpieczeństwa 

Ministerstwa Zdrowia – pismo znak: DBR.525.3.4.2021.RB. 

Agnieszka 

Tuderek-Kuleta 

1.3 2021-09-13 
Modyfikacja dokumentu zgodnie z przekazanym wzorem raportu 

predefiniowanego przy piśmie znak: DBR.525.3.4.2021.RB 
Kamil Kolczyński 

1.4 2021-09-15 
Modyfikacja dokumentu zgodnie z ustaleniami na XIV Posiedzeniu 

Rady ds. SWD PRM przy KCMRM 
Kamil Kolczyński 

1.4 2021-09-15 

Przekazanie dokumentu do uzgodnień z Członkami Rady ds. SWD 

PRM przy KCMRM z terminem zgłaszania uwag do 22 września 

2021 r. 

Kamil Kolczyński 

1.5 2021-09-23 
Zebranie uwag Członków Rady ds. SWD PRM, odniesienie się do 

komentarzy oraz modyfikacja dokumentu. 
Tomasz Draczyński 

1.5 2021-09-23 

Przekazanie dokumentu z odniesieniami do uwag Członków Rady 

ds. SWD PRM przy KCMRM z terminem akceptacji do 27 września 

2021 r. 

Kamil Kolczyński 

1.5 2021-09-24 Zgłoszenie uwag do dokumentu. Karol Jurkowski 

1.5 2021-10-06 Odniesienie się do uwag do dokumentu. Kamil Kolczyński 

1.5 2021-10-11 
Akceptacja dokumentu przez Członków Rady ds. SWD PRM przy 

KCMRM. 
Kamil Kolczyński 

2.0 2021-10-19 Przekazanie FWZ 10/2021 do Wykonawcy Kamil Kolczyński 

 

WSTĘP 
 

CEL PROJEKTU 

 
Celem zlecenia jest wprowadzenie zmian optymalizujących zarządzanie pojazdem przypisanym 
do ZRM w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego  
(SWD PRM) zgodnie z wnioskiem Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia z dnia  
21 czerwca 2021 roku, znak: DBR.525.3.4.2021.RB. 

PRODUKT ZLECENIA 

  
Produktem zlecenia jest implementacja funkcjonalności wymagającej wprowadzenie aktualnego 
przebiegu pojazdu przez kierownika ZRM w statusie „Tankowanie” oraz oznaczenie pojazdu, 
który został zgłoszony do umowy z Oddziałem Wojewódzkim NFZ (OW NFZ) dla konkretnego 
ZRM. 
 

MODUŁ 

 
Moduł Administrator, Moduł ZRM, Moduł Raportowy. 
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PRIORYTET 

 
1 

 

SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

 
SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

Skrót Użyte pojęcie Opis 

AW 
Administrator 
Wojewódzki 

Użytkownik, który posiada dostęp do danych operacyjnych 

wszystkich dysponentów na terenie swojego województwa. 

NFZ 
Narodowy Fundusz 

Zdrowia 

Państwowa jednostka organizacyjna pełniąca w polskim 

systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze składek na 

ubezpieczenie zdrowotne finansuje ubezpieczonym 

świadczenia zdrowotne i refunduje leki. 

Moduł Moduł 

To oddzielny twór, przeważnie w postaci osobnego pliku, 

zawierający zdefiniowany interfejs, a także 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 SWD PRM wykorzystywany na 

potrzeby administrowania danymi poprzez zarządzenie 

kontami i uprawnieniami użytkowników, konfiguracją 

Systemu, zarządzaniem aktualizacjami, dbaniem  

o bezpieczeństwo Systemu i danych. 

MZRM Moduł ZRM 

Moduł ZRM umożliwiający obsługę zleceń dokumentacji 

medycznej, złożony z Modułu Mobilnego i Modułu 

Stacjonarnego. 

SWD 

PRM/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, 
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prezentację położenia geograficznego miejsca zdarzenia, 

pozycjonowanie zespołów ratownictwa medycznego oraz 

wsparcie realizacji zadań przez zespoły ratownictwa 

medycznego, wojewódzkiego koordynatora ratownictwa 

medycznego i krajowego koordynatora ratownictwa 

medycznego. 

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. 

ZRM 
Zespół ratownictwa 

medycznego 

Zespół ratownictwa medycznego, o którym mowa w art. 3 

pkt 10) ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882, z późn. 

zm.). 
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OPIS ZMIAN 
 

    PRZEDMIOT ZMIANY 

  
Przedmiotem zmiany jest implementacja funkcjonalności umożliwiających wprowadzenie stanu 
aktualnego przebiegu pojazdu przez kierownika ZRM w statusie „Tankowanie” oraz oznaczenie 
pojazdu, który został zgłoszony do umowy z OW NFZ dla konkretnego ZRM. 
 

    STAN PRZED ZMIANĄ  

  
Obecnie w SWD PRM nie ma możliwości oznaczenia pojazdu, który został przypisany w umowie 
z OW NFZ do konkretnego ZRM oraz brak jest możliwości wprowadzenie stanu przebiegu pojazdu 
przez kierownika ZRM. 
 

    OPIS MODYFIKACJI  

 NR Opis 

 

1 

W Module Administratora w formatce „Pojazd” należy dodać przycisk „Historia 

przebiegu”,  który po przyciśnięciu wywoła okno w formie tabeli. W oknie „Historia 

przebiegu” prezentowane będą wszystkie zmiany przebiegu dla danego pojazdu 

dokonane: 

1) przez kierownika ZRM w Module ZRM Mobilny; 

2) przez administratora w formatce w formatce „Pojazd”. 

Okno „Historia przebiegu” będzie zawierało kolumny: 

1) Lp.; 

2) Kryptonim ZRM, do którego przypisany był pojazd w momencie odnotowania 

wpisu; 

3) Poprzedni przebieg; 

4) Odnotowany przebieg; 

5) Imię i Nazwisko osoby wprowadzającej przebieg; 

6) Funkcja użytkownika (w przypadku Kierowników ZRM powinna być pobierana 

z Roli na dyżurze, w przypadku innych użytkowników z uprawnienia systemowego); 

7) Data i czas wprowadzenia przebiegu (w formacie: YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS); 

8) Data i czas modyfikacji przebiegu (w formacie: YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS); 

Dodatkowo w oknie tym umieszczone zostaną trzy przyciski: 

1) „Modyfikuj” – za pomocą, którego można będzie zmodyfikować poprzedni oraz 

odnotowany przebieg pojazdu; 

2) „Export” – za pomocą, którego pobierzemy prezentowaną tabelę w formacie .pdf, 

.xls i .csv;  

3) „Zamknij” – za pomocą, którego zamkniemy prezentowane okno. 
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Modyfikacji dwóch kolumn przebiegu pojazdu (tj. „poprzedni przebieg” oraz „odnotowany 

przebieg” dostępna będzie tylko dla administratora centralnego i wojewódzkiego. 

System w czasie modyfikacji nie pozwoli na zapisanie stanu przebiegu pojazdu wartościami 
mniejszymi lub takimi samymi poprzedzającymi modyfikowany stan przebiegu pojazdu. 

W przypadku braku modyfikacji stanu przebiegu pojazdu rekord w kolumnie „Data i czas 

modyfikacji przebiegu” będzie wypełniony słowem „brak”. 

 

2 

Historia przebiegu powinna być zapisywana w tabeli „Historia przebiegu” w bazie danych: 

1) ID; 

2) ID_POJAZD – powiązanie z ID z tabeli POJAZD; 

3) ID_ZRM – powiązanie z ID z tabeli ZRM; 

4) POPRZEDNI_PRZEBIEG; 

5) ODNOTOWANY_PRZEBIEG; 

6) ID_UZYTKOWNIK – powiązanie z ID z tabeli UZYTKOWNIK; 

7) ID_ROLA – powiązanie z ID z tabeli UZYTKOWNIK_ROLA; 

8) Miejsce stacjonowania 

Data i czas wprowadzenia oraz modyfikacji przebiegu w formacie: YYYY-MM-DD 

HH24:Mi:SS. 

 

3 

W Module ZRM Mobilny należy dodać funkcjonalność, która po wybraniu przez kierownika 

ZRM statusu „Tankowanie” i potwierdzeniu komunikatu „Czy zmienić status na 

‘Tankowanie’?” wywoła okno modalne z obligatoryjnością wprowadzenia aktualnego 

przebiegu pojazdu. W oknie tym należy wprowadzić aktualny stan przebiegu pojazdu 

odczytany z  licznika przebiegu pojazdu w chwili zmiany statusu na „Tankowanie”. 

Okno „Aktualny przebieg” będzie zawierało: 

1) informacje o poprzednim stanie przebiegu, identyfikator pojazdu w danym ZRM 

oraz datę, kiedy ten stan został dodany; 

2) pole do wprowadzenia wartości liczbowej z aktualnym przebiegiem pojazdu. 

Wartość ta będzie liczbą całkowita, maksymalnie 9-cyfrową; 

3) przyciski „Potwierdź” i „Anuluj”. 
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Przykładowa grafika 

Po wprowadzeniu wartości aktualnego przebiegu pojazdu i przyciśnięciu „Potwierdź” 

w celu uniknięcia ewentualnego błędnego dokonania wpisu System wywoła dodatkowe 

okno modalne do wprowadzenia ponownie aktualnego przebiegu pojazdu. 
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W oknie „Potwierdź aktualny przebiegu pojazdu” znajdować się będzie komunikat: 

„Wprowadzonych danych nie będzie można edytować. Błędne dane spowodują 

konieczność interwencji administratora wojewódzkiego lub centralnego”, przycisk 

„Potwierdź” służący do weryfikacji czy potwierdzone wartości są takie same i 

ewentualnego zapisania ich oraz przycisk „Anuluj” służący do powrotu do okna „Aktualny 

przebieg”. 

Jeżeli obie wprowadzone wartości aktualnego przebiegu nie będą takie same, kierownik 

ZRM dostanie komunikat „Zweryfikuj aktualny przebieg pojazdu – wprowadzone wartości 

nie są takie same.” i ponownie będzie mógł uzupełnić aktualny stan przebiegu pojazdu. 

  

Przykładowa grafika 

Jeżeli obie wprowadzone wartości będą takie same, System zapisze w odpowiedniej tabeli 

w bazie danych: id, id_pojazdu, id_zrm, poprzedni_przebieg, aktualny_przebieg, 

id_uzytkownik, id_rola jako kierownik ZRM miejsce stacjonowania oraz datę i czas 

rejestracji aktualnego przebiegu na skutek czego wprowadzone dane prezentowane będą 

w „Historii Przebiegu” danego pojazdu w MADM jako kolejny rekord. 

Dodatkowo po wprowadzeniu aktualnego przebiegu wartością mniejszą niż poprzedni 

przebieg pojazdu i przyciśnięciu „Potwierdź”, kierownik ZRM dostanie komunikat: 

„Wprowadzona wartość przebiegu pojazdu jest mniejsza niż odnotowany poprzedni 

przebieg pojazdu. Nie można zapisać zadeklarowanej wartości przebiegu.”.  
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Przykładowa grafika 

Po przyciśnięciu przycisku „Anuluj” w oknie modalnym do wprowadzenia aktualnego 

przebiegu pojazdu, System powróci do poprzedniego okna „Czy zmienić status na 

‘Tankowanie’?”.  

 

4 

W MADM w formatce „Pojazd” należy dodać pole „Pojazd główny z Umowy OW NFZ:”, 
z możliwością wyboru wartości TAK lub NIE. Pole wyboru będzie obligatoryjnie. Domyślnie 
każdy pojazd zapisany w Systemie wartość tą będzie miał pustą (null). Z chwilą modyfikacji 
lub dodaniem nowego Pojazdu, System wymusi wybranie odpowiedniej wartości dla pola 
„Pojazd główny z Umowy OW NFZ”.  
Dodatkowo w bazie danych należy dodać dodatkowa kolumnę z datą i czasem ostatniej 
modyfikacji „Pojazd główny z Umowy OW NFZ”. 

  

 

5 

W MADM w formatce „ZRM” należy dodać pole „Pojazd główny z umowy OW NFZ:” 

z możliwością wyboru z listy pojazdów, która będzie zawierać wszystkie pojazdy, w których 

oznaczono pozycję „TAK” w polu wyboru „Pojazd główny z Umowy OW NFZ:”. Pojazdy 

w których nie oznaczono wartości TAK lub NIE lub mają wartość NIE, nie będą 

prezentowane w oknie. Po wybraniu pojazdu, będzie on prezentowany w postaci numeru 

rejestracyjnego pojazdu (wartości z pola „Identyfikator:” z formatki „Pojazd”). Będzie 

możliwość wybrania tylko jednego pojazdu. Jeden pojazd nie będzie mógł być przypisany 

do więcej niż 1 ZRM. Pole obligatoryjne. Możliwość edycji pola w istniejącym ZRM będzie 

dostępna tylko dla administratora centralnego i wojewódzkiego.. Podczas dodawania 
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nowego ZRM każdy administrator będzie mógł uzupełnić pole „Pojazd główny z umowy 

OW NFZ:”. 
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Okno do wyboru pojazdów otwierane po wybraniu przycisku w formatce „ZRM” w polu 

„Pojazd główny z umowy OW NFZ:” Jeżeli Pojazd na liście „Pojazd główny z umowy z OW 

NFZ” został już wcześniej przypisany do ZRM, informacja ta znajdować się będzie w 

nawiasie w opisie pojazdu. Nie ma możliwości zatwierdzenia Pojazdu przypisanego do 

innego ZRM. 

 

    OCZEKIWANY REZULTAT 

 NR Opis 

 1 Wprowadzenie możliwości dodania aktualnego przebiegu pojazdu przez kierownik ZRM 

po wybraniu statusu  „Tankowanie” w Module ZRM, który odłoży się w „Historii 

przebiegu” w MADM. 

 2 Dodanie możliwości podglądu „Historii przebiegu” w MADM. 

 3 Wprowadzenie możliwości edycji Przebiegu w formatce „Pojazd” w MADM, który 

odłoży się w „Historii przebiegu”. 

 4 Dodanie możliwości oznaczenia pojazdu jako „Pojazd zgłoszony do Umowy z OW NFZ” 

w MADM w formatce „Pojazd”. 
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 5 Dodanie możliwości przypisania do ZRM głównego pojazdu zgłoszonego do umowy 

z OW NFZ w MADM w formatce „ZRM”. 

 6 Informacja o przebiegu danego pojazdu powinna być przechowywana w lokalnej bazie 

danych Modułu ZRM, aby zabezpieczyć sytuację możliwość funkcjonalność weryfikacji 

wpisanego przebiegu w trybie offline. W momencie powrotu do pracy w trybie online, 

przebieg powinien zostać zsynchronizowany z bazą danych SWD PRM.  

    ZMIANY PO STRONIE MODUŁU RAPORTOWEGO SWD PRM1 

 NR Opis 

 1 Aktualizacja widoków dostępnych w raportach swobodnych o nowe tabele i atrybuty. 

Weryfikacja i ewentualne zmiany raportów predefiniowanych w przypadku zmiany 

schematu bazy danych SWD PRM. 

 2 Utworzenie raportu predefiniowanego o nazwie „Historia pojazdu” zawierającego dane: 

1) Województwo; 

2) Nazwę dysponenta ZRM, do którego przypisany jest dany pojazd; 

3) Adres dysponenta ZRM; 

4) Kod ZRM; 

5) Typ ZRM; 

6) Miejsce stacjonowania ZRM; 

7) Marka i model pojazdu; 

8) Rok produkcji; 

9) Numer rejestracyjny; 

10) Przebieg; 

11) Data wprowadzenia przebiegu; 

12) Data ostatniego przeglądu technicznego; 

13) Data następnego przeglądu technicznego. 

Użytkownik generujący raport predefiniowany powinien mieć możliwość generowania 

raportu z wybranego okresu oraz z dnia wskazanego licząc od godziny 00:00:00 do godziny 

23:59:59. 

Dostęp do danych powinien być zawężony do uprawnień, które posiada dany użytkownik 

i uwzględniać jedynie siły i środki dostępne dla danego użytkownika. 

 

                                                           
1 Prace w zakresie zmian realizowanych w Module Raportowym nie dotyczą Wykonawcy firmy Gabos Software 
Sp. z o. o., będą realizowane w ramach zasobów KCMRM. 


