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Nowa wersja zawiera nowe funkcjonalności oraz modyfikację już istniejących, które są związane  

z realizacją: 

1) RFC 20/2020/KCMRM/SWDPRM - Optymalizacja nawigacji w Module ZRM Mobilny. 

Celem projektu jest wprowadzenie zmian usprawniających funkcjonowanie Systemu Wspomagania 

Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM). 

Produktem zlecenia jest optymalizacja dotychczas zastosowanych rozwiązań w zakresie nawigacji 

używanej w Module ZRM Mobilny. 

 

2) RFC 25/2022/KCMRM/SWDPRM - Rozbudowa integracji SWD PRM z EWP. 

Celem projektu jest dostosowanie dokumentacji medycznej w SWD PRM na potrzeby rozbudowy 

integracji z EWP na skutek zmiany mechanizmu przekazywania danych po stronie CeZ z FTP  

na REST API. 

Produktem zlecenia jest dostosowanie sekcji „Testy antygenowe SARS-CoV-2” w dokumentacji 

medycznej w SWD PRM na potrzeby integracji z EWP oraz niezbędnych zmian w obszarze integracji 

SWD PRM z EWP poprzez REST API. 

 

3) Projektu technicznego Modułu ZRM - Rozbudowa Systemu Wspomagania Dowodzenia 

Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM). 

Celem projektu jest rozbudowa funkcjonalności Modułu ZRM SWD PRM do wersji 2.0. 
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Moduł Administratora 

 

1) Dodano funkcjonalność konfiguracji podpisu elektronicznego 

W Module Administratora w formatce „Konto użytkownika” dodano pole „Konfiguracja podpisu 

elektronicznego” z przyciskiem „Podpis elektroniczny”, którego naciśnięcie wywołuje okno 

„Konfiguracja podpisu elektronicznego”. Podpis elektroniczny będzie wykorzystywany podczas 

podpisywania dokumentów medycznych w Module ZRM i Module LZRM wraz z udostępnieniem 

wersji 2.0 tych Modułów. 

 

 

 

Dodawanie konfiguracji podpisu elektronicznego wywołuje takie same skutki dla użytkownika na 

poziomie całego SWD PRM w każdym podmiocie, w którym jest zatrudniony. Podpis elektroniczny 

konfigurowany jest dla konta użytkownika, w związku z tym jeśli użytkownik pracuje w kilku 

podmiotach i w jednym z tych podmiotów zostanie wczytany podpis elektroniczny użytkownika, będzie 

on miał zastosowanie we wszystkich podmiotach. Nie ma konieczności konfiguracji podpisu dla 

każdego podmiotu osobno. 

Dodawanie podpisu elektronicznego dostępne jest dla administratora dysponenta oraz centralnego. 

Administrator wojewódzki posiada jedynie dostęp do podglądu konfiguracji podpisu elektronicznego. 

Po kliknięciu w przycisk „Podpis elektroniczny”, System wyświetli okno „Konfiguracja podpisu 

elektronicznego”.  
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Okno „Konfiguracja podpisu elektronicznego” jest złożone z: 

1) pola typu checkbox „Podpis kwalifikowany” – oznaczany w przypadku gdy użytkownik będzie 

wykorzystywał podpis kwalifikowany zakupiony u jednego z certyfikowanych dostawców; 

2) pola typu checkbox „Certyfikat ZUS” – oznaczany w przypadku gdy użytkownik będzie 

wykorzystywał podpis (certyfikat) wydawany bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl. 

Po wybraniu pola typu checkbox „Certyfikat ZUS pojawią się następujące pola: 

a) „Certyfikat:” – pole obowiązkowe. Pole „Aby dodać certyfikat przeciągnij plik lub 

kliknij tutaj” służy do wskazania pliku z nośnika danych (pendrive) podłączonego do 

stacji dostępowej bez kopiowania certyfikatu na dysk lokalny. Plik można wskazać 

poprzez „upuszczenie” go na polu lub wybrać z nośnika po kliknięciu w to pole. Po 

kliknięciu w pole otworzy się okno „Wybierz certyfikat”, w którym można wybrać plik 

z dowolnego folderu na nośniku danych. Okno ma domyślnie włączony filtr pokazujący 

jedynie pliki w formacie *.pfx. Okno posiada przyciski „Otwórz” i „Anuluj”. Po 

wskazaniu pliku i wybraniu „Otwórz” plik zostanie załadowany do pola „Aby dodać 

certyfikat przeciągnij plik lub kliknij tutaj”. 

b) „Hasło do certyfikatu:” – pole obowiązkowe, przy modyfikacji nieedytowalne. Należy 

wpisać hasło ustalone podczas generowania certyfikatu. 
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c) „Status do certyfikatu ZUS:”- pole nieedytowalne, automatycznie uzupełniane przez 

System, możliwe wartości:  

➢ „Brak certyfikatu” – gdy żaden certyfikat nie został skutecznie wprowadzony 

do SWD PRM dla danego Użytkownika,  

➢ „Ważny” – gdy nie została przekroczona data ważności certyfikatu oraz do 

SWD PRM nie została przekazana informacja z systemu certyfikacji ZUS 

o ręcznym unieważnieniu Certyfikatu ZUS, wartość wyświetlana czcionką 

w kolorze zielonym, 

➢ „Ważny – zbliża się termin ważności” – gdy nie została przekroczona data 

ważności certyfikatu oraz do SWD PRM nie została przekazana informacja 

z systemu certyfikacji ZUS o ręcznym unieważnieniu Certyfikatu ZUS ale czas 

jaki pozostał do końca ważności certyfikatu jest krótszy niż 30 dni, wartość 

wyświetlana w kolorze czerwonym, 

➢ „Przekroczona data ważności” – gdy została przekroczona data ważności 

certyfikatu,  

➢ „Unieważniony przez ZUS” – gdy została przekazana informacja z systemu 

certyfikacji ZUS o ręcznym unieważnieniu Certyfikatu ZUS; 

d) „Data wprowadzenia do SWD PRM” – pole nieedytowalne, automatycznie 

uzupełniane przez System w formacie DD-MM-RRRR, 

e) „Data ważności do” pole nieedytowalne, automatycznie uzupełniane przez System  

w formacie DD-MM-RRRR, 

f) checkbox „Dodatkowy kod PIN podczas podpisywania” – pole nieobowiązkowe, 

g) „PIN do certyfikatu ZUS” – pole obowiązkowe wyświetlane po oznaczeniu pola typu 

checkbox „Dodatkowy kod PIN podczas podpisywania”; 

3) przycisków: „Zapisz” i „Anuluj”. 

System umożliwia jednoczesne oznaczenie pola typu checkbox „Certyfikat ZUS” i „Podpis 

kwalifikowany”, co oznacza, że Użytkownik będzie mógł wybrać oba rodzaje podpisu. 

 

UWAGA!!! 

Możliwość podpisu dokumentacji medycznej podpisem kwalifikowanym w Module ZRM 2.0  

i Module LZRM 2.0 zostanie udostępniona w późniejszym okresie. W związku z powyższym wszyscy 

użytkownicy, którzy podpisują dokumentacje medyczną (Kierownicy ZRM i Lekarz LZRM) powinni 

korzystać z funkcjonalności podpisu „Certyfikatem ZUS” wydawanym bezpłatnie przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl. 
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2) Dodano nowe pole w formatce „Podmiot”  

W Module Administratora w formatce „Podmiot” dodano pole „Nazwa zakładu leczniczego”. Pole 

obowiązkowe. Określa nazwę zakładu leczniczego. Powinno być wypełnione zgodnie ze stanem 

faktycznym w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.  
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3) Dodano nowe pola w formatce „ZRM”  

W Module Administratora w formatce „ZRM” dodano pola: 

a)  „Nazwa jednostki organizacyjnej” – Pole obowiązkowe, określa nazwę jednostki 

organizacyjnej podmiotu. Powinno być wypełnione zgodnie ze stanem faktycznym  

w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.  

b) „Kod resortowy V” – Pole obowiązkowe, określa nazwę kod jednostki organizacyjnej 

podmiotu. Powinno być wypełnione zgodnie ze stanem faktycznym w rejestrze podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą.  

c) „Nazwa komórki organizacyjnej” – Pole obowiązkowe, określa nazwę komórki 

organizacyjnej podmiotu. Powinno być wypełnione zgodnie ze stanem faktycznym  

w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 
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4) Dodano nowy parametr systemowy  

W Module Administratora w formatce „Parametry systemowe” – dostęp wyłącznie dla administratora 

centralnego dodano parametr systemowy MZRM_WYMAGAJ_PODPISU_ELEKTORNICZNEGO  

z domyślnie ustawioną wartością „false”. Parametr steruje trybem pracy z podpisem elektronicznym lub 

bez podpisu elektronicznego w Module ZRM 2.0. Wartość „false” umożliwia prace w Module ZRM 

2.0 bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego. Wartość „true” powoduje brak możliwość 

pracy w Module ZRM 2.0 bez skonfigurowanego podpisu elektronicznego.  
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5) Dodano nowy słownik „Słownik rodzajów materiałów do badania”  

W Module Administratora dodano nowy słownik „Słownik rodzajów materiałów do badania”. Słownik 

jest wykorzystywany w Module ZRM i LZRM do definicji rodzajów materiałów do badania w sekcji 

„Test na SARS-CoV-2”. Dostęp do słownika posiada wyłącznie administrator centralny. 
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6) Dodano nowy słownik „Słownik pracowników medycznych”  

W Module Administratora dodano nowy słownik „Słownik pracowników medycznych”. Słownik jest 

wykorzystywany w Module ZRM i LZRM do definicji pracowników medycznych w sekcji „Test na 

SARS-CoV-2”. Dostęp do słownika posiada wyłącznie administrator centralny. 
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Moduł ZRM Mobilny 

1) Zoptymalizowano uruchamianie nawigacji w Module ZRM Mobilny 

W Module ZRM Mobilny zmodyfikowano uruchamianie nawigacji. W przypadku gdy kierownik ZRM 

zaloguje się do Modułu ZRM Mobilny, automatycznie będzie uruchamiać się mapa w nawigacji. 

Podkład mapowy będzie od razu dostępny w zakładce NAWIGACJA w Module ZRM Mobilny. 

W przypadku otrzymania zlecenia wyjazdu dane dotyczące miejsca zdarzenia będą automatycznie 

pobrane do mapy w nawigacji i zostanie wyznaczona trasa dojazdu ZRM na miejsce zdarzenia zgodnie 

z zaznaczonym przez Użytkownika typem trasy w aplikacji AutoMapa.  

W sytuacji gdy dane dotyczące miejsca zdarzenia zostaną zmienione przez dyspozytora medycznego  

w trakcie już realizowanego zlecenia wyjazdu, to zostaną one automatycznie pobrane do nawigacji  

i trasa dojazdu zostanie automatycznie zaktualizowana. Aktualizacja trasy dojazdu rozpocznie się po 

potwierdzeniu przyjęcia aktualizacji zmiany danych adresowych przez Kierownika ZRM. 

Kierownik ZRM ma możliwość włączania lub wyłączania aplikacji AutoMapa. W przypadku, gdy 

dojdzie do zamknięcia mapy, będzie widoczny przycisk, który umożliwi ponowne uruchomienie 

AutoMapy, bez konieczności restartu Modułu ZRM Mobilny. W przypadku, gdy Kierownik ZRM nie 

ma potrzeby korzystać z nawigacji, będzie dostępny przycisk do wyłączenia AutoMapy.  
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2) Zmodyfikowano sekcje „Test na SARS-CoV-2” w Module ZRM 

W Module ZRM Mobilny i Stacjonarny zmodyfikowano sekcje „Test na SARS-CoV-2” w KMCR.  

 

 

 

Dodano pola: 

1) „Rodzaj materiału do badania” – pole obowiązkowe, wartości pochodzą ze słownika w Module 

Administratora. Należy wybrać rodzaj materiału do badania; 

2) „Pacjent” – pole obowiązkowe, z możliwością wyboru: 

a) Objawowy – oznaczane w przypadku gdy u pacjenta występują objawy SARS-CoV-2, 

b) Bezobjawowy – oznaczane w przypadku pacjentów bezobjawowych; 

3) „Pracownik medyczny” – pole obowiązkowe, określające, czy pacjent, któremu wykonywany 

jest test antygenowy jest pracownikiem medycznym: 

a) „TAK” – w przypadku wybrania tej wartości konieczność wybrania z listy rozwijalnej 

ze „Słownika pracownika medycznego” wartości jednej z pozycji: 

• lekarz, 

• pielęgniarka, 

• ratownik Medyczny, 

• inny pracownik medyczny, 
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b) „NIE”  – w przypadku wybrania tej wartości przyjmuje automatycznie wartość ze 

„Słownika pracownika medycznego” pozycje „nie dotyczy” (lista nierozwijalna, 

komórka wyszarzona). 

 

Zmodyfikowano funkcjonalność pola „Numer telefonu” – jeżeli zaczyna się od cyfry pozostaje obecna 

funkcjonalność tj. maksymalnie 9 cyfr, zaś jeżeli zaczyna się od „+” to pole to może przyjąć 

maksymalnie 19 cyfr (w związku koniecznością wprowadzania numerów telefonów 

międzynarodowych).  

UWAGA!!! 

Sposób wprowadzania Polskich numerów telefonów nie ulega zmianie, w więc należy uzupełnić 9 

cyfr np.600700800 
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Moduł Analityka 

1) Zmodyfikowano sekcje „Testy na SARS-CoV-2” w Module Analityka 

W Module Analityka zmodyfikowano sekcje „Test na SARS-CoV-2” w KMCR.  

 

 

 

Dodano pola: 

1) „Rodzaj materiału do badania” – pole obowiązkowe, wartości pochodzą ze słownika w Module 

Administratora. Należy wybrać rodzaj materiału do badania; 

2) „Pacjent” – pole obowiązkowe, z możliwością wyboru: 

c) Objawowy – oznaczane w przypadku gdy u pacjenta występują objawy SARS-CoV-2, 

d) Bezobjawowy – oznaczane w przypadku pacjentów bezobjawowych; 

3) „Pracownik medyczny” – pole obowiązkowe, określające, czy pacjent, któremu wykonywany 

jest test antygenowy jest pracownikiem medycznym: 

c) „TAK” – w przypadku wybrania tej wartości konieczność wybrania z listy rozwijalnej 

ze „Słownika pracownika medycznego” wartości jednej z pozycji: 

• lekarz, 

• pielęgniarka, 

• ratownik Medyczny, 

• inny pracownik medyczny, 

d) „NIE”  – w przypadku wybrania tej wartości przyjmuje automatycznie wartość ze 

„Słownika pracownika medycznego” pozycje „nie dotyczy” (lista nierozwijalna, 

komórka wyszarzona). 

 

Zmodyfikowano funkcjonalność pola „Numer telefonu” – jeżeli zaczyna się od cyfry pozostaje obecna 

funkcjonalność tj. maksymalnie 9 cyfr, zaś jeżeli zaczyna się od „+” to pole to może przyjąć 

maksymalnie 19 cyfr (w związku koniecznością wprowadzania numerów telefonów 

międzynarodowych). 
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W przypadku modyfikacji danych właściwych dla systemu EWP przez analityków dysponenta, będą 

one automatycznie przesyłane do systemu EWP. Aktualizacja danych możliwa jest do 24h od czasu 

rejestracji wyniku w systemie EWP. W przypadku konieczności aktualizacji danych powyżej 24h nie 

będzie to możliwe w sposób automatyczny za pośrednictwem Modułu Analityka. 


