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Specyfikacja Modyfikacji  
RFC 10/2021/KCMRM/PZŁ 

Monitorowanie działań 

użytkowników PZŁ SWD PRM 

w aplikacji VaBox 
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HISTORIA ZMIAN 

Nr wersji Data Opis Autor 

0.1 2021-11-18 Utworzenie dokumentu. Krzysztof Adamski 

0.2 2021-11-19 Weryfikacja dokumentu. Jakub Czarski 

0.3 2021-11-19 Weryfikacja dokumentu i dodanie uwag. Tomasz Draczyński 

0.4 2021-11-19 Weryfikacja dokumentu i dodanie uwag. Kamil Kolczyński 

0.5 2021-11-19 Odniesienie się do uwag i modyfikacja dokumentu. Krzysztof Adamski 

0.6 2021-11-19 Weryfikacja i modyfikacja dokumentu. Kamil Kolczyński 

0.6 2021-11-19 Weryfikacja dokumentu Jakub Czarski 

0.6 2021-11-19 Weryfikacja dokumentu. Tomasz Draczyński 

0.7 2021-11-23 Odniesienie się do uwag i modyfikacja dokumentu. Krzysztof Adamski 

0.8 2021-11-24 Weryfikacja dokumentu. Kamil Kolczyński 

0.8 2021-11-24 Odniesienie się do uwag. Krzysztof Adamski 

0.8 2021-11-24 Weryfikacja i akceptacja dokumentu. Kamil Kolczyński 

0.8 2021-11-24 Weryfikacja i akceptacja dokumentu. Paweł Bąkała 

0.9 2021-11-24 
Weryfikacja dokumentu, wprowadzenie zmian w trybie 

rejestru zmian oraz uwag w formie komentarzy. 
Paulina Granat 

0.10 2021-11-29 Weryfikacja, modyfikacja i akceptacja. Mateusz Komza 

0.11 2021-11-30 Weryfikacja i modyfikacja dokumentu. Kamil Kolczyński 

0.11 2021-12-06 
Przekazanie dokumentu do uzgodnień w trybie roboczym  

z Wykonawcą. 
Krzysztof Adamski 

0.12 2021-12-07 Modyfikacja i akceptacja dokumentu. Krzysztof Adamski 

0.12 2021-12-07 Weryfikacja i akceptacja dokumentu. Kamil Kolczyński 

0.12 2021-12-08 Weryfikacja i akceptacja dokumentu. Paulina Granat 

0.12 2021-12-08 Weryfikacja i akceptacja dokumentu. Mateusz Komza 

1.0 2021-12-08 

Przekazanie dokumentu do akceptacji do Departamentu 

Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia przy piśmie  

znak: LPR.DKCM.07.1361-3.2021 z terminem akceptacji do 

dnia 14 grudnia 2021 roku. 

Mateusz Komza 

1.0 2021-12-10 
Akceptacja Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa 

Zdrowia pismem znak: DBR.525.3.4.2021.RB. 

Agnieszka  

Tuderek-Kuleta 

1.0 2021-12-15 
Przekazanie FWZ 9/2021/KCMRM/PZŁSWDPRM  

do Wykonawcy. 
Krzysztof Adamski 
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WSTĘP 
 

CEL PROJEKTU 

 Celem projektu jest odnotowanie danych użytkowników aplikacji VaBox odtwarzających lub 
exportujących pliki z nagraniami rozmów telefonicznych lub korespondencji radiowej 
prowadzonych w ramach PZŁ SWD PRM zgodnie z pismem Departamentu Bezpieczeństwa 
Ministerstwa Zdrowia z dnia 16 września 2021 r., znak: DBR.525.3.4.2021.RB. 
 

 

PRODUKT ZLECENIA 

 Produktem zlecenia jest przygotowanie narzędzi pozwalających na monitorowanie zdarzeń 
dotyczących odsłuchu i eksportu przez użytkowników aplikacji VaBox plików z nagraniami 
rozmów telefonicznych lub korespondencji radiowej zarejestrowanych w ramach PZŁ SWD PRM. 

 

PRIORYTET 
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SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 
 

SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

Skrót Użyte pojęcie Opis 

AD Active Directory 

Usługa katalogowa domeny Krajowego Centrum 

Monitorowania Ratownictwa Medycznego autoryzująca 

dostęp Użytkowników do SWD PRM oraz PZŁ SWD PRM. 

OK Ośrodek Krajowy 

Centrum serwerowe w oparciu, o które jest zbudowana 

architektura Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu 

Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 

Medycznego na poziomie centralnym (Podstawowy 

Ośrodek Krajowy  oraz Zapasowy Ośrodek Krajowy). 

OR Ośrodek Regionalny 

Infrastruktura Podsystemu Zintegrowanej Łączności 

Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 

Ratownictwa Medycznego zapewniająca obsługę tego 

systemu na określonym obszarze dla jednej lub kilku 

dyspozytorni medycznych. 

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, o którym mowa w § 2 pkt 4) rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie Systemu 

Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 

Medycznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1310), wykorzystywany 

przez dyspozytorów medycznych, wojewódzkich 

koordynatorów ratownictwa medycznego do komunikacji  

z zespołami ratownictwa medycznego, w tym lotniczymi 

zespołami ratownictwa medycznego. 

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 2021 r., poz. 2053) 

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, wojewódzkiego koordynatora ratownictwa 

medycznego i krajowego koordynatora ratownictwa 

medycznego. 



  

 
5 

 

VaBox VaBox - web 
Aplikacja umożliwia dostęp do nagrań zarejestrowanych  

w PZŁ SWD PRM. 
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OPIS ZMIAN 

    PRZEDMIOT ZMIANY 

 Przedmiotem zmiany jest przygotowanie narzędzi pozwalających na monitorowanie oraz 
rejestrowanie zdarzeń generowanych przez użytkowników aplikacji VaBox dotyczących 
logowania, wylogowania, odsłuchu i eksportu plików z nagraniami rozmów telefonicznych 
oraz korespondencji radiowej zarejestrowanych w ramach PZŁ SWD PRM w aplikacji VaBox. 

    STAN PRZED ZMIANĄ  

 Działania użytkowników aplikacji VaBox polegające na logowaniu do aplikacji, wylogowaniu 
z aplikacji, odsłuchu i exportu plików z nagraniami rozmów telefonicznych oraz 
korespondencji radiowej zarejestrowanych w ramach PZŁ SWD PRM nie są odnotowywane. 

    OPIS MODYFIKACJI  

 NR Opis 

 1.  Utworzenie narzędzi w ramach nowej aplikacji audytowej, działającej w środowisku 
PZŁ SWD PRM, pozwalających na monitorowanie zdarzeń generowanych przez 
użytkowników aplikacji VaBox, takich jak: 

1) logowanie do aplikacji; 

2) odsłuch pliku audio z nagraniem rozmowy telefonicznej lub korespondencji 
radiowej zarejestrowanych w ramach PZŁ SWD PRM; 

3) export pliku audio z nagraniem rozmowy telefonicznej lub korespondencji 
radiowej zarejestrowanych w ramach PZŁ SWD PRM. 

 2.  Użytkownik przed zalogowaniem do aplikacji VaBox musi być poinformowany w oknie 
logowania, że jego działania w aplikacji są monitorowane i rejestrowane. 

 

Rys.1. Propozycja okna logowania do aplikacji VaBox z komunikatem informującym o monitorowaniu  
i rejestrowaniu działań w aplikacji. 
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 3.  W ramach nowych mechanizmów powinna istnieć możliwość filtrowania 
zarejestrowanych zdarzeń po ich typie, danych użytkownika aplikacji VaBox, pliku na 
którym zarejestrowano zdarzenie. 

 4.  W ramach nowych mechanizmów powinna istnieć możliwość exportu wyniku 
filtrowanych zdarzeń, o których mowa w punkcie 3, do pliku w formacie pdf, csv.. 

 5.  W ramach nowych mechanizmów powinna istnieć możliwość nadania uprawnień 
użytkownikom PZŁ SWD PRM dostępu do zapisanych zdarzeń generowanych przez 
użytkowników aplikacji VaBox. Uprawnienia audytowe powinny być niezależne od 
uprawnień do odsłuchu nagrań w PZŁ SWD PRM i możliwe do nadania: 

a) upoważnionym przedstawicielom Ministerstwa Zdrowia; 

b) upoważnionym przedstawicielom Krajowego Centrum Monitorowania 
Ratownictwa Medycznego; 

c) upoważnionym przedstawicielom Wojewody.  

 6.  Uprawnienia dostępu do danych audytowych powinny być nadawane przez dodanie 
użytkownika PZŁ SWD PRM do nowoutworzonej security grup na poziomie AD. 

 7.  Zdarzenia rejestrowane w ramach nowej funkcjonalności powinny być zapisywane  
w bazie danych w OK, która będzie posiadała moduł raportowy do ich wizualizacji. Dane 
powinny być zapisywane w obu OK (POK, ZOK) niezależnie. Serwis raportowy powinien 
być udostępniony do mechanizmów F5 połączeniem szyfrowanym za pomocą 
certyfikatów dostarczonych przez Zamawiającego. 

    OCZEKIWANY REZULTAT 

 NR Opis 

 1 Działania użytkowników aplikacji VaBox polegające na logowaniu do aplikacji, 

wylogowaniu z aplikacji, odsłuchu i exportu plików z nagraniami rozmów 

telefonicznych oraz korespondencji radiowej zarejestrowanych w ramach PZŁ SWD 

PRM będą monitorowane i odnotowywane w bazie danych PZŁ SWD PRM. 

 


