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1. Wprowadzenie 

Niniejszy dokument stanowi Dokumentację Powykonawczą Systemu Wspomagania Dowodzenia 

Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM). 

 

Dokumentacja została przygotowana zgodnie z wymaganiem OPZ nr DOC.1.3 i zawiera następujące 

elementy: 

 Wprowadzenie opisujące cele i zakres przedmiotu zamówienia, 

 Diagram kontekstowy zaproponowanego rozwiązania i model zachowania, 

 Ograniczenia rozwiązania, założenia i zależności, 

 Ogólna charakterystyka użytkowników, 

 Opis wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych Systemu, 

 Specyfikację wymagań funkcjonalnych, 

 Specyfikację wymagań niefunkcjonalnych, 

 Opis wymagań sprzętowych i programowych, 

 Specyfikację wymagań sprzętowych, 

 Specyfikację wymagań programowych, 

 Opis i specyfikację interfejsów, 

 Opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia zależny od zastosowanych metod, tj. metod 

obiektowych lub strukturalnych, 

 Program przebiegu testów akceptacyjnych i sposób oszacowania niezawodności zaproponowanego 

rozwiązania, w tym raportów z testów, 

 Kody źródłowe. 

 Plany ciągłości działania. 

 Instrukcje użytkownika dla poszczególnych komponentów Systemu. 
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2. Słownik pojęć i skrótów 

Tabela 1. Słownik terminów i skrótów 

Skrót/pojęcie Definicja 

ACD (ang. Automatic Call Distribution) mechanizm automatycznego rozdzielania 

rozmów przychodzących i przydzielania ich do konkretnych Użytkowników; 

Aplikacja SI WCPR aplikacja użytkownika Systemu Informatycznego Wojewódzkich Centrów 

Powiadamiania Ratunkowego; 

APN (ang. Access Point Name) Sieć pakietowa (np. Internet, intranet operatora)  

i (opcjonalnie) usługa (np. MMS, WAP, GPRS), dzięki której w sieciach 

komórkowych GSM i UMTS użytkownik może korzystać z transmisji danych 

przesyłanych z zewnętrznych sieci (kanał transmisyjny GRE over IP sec); 

AVL (ang. Automatic Vehicle Location) Automatyczna Lokalizacja Pojazdów; 

Błąd oznacza Błąd Krytyczny i/lub Błąd Niekrytyczny i/lub Błąd Zwykły; 

Błąd Krytyczny  oznacza brak działania środowiska produkcyjnego Systemu, powodujący, że 

praca nie może być kontynuowana i operacja krytyczna dla procesu 

biznesowego jest niemożliwa. Błędy Krytyczne mają jedną lub więcej z 

poniższych cech: 

dane biznesowe zostały uszkodzone;  

Funkcjonalność Krytyczna udokumentowana w Projekcie Technicznym nie 

działa;  

System w zakresie Funkcjonalności Krytycznych przerywa działania i nie daje 

się uruchomić pomimo prób, stosując procedury przygotowane przez 

Wykonawcę, tudzież procedury przygotowane przez Zamawiającego i 

zaakceptowane przez Wykonawcę w trakcie okresu gwarancji; 

wszelkie błędy związane z bezpieczeństwem przechowywania  

i przetwarzania danych, które mogą wpłynąć na: 

 uwierzytelnianie, 

 niezaprzeczalność, 

 poufność, 

 integralność, 

 dostępność, 

 rozliczalność, 

 wszelkie błędy związane z bezpieczeństwem dostępu do Systemu (w 

tym nieautoryzowanym dostępem do danych); 
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Skrót/pojęcie Definicja 

Błąd Niekrytyczny oznacza utrudnienie działania Systemu w środowisku produkcyjnym w zakresie 

pozostałych funkcjonalności. W tym kontekście „utrudnia” oznacza istnienie 

sposobu jego obejścia, stosując przygotowane przez Wykonawcę procedury, 

tudzież procedury przygotowane przez Zamawiającego i zaakceptowane przez 

Wykonawcę w trakcie okresu gwarancji co może mieć wpływ na wygodę w 

użytkowaniu Systemu lub wymagać procedur ręcznych. („Uniemożliwia” 

oznacza brak możliwości jego obejścia);  

Błąd Zwykły wszelki błąd niebędący Błędem Krytycznym lub Błędem Niekrytycznym; 

Centrum 

przetwarzania 

danych 

miejsce zlokalizowania komponentów Systemu stanowiących element 

architektury Systemu w obszarze Ośrodka Krajowego; 

CSIOZ Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia; 

CPS CPR infrastruktura sprzętowo-programowa tworząca system, o którym mowa w 

Rozporządzeniu Ministra SWiA z dn. 24 marca 2011 r. w sprawie centralnego 

punktu systemu centrów powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych 

służb (Dz. U. z 2011 r. Nr 75, poz. 404), będąca w dyspozycji Zamawiającego; 

CPR/WCPR Centrum Powiadamiania Ratunkowego; Wojewódzkie Centrum Powiadamiania 

Ratunkowego; 

Dokumentacja wszelka dokumentacja dostarczana przez Wykonawcę w ramach realizacji 

Umowy i podlegające zatwierdzeniu przez Zamawiającego materiały w formie 

papierowej, jak również informacje zapisane na innych nośnikach, w tym 

nośnikach elektronicznych. W skład Dokumentacji wchodzi w szczególności: 

Projekt Infrastruktury Fizycznej Systemu, Projekt Techniczny, wykaz ilościowo-

cenowy, Plan Testów Akceptacyjnych (PTA), Plan Zarządzania Projektem (PZP), 

Dokumentacja Powykonawcza, Dokumentacja Eksploatacyjna, materiały 

warsztatowe, dokumentacja powstała w wyniku realizacji wymagań odbioru 

produktów, dokumentacja powstała w wyniku realizacji wymagań zarządzania 

projektem, dokumenty robocze wytworzone przez Wykonawcę w ramach 

realizacji Umowy; za Dokumentację uznaje się także wytworzenie i aktualizację 

Dokumentacji w ramach Zleceń; 

Dokumentacja 

eksploatacyjna 

oznacza dokumentację, zawierającą co najmniej procedury administracyjne, 

backupu systemu i danych, awaryjne i użytkownika, spełniającą wymagania 

określone w Załączniku nr 2 do Umowy, w szczególności w Wymaganiach w 

zakresie dokumentacji; 

Dokumentacja 

medyczna PRM 

Karta zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, karta medycznych 

czynności ratunkowych, księga dysponenta (nazywana wcześniej książką pracy 

pogotowia ratunkowego) - dokumentacja zgodna z Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji 
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Skrót/pojęcie Definicja 

medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697 

oraz z 2012 r., poz. 1531);  

Dokumentacja 

powykonawcza 

oznacza dokumentację odpowiadającą wymaganiom określonym w Załączniku 

nr 2 do Umowy, w szczególności w Wymaganiach w zakresie dokumentacji; 

Dostawa oznacza sprzedaż i dostarczenie przez Wykonawcę Urządzeń, oprogramowania 

wraz z odnoszącą się do nich dokumentacją techniczną producenta, w ilości 

umożliwiającej przeprowadzenie poprawnej instalacji oraz wdrożenie Systemu, 

do Lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego; 

Dysponent / 

Dysponent jednostki 

podmiot leczniczy w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, w którego 

skład wchodzi jednostka systemu, o której mowa w art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 

8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 757, z późn. zm.); 

Dyspozytor  użytkownik realizujący obsługę Zgłoszeń przyjętych od Operatora CPR, 

wykorzystujący system SWD PRM. Rola i zakres działania Dyspozytora jest 

zdefiniowany w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur przyjmowania 

wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa 

medycznego; 

Dyspozytornia lokalizacja, w której znajdują się stanowiska pracy Dyspozytorów; 

Dzień roboczy oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej, w godz. Od 8.15 do 16.15; 

Etap oznacza część przedmiotu Umowy podlegającą odbiorowi na podstawie 

Protokołu Odbioru Etapu; 

Funkcjonalność 

Krytyczna 

cechy funkcjonalne Systemu uniemożliwiające realizację operacji krytycznych 

z punktu widzenia przyjęcia i obsługi zgłoszeń alarmowych, w tym w 

szczególności: 

 odbiór Zgłoszenia z CPR; 

 odbiór Zgłoszenia z numeru alarmowego bez udziału operatora CPR 

 zadysponowanie Zdarzenia do właściwego ZRM; 

GPS (ang. Global Positioning System) system nawigacji satelitarnej; 

Grafikowanie przygotowanie grafiku pracy; 

GUGiK Główny Urząd Geodezji i Kartografii; 

Incydent serwisowy oznacza zgłoszenie do Wykonawcy przez Zamawiającego, Użytkowników lub 

osoby wskazane przez Zamawiającego realizowane w trybie 24/7, 
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nieprawidłowości w działaniu Systemu. Wykonawca zobowiązany jest do 

rejestracji zgłoszenia incydentu oraz usuwania Błędów, w tym usterek, 

nieprawidłowości w działaniu, uszkodzeń, wad Urządzeń lub dostarczenia 

procedur obejścia, powodujących przywrócenie działania Systemu i rozwiązania 

problemu. Incydenty niestanowiące Błędu lub usterki, nieprawidłowości w 

działaniu, uszkodzeń, wad Urządzeń Wykonawca przekazuje do podmiotu 

wskazanego przez Zamawiającego (szczegółowe procedury zostaną określone w 

PZP); 

Infrastruktura 

Fizyczna 

wzajemnie powiązane Oprogramowanie oraz Urządzenia Systemu; 

Karta drogowa dokument wystawiany przez ZRM i rozliczany przez dysponenta, pozwalający na 

rozliczenie ZRM z liczby przejechanych kilometrów i eksploatacji pojazdów. 

Zgodnie z ustaleniami z Beneficjentem, dokument nie został uwzględniony w 

Systemie. 

Karta medycznych 

czynności 

ratunkowych 

dokument wystawiany przez kierownika ZRM opisujący czynności ratunkowe 

wykonane w trakcie wyjazdu do zdarzenia. 

Karta zlecenia 

wyjazdu 

dokument wystawiany przez dyspozytora medycznego potwierdzający wydanie 

dyspozycji wyjazdu ZRM. 

KD Konsola Dyspozytorska; 

Kierownik Umowy osoba powołana do bezpośredniego nadzoru nad realizacją przedmiotu Umowy, 

w tym do podpisania Protokołów Odbioru, Wstępnego Zlecenia, Analizy 

Zlecenia; 

Komitet Sterujący osoby powołane do nadzoru nad realizacją Umowy; Przewodniczącym jest 

osoba strony wskazana przez Zamawiającego; Komitet Sterujący upoważniony 

jest do podejmowania decyzji dotyczących sposobu realizacji Umowy z 

wyłączeniem spraw wymagających zmian do Umowy w postaci aneksu; 

KS Komitet Sterujący 

Lekarz Koordynator  Lekarz koordynator ratownictwa medycznego zgodnie z ustawą o PRM, 

koordynujący działania ratownictwa medycznego z ramienia Wojewody. 

Lokalizacja oznacza wskazane i przygotowane przez Zamawiającego lokalizacje w 

Rzeczpospolitej Polskiej określone w Projekcie Technicznym (w tym karetki 

ZRM, MS ZRM, Dyspozytornie medyczne), do którego Wykonawca dostarczy 

wymagane przez Zamawiającego elementy Systemu będące przedmiotem 

niniejszego zamówienia, z wyłączeniem elementów Systemu zapewnianych 

przez Zamawiającego; 
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MAiC Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wraz z organami i jednostkami 

podległymi lub nadzorowanymi przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji; 

Modyfikacja oznacza wyższe wersje (update/upgrade), patche i programy korekcji błędów 

Oprogramowania Aplikacyjnego, a także inne zmiany funkcjonalne ponad 

określone w przedmiocie niniejszego zamówienia, do których wykonania i 

dostarczenia wraz z odnoszącą się do nich Dokumentacją, na rzecz 

Zamawiającego zobowiązany jest Wykonawca oraz usługi polegające na 

wprowadzaniu przez Wykonawcę zmian w konfiguracji sprzętowej, 

Oprogramowaniu Aplikacyjnym wykonywane w ramach Zleceń zgodnie z 

oczekiwaniami Zamawiającego oraz Użytkowników; 

MS ZRM Miejsce Stacjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego zdefiniowane jako 

miejsce wyczekiwania ZRM-u w ramach struktury Dysponenta zgodne z 

Rejonami Operacyjnymi PRM-u i obszarami działania; 

MZ Ministerstwo Zdrowia; 

Nadzór Autorski czynności Wykonawcy realizowane w ramach Zleceń polegające na doradztwie i 

konsultacjach technicznych, Modyfikacji oraz pracach związanych z rozbudową, 

usprawnieniami oraz zmianą konfiguracyjną Systemu, a także dokonywanie 

zmiany, usprawnień lub zmian Dokumentacji zgodnie z oczekiwaniami 

Zamawiającego, wraz z przeniesieniem w ramach wynagrodzenia za 

poszczególne Zlecenia majątkowych praw autorskich oraz praw zależnych do 

zmienionego Oprogramowania Aplikacyjnego lub zmienionej Dokumentacji; 

Operator użytkownik SI WCPR realizujący funkcję przyjęcia Zgłoszenia w ramach CPR; 

Oprogramowanie Oprogramowanie Standardowe i Oprogramowanie Aplikacyjne; 

Oprogramowanie 

Aplikacyjne 

oznacza każde oprogramowanie niebędące Oprogramowaniem Standardowym, 

dostarczane przez Wykonawcę w ramach Umowy, do którego Wykonawca 

przeniesie autorskie prawa majątkowe na warunkach i zasadach określonych w 

Umowie. Oprogramowanie Aplikacyjne dostarczane jest z kompletnymi kodami 

źródłowymi, dokumentacją i aktualizacjami, zgodnie z Projektem Technicznym; 

Oprogramowanie 

Standardowe 

oznacza oprogramowanie powszechnie dostępne i eksploatowane na dzień 

złożenia oferty będące przedmiotem Dostaw w ramach realizacji Umowy, 

którego producentem jest Wykonawca lub podmiot trzeci, w tym wyższe wersje 

(update/upgrade),  patche i programy korekcji błędów Oprogramowania 

Standardowego.   

1.Zamawiający dopuszcza zastosowanie Oprogramowania Standardowego w 

poniższych obszarach:  

 system operacyjny, 

 oprogramowanie bazodanowe, 
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 oprogramowanie do tworzenia raportów, 

 oprogramowanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa, 

 oprogramowanie antywirusowe, 

 oprogramowanie ETL (ang. Extract, Transform and Load), 

 komunikator (np. oparty o protokół XMPP), 

 oprogramowanie do wirtualizacji, 

 oprogramowanie serwera pocztowego, 

 oprogramowanie serwera aplikacyjnego, kontener aplikacji (z 

wyłączeniem kodu aplikacji udostępnianej użytkownikowi), serwera 

WWW, 

 oprogramowanie narzędziowe do monitorowania i diagnozy Systemu, 

 oprogramowanie sterujące i zarządzające centralami telefonicznymi. 

 oprogramowanie do nawigacji samochodowej 

2.Zamawiający dopuszcza zastosowanie Oprogramowania Standardowego, 

którego producentem jest Wykonawca lub podmiot trzeci również w innych 

obszarach pod warunkiem, że zastosowanie takiego oprogramowania nie 

ograniczy kompatybilności  

z innymi dostępnymi na rynku rozwiązaniami technicznymi oraz dalszej 

rozbudowy Systemu i świadczenia serwisu gwarancyjnego przez inne podmioty 

niż Wykonawca  

i podwykonawca, co wymaga przekazania: 

 kodów źródłowych Oprogramowania Standardowego oraz 

 udzielenia licencji na polach eksploatacji nie gorszych niż dla 

Oprogramowania Standardowego, którego producentem jest 

Wykonawca, określonych w Umowie oraz w zakresie dokonywania 

zmian przez Zamawiającego lub podmiot trzeci, w tym zmian w kodach 

źródłowych Oprogramowania Standardowego i jego Modyfikacji, 

tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych 

zmian przy czym licencja obejmuje w tym przypadku również 

zezwolenie na wykonywanie praw zależnych łącznie z udzieleniem 

dalszych zezwoleń; 

OST112 Ogólnopolska Sieć Teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego 

112; 

Ośrodek Krajowy / 

OK. 

Centrum serwerowe w oparciu, o które będzie zbudowana architektura Systemu 

na poziomie centralnym (POK oraz ZOK); 

PLI CBD Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych, dostarczona 

przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) na podstawie rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie organizacji i 
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funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane 

dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie 

do numeru alarmowego „112” albo innych numerów alarmowych (Dz. U. Nr 

236, poz. 1620); 

POK Podstawowy Ośrodek Krajowy; 

PRM Państwowe Ratownictwo Medyczne; 

Projekt Projekt „Budowa i Wdrożenie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 

Ratownictwa Medycznego” 

Projekt 

Infrastruktury 

fizycznej Systemu 

Dokumentacja opisująca architekturę Systemu ze wskazaniem typów i rodzajów 

Urządzeń i Oprogramowania oraz ich wzajemnych powiązań; 

Projekt Techniczny element Dokumentacji opisujący sposób wykonania, wdrożenia i właściwości 

Systemu; 

Protokół Odbioru 

Dokumentacji 

oznacza dokument potwierdzający prawidłowość i kompletność Dokumentacji 

sporządzonej zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 2 do 

Umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do Umowy; 

Protokół Odbioru 

Etapu 

oznacza dokument potwierdzający prawidłową realizację Etapu, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 9 do Umowy; 

Protokół Odbioru 

Ilościowego 

oznacza dokument potwierdzający prawidłową realizację danej części Dostawy 

w zakresie techniczno - ilościowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do 

Umowy; 

Protokół Odbioru 

Jakościowego 

oznacza dokument potwierdzający prawidłową realizację danej części Dostawy 

w zakresie jakościowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do Umowy; 

Protokół Odbioru 

Końcowego 

oznacza dokument potwierdzający prawidłową realizację Umowy, kończącą się 

podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 

5 do Umowy; 

Protokół Odbioru 

Testów 

oznacza dokument potwierdzający prawidłową realizację testów 

akceptacyjnych, którego wzór stanowi Załącznik nr 10 do Umowy; 

Protokół Odbioru 

Zleceń 

oznacza dokument potwierdzający prawidłową realizację Zleceń, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 12 do Umowy; 

PSP Państwowa Straż Pożarna; 

PTA (Plan testów 

Akceptacyjnych) 

element Dokumentacji opracowany przez Wykonawcę, podlegający akceptacji 

Zamawiającego, wytworzony na podstawie szablonu Planu Testów 
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Akceptacyjnych, zgodnie z założeniami określonymi w Załączniku nr 2 do 

Umowy i wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy; 

PZP (Plan 

Zarządzania 

Projektem) 

Element Dokumentacji definiujący organizację procesy, narzędzia i techniki 

dobrane w celu skutecznej i efektywnej realizacji przedmiotu zamówienia, 

zawierający co najmniej: szczegółowy opis zadań realizowanych w ramach 

Etapów, harmonogram, plan komunikacji, szczegółowe procedury zgłoszeń 

występowania Błędów oraz obsługi Incydentów serwisowych realizowanych w 

ramach serwisu gwarancyjnego; 

Rejon Operacyjny Obszar działania danego Dysponenta; 

SD Stanowisko dostępowe Użytkownika; 

Serwer Puppet Serwer Puppet jest to maszyna wirtualna zawierająca usługę puppetmaster 

działająca na oprogramowaniu Puppet (http://puppetlabs.com/puppet/what-is-

puppet). Jest ona źródłem konfiguracji i plików instalacyjnych dla wirtualnych 

maszyn działających w systemie. 

SI PR System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego, projekt realizowany w 

ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; 

SI WCPR oznacza dostarczony w ramach oddzielnego postępowania System 

Informatyczny Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego wraz z 

zainstalowanym oprogramowaniem standardowym, aplikacyjnym oraz 

infrastrukturą sprzętową. Infrastruktura sprzętowa dzieli się na Infrastrukturę 

centralną (Podstawowy Ośrodek Krajowy), infrastrukturę regionalną (Ośrodki 

Regionalne/ Centra Powiadamiania Ratunkowego) oraz sprzęt 

teleinformatyczny; 

SIM System Informacji Medycznej, system informatyczny realizowany w ramach 

CSIOZ odpowiedzialny za gromadzenie, udostępnianie informacji w zakresie 

dokumentacji medycznej; 

SPR System Powiadamiania Ratunkowego; 

SWD System Wspomagania Dowodzenia klasy dyspozytorskiej „czasu rzeczywistego” 

wspomagający proces przyjęcia i obsługi zgłoszeń alarmowych; 

System/SWD PRM System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 

wraz z Urządzeniami dostarczanymi przez Wykonawcę i infrastrukturą 

sprzętową Zamawiającego oraz zainstalowanym Oprogramowaniem 

Standardowym, oraz powstałym w wyniku realizacji niniejszego zamówienia 

Oprogramowaniem Aplikacyjnym umożliwiający przyjęcie z centrum 

powiadamiania ratunkowego, o którym mowa w ustawie z dnia 22 listopada 

2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. poz. 1635), zgłoszeń 

alarmowych, dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego, rejestrowanie 

http://puppetlabs.com/puppet/what-is-puppet
http://puppetlabs.com/puppet/what-is-puppet
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zdarzeń medycznych, prezentację miejsca geograficznego zdarzenia 

alarmowego oraz pozycjonowanie zespołów ratownictwa medycznego; 

TM Terminal mobilny - przenośny komputer osobisty stanowiący element 

wyposażenia karetek; 

UMM Uniwersalny Moduł Mapowy udostępniany przez GUGiK; 

Umowa oznacza Umowę zawartą z Wykonawcą wraz z Załącznikami stanowiącymi 

Integralną część Umowy 

Urządzenia   sprzęt teleinformatyczny wraz z niezbędnym wyposażeniem i odnoszącą się do 

nich dokumentacją techniczną producenta, w tym również okablowanie 

strukturalne i szafy rackowe oraz ich wyposażenie, będące przedmiotem 

niniejszego zamówienia 

Usługa Integracji usługa polegająca na zapewnieniu współpracy Systemu z Systemem Informacji 

Medycznej, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie 

informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039) 

Usługi Migracji usługi polegające na rekonfiguracji Systemu tj. włączenie stanowisk danej 

Dyspozytorni do środowiska produkcyjnego Systemu 

Utwór wszelkie utwory wytworzone przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy, w 

szczególności Dokumentacja, Oprogramowanie Aplikacyjne oraz ich zmiany, 

aktualizacje dokonane w ramach Nadzoru Autorskiego i Modyfikacji, utwory 

wytworzone w ramach Nadzoru Autorskiego, utwory wytworzone w ramach 

Usług Migracji stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 

90, poz. 631, z późn. zm.) 

Użytkownik  oznacza podmiot korzystający z Systemu 

Warsztaty 

Szkoleniowe 

oznacza określone w Umowie szkolenie prowadzone przez Wykonawcę dla 

użytkowników-instruktorów i administratorów Systemu na podstawie Zlecenia; 

szczegółowe wymagania dla Warsztatów Szkoleniowych określa Załącznik nr 2 

do Umowy; 

Zamawiający Centrum Projektów Informatycznych 

Zdarzenie Sytuacja, w której występuje stan nagłego zagrożenia zdrowotnego. Stan 

nagłego zagrożenia zdrowotnego jest zdefiniowany w Ustawie o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym. W SWD PRM Zdarzeniem staje się Zgłoszenie, do 

którego wymagane jest przydzielenie ZRM – decyzję o tym podejmuje 

Dyspozytor medyczny 

Zgłoszenie Informacja o potencjalnym Zdarzeniu z CPR przekazana przez Operatora do 

Dyspozytora medycznego jako połączenie telefoniczne lub formatka celem 
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obsługi albo wprowadzona do Systemu przez Dyspozytora w wyniku otrzymania 

informacji bezpośrednio bądź telefonicznie w Dyspozytorni. 

Dyspozytor medyczny obsługując Zgłoszenie podejmuje decyzję: 

 Do realizacji (Zgłoszenie przyjęte) 

 Odmowa (Zgłoszenie odrzucone) 

Zlecenie oznacza zamówienie złożone przez Zamawiającego na wykonanie Nadzoru 

Autorskiego, Usługi Migracji, Usługi Integracji lub świadczenie warsztatów 

opisanych w niniejszym dokumencie 

Zlecenie wyjazdu przekazanie przez Dyspozytora do ZRM dokumentu papierowego, drogą 

telefoniczną, radiową bądź za pośrednictwem systemu informatycznego 

wszystkich informacji wymaganych do wyjazdu do Zdarzenia z zakresu 

dokumentu Karta Zlecenia Wyjazdu. 

ZOK Zapasowy Ośrodek Krajowy 

ZRM Zespół Ratownictwa Medycznego 

 

Pozostałe pojęcia użyte w dokumencie należy rozumieć zgodnie z ich ogólnie przyjętym znaczeniem. 
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3. Cele i zakres przedmiotu zamówienia 

Celem Projektu jest budowa i wdrożenie ogólnokrajowego Systemu Wspomagania Dowodzenia 

Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM). Zakres realizacji Systemu jest opisany w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy. Przedsięwzięcie stanowi element projektu 

pn.: ”System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SI PR)”, którego realizacja podyktowana jest 

koniecznością wdrożenia jednolitych w skali kraju narzędzi informatycznych wspierających realizację zadań 

i współdziałanie służb ustawowo powołanych do przyjęcia i obsługi wywołań alarmowych. Przedmiotowe 

zamówienie finansowane jest w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka (PO IG). 

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1. Etap I: 

a. opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu Dokumentacji, a w szczególności: 

i. Projektu Infrastruktury Fizycznej Systemu, 

ii. Projektu Technicznego, 

iii. Planu Zarządzania Projektem, 

b. przeniesienie na Zamawiającego i MAiC autorskich praw majątkowych wraz z prawem 

zależnym do Dokumentacji wytworzonej w ramach Etapu 1, 

2. Etap II: 

a. wytworzenie i Dostawa Oprogramowania Aplikacyjnego wymaganego do realizacji Systemu 

wraz z przeniesieniem na Zamawiającego i MAiC oraz MZ autorskich praw majątkowych 

wraz z prawem zależnym, 

b. Dostawa Oprogramowania Standardowego wraz z udzieleniem licencji na Zamawiającego 

i MAiC oraz MZ, 

c. Dostawę, instalację i konfigurację Urządzeń i Oprogramowania niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania Systemu zgodnie z przyjętym Projektem Technicznym, w 

tym instalację i konfigurację dostarczanego przez Wykonawcę Oprogramowania na 

zapewnianych przez Zamawiającego, do nie więcej niż 207 szt. stanowiskach dostępowych 

oraz do nie więcej niż 32 zestawach terminali mobilnych, 

d. przygotowanie przez Wykonawcę środowiska testowego oraz przeprowadzenie testów 

akceptacyjnych Systemu, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego PTA, 

e. przeprowadzenie wdrożenia produkcyjnego Systemu, 

f. przeniesienie na Zamawiającego i MAiC oraz MZ autorskich praw majątkowych wraz 

z prawem zależnym do Dokumentacji wytworzonej w ramach Etapu 2, 

3. Etap III: 

a. opracowanie i dostarczenie Dokumentacji Powykonawczej, 

b. przeniesienie na Zamawiającego i MAiC autorskich praw majątkowych do Dokumentacji 

wytworzonej w ramach Etapu 3, 
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c. udzielenie gwarancji i świadczenia usługi serwisu gwarancyjnego dla Systemu w okresie 36 

miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 

 

Dodatkowo w ramach zamówienia przewidziano następujące elementy: 

1. Nadzór Autorski i usługa APN: 

a. świadczenie Nadzoru Autorskiego w wysokości 3000 roboczogodzin, 

b. zapewnienie usług APN na rzecz transmisji dla potrzeb terminali mobilnych i urządzeń GPS 

zapewnianych przez Zamawiającego, 

2. Warsztaty: 

a. świadczenie przez Wykonawcę warsztatów szkoleniowych, w zakresie administrowania 

Systemu dla łącznej ilości do 20 osób, realizowanych na Zlecenie Zamawiającego, 

b. świadczenie przez Wykonawcę warsztatów szkoleniowych, w zakresie użytkowania 

Systemu dla łącznej ilości do 50 osób (trenerów), realizowanych na Zlecenie 

Zamawiającego, 

3. Usługa Migracji: 

a. świadczenie Usług Migracji w maksymalnie 45 Dyspozytorniach, zgodnie z przyjętym 

Projektem Technicznym, na Zlecenie Zamawiającego, 

4. Usługa Integracji: 

a. świadczenie Usług Integracji, na Zlecenie Zamawiającego. 
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4. Diagram kontekstowy rozwiązania i model zachowania 

4.1.Diagram kontekstowy rozwiązania 

 

Rysunek 1. Diagram kontekstowy SWD PRM 

4.2.Model zachowania – opis procesów biznesowych SWD PRM 

W systemie SWD PRM obsługiwane są następujące procesy biznesowe: 

 Obsługa zdarzenia – główny proces biznesowy Systemu, podzielony na podprocesy: 

o Przyjęcie zgłoszenia, 

o Zadysponowanie ZRM, 

o Przyjęcie zlecenia wyjazdu, 

o Wyjazd ratunkowy ZRM, 

 Monitorowanie sił i środków PRM (jako element większego procesu: Koordynowanie prac PRM), 

 Przejęcie obsługi zgłoszeń/zdarzeń przez inną dyspozytornię, 

 dfd DFD lev el 0 - SWD PRM

SI WCPR

CPS CPR

UMM

0 SWD PRM

PZŁ

Informacja o połączeniu

przychodzącym (kolejka

ACD)

Zakończenie pracy

Dyspozytora na

konsoli

Rozpoczęcie pracy

Dyspozytora na konsoli

Zapytanie o

lokalizację

Zakończenie pracy

Dyspozytora na SD

Rozpoczęcie pracy

Dyspozytora na SD

Dane lokalizacyjne

Zgłoszenie / zdarzenie

Informacje o lokalizacji

dzwoniącego
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 Kontrola pracy dyspozytorów i ZRM, 

 Zarządzanie siłami i środkami PRM, 

 Raportowanie, w tym: 

o Tworzenie księgi dysponenta w dyspozytorniach, 

o Wykonywanie raportów predefiniowanych i dowolnych przez analityków, 

 Grafikowanie i ewidencja czasu pracy, 

 Wyjazd techniczny ZRM, 

Procesy są opisane pod kątem pracy z SWD PRM. Elementy procesów odbywające się poza SWD PRM 

zostały opisane skrótowo lub pominięte. 

4.2.1. Obsługa zdarzenia 

Obsługa zdarzenia dzieli się na wyraźnie oddzielone podprocesy, każdy z nich jest opisany oddzielnie 

w kolejnych podpunktach. 

 Przyjęcie zgłoszenia 

W tym procesie w Systemie powstaje obiekt Zgłoszenie/Zdarzenie. 

Proces ten polega na przyjęciu informacji od zgłaszającego, którego zdaniem występuje zagrożenie zdrowia 

lub życia wymagające interwencji PRM, przeanalizowanie tej informacji, podjęcie decyzji o przyjęciu lub 

odmowie, zapisanie wszystkich zebranych informacji oraz informacji o podjętej decyzji w Systemie. Jeśli 

zgłoszenie zostaje uznane za zasadne, następuje przejście do procesu Zadysponowanie ZRM. 

Informacja o zgłoszeniu może trafić do dyspozytora medycznego na kilka sposobów: 

 Zgłoszenie przekazane z CPR, poprzez system SI WCPR; 

 Zgłoszenie telefoniczne (lub inne) odebrane bezpośrednio przez dyspozytora medycznego; 

 Zgłoszenie wewnętrzne (od zespołu ratownictwa medycznego bądź pracownika dyspozytorni) – 

informacja o dodatkowych poszkodowanych albo zauważonych osobach potrzebujących pomocy 

poza obsługiwanym zdarzeniem. 

W przypadku gdy, na listę zdarzeń trafia zgłoszenie bezgłosowe, dyspozytorzy medyczni otrzymują 

odpowiednią notyfikację, widoczną niezależnie od kontekstu pracy. 

Zgłoszenie z CPR 

Zgłoszenie w CPR może być powiązane z rozmową telefoniczną lub nie. W przypadku zgłoszenia 

powiązanego z rozmową telefoniczną proces przyjęcia zgłoszenia wygląda tak: 

 System SWD PRM dostaje komunikat od SI WCPR o nowym zgłoszeniu, które jest powiązane z 

trwającą rozmową telefoniczną; 

 Wybór odpowiedniej dyspozytorni oraz konkretnego dyspozytora następuje w zewnętrznym 

systemie telefonicznym (PZŁ); 

 W momencie, w którym rozmowa trafia do dyspozytorni, informacja o zgłoszeniu pokazuje się na 

liście zgłoszeń i zdarzeń w SWD PRM.  
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 Dyspozytor odbiera połączenie telefoniczne, PZŁ przekazuje informacje o tym do SWD PRM, SWD 

PRM ustala, na którym stanowisku dyspozytorskim zostało odebrane połączenie; 

 W SWD PRM dyspozytorowi automatycznie otwiera się formatka Zgłoszenie/Zdarzenie, z danymi 

przekazanymi przez SI WCPR i możliwością uzupełniania danych. 

W przypadku zgłoszenia nie powiązanego z rozmową telefoniczną proces wygląda tak: 

 System SWD PRM dostaje komunikat od SI WCPR o nowym zgłoszeniu, które nie jest powiązane z 

rozmową telefoniczną. W informacji od SI WCPR jest wskazana dyspozytornia, do której kierowane 

jest zgłoszenie. 

 We wskazanej dyspozytorni wszyscy dyspozytorzy widzą nowe zgłoszenie na liście zgłoszeń i 

zdarzeń.. Dyspozytor Główny lub jego Zastępca otrzymują powiadomienie o nadejściu zgłoszenia 

bezgłosowego. 

 Dyspozytor Główny lub jego zastępca wskazuje zgłoszenie na liście i otwiera je lub wyświetla jego 

szczegóły za pomocą notyfikacji, oraz podejmuję decyzję o zasadności zgłoszenia i przekazaniu go 

do dalszej obsługi. 

Na liście zgłoszeń i zdarzeń prezentowany jest czas przyjęcia zgłoszenia do SWD PRM. Dzięki temu 

wiadomo, ile czasu zgłoszenia czekają na podjęcie obsługi. Po zdefiniowanym w Systemie czasie niepodjęcia 

obsługi zgłoszenia, System dodatkowo wyraźnie poinformuje dyspozytorów o zaległym zgłoszeniu. 

Niezależnie od wybranych ustawień sortowania listy Zdarzeń, Zdarzenia o statusie "Nowe" (dla których nie 

została podjęta decyzja) są wyświetlane na szczycie listy Zdarzeń. Nawet jeśli w danej chwili dyspozytor 

nie będzie miał włączonego okna listy zgłoszeń i zdarzeń, informacje o nowych zgłoszeniach będą się 

pojawiać na ekranie. 

Zgłoszenia z SI WCPR są prezentowane automatycznie na mapie. Po podjęciu obsługi zgłoszenia, mapa jest 

centrowana na lokalizacji zdarzenia.  

Zgłoszenie telefoniczne bezpośrednie 

Po odebraniu bezpośredniego połączenia telefonicznego, SWD PRM otworzy dla dyspozytora automatycznie 

okno utworzenia nowego Zgłoszenia/Zdarzenia w statusie „Wywiad”, z wypełnionymi podstawowymi 

informacjami: 

 Czas przyjęcia zgłoszenia 

 Źródło: SWD PRM 

 Numer zgłoszenia  

Niezależnie od sposobu, w jaki zgłoszenie trafiło do dyspozytora, jeśli zgłoszenie było telefoniczne, SWD 

PRM prezentuje na mapie informacje z systemu PLI CBD o przybliżonej lokalizacji dzwoniącego. 

Po podjęciu przez dyspozytora obsługi zgłoszenia 

Dyspozytor zbiera dostępne dane o zdarzeniu i o zgłaszającym. Samodzielnie podejmuje decyzję o przyjęciu 

lub odmowie. 

Na każdym etapie obsługi zgłoszenia dyspozytor może przekazać zgłoszenie innemu dyspozytorowi, w tym 

również w innej dyspozytorni. Dyspozytor medyczny, któremu została przekazana obsługa zdarzenia 

otrzymuje notyfikację z Systemu odnośnie oczekującego na obsługę zdarzenia. Notyfikacja taka jest 

widoczna niezależnie od kontekstu pracy. 

Możliwe jest również dodanie do obsługi zgłoszenia, w ramach funkcji przyjęcia Zgłoszenia, dyspozytora 

wysyłającego (z tej samej dyspozytorni). W takim przypadku obsługa zgłoszenia pozostaje u 
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dotychczasowego dyspozytora, ale zostaje włączony drugi dyspozytor, który może od razu zająć się 

zadysponowaniem ZRM. Wskazany dyspozytor wysyłający dostaje odpowiednie powiadomienie na ekranie, 

niezależnie od aktualnie używanych formatek. 

Jeśli dyspozytor podjął decyzję o odmowie, proces kończy się. W formatce Zgłoszenia/Zdarzenia dyspozytor 

wpisuje przyczynę odmowy, a formatka zmienia swój status na „Odmowa” lub „Pozostałe” 

Przed potwierdzeniem w Systemie podjęcia decyzji o wysłaniu ZRM dyspozytor musi wprowadzić w 

Systemie opis zdarzenia, miejsce Zdarzenia i liczbę poszkodowanych. Liczba poszkodowanych, to wartość 

tekstowa i może być konkretną liczbą (na przykład 1) lub opisem typu „3 lub 4” albo „kilkanaście” 

Dyspozytor obsługujący zgłoszenie może powiadomić inne służby. Informacja o powiadomieniu innych służb 

jest wpisywana do formatki Zgłoszenia/Zdarzenia. 

 Aktualizacja danych o Zgłoszeniu/Zdarzeniu jest przesyłana na bieżąco do SI WCPR oraz aktualizowana 

na wszystkich stanowiskach pracy (terminalach i stacjach dostępowych) SWD PRM, na których jest otwarte 

to Zdarzenie. 

Zgłoszenie może dotyczyć zdarzenia już obsługiwanego przez dyspozytornię. W takiej sytuacji dyspozytor 

może oznaczyć zgłoszenie jako duplikat i podpiąć do zgłoszenia/zdarzenia pierwotnego. 

 Zadysponowanie ZRM 

Zadysponowanie ZRM polega na: 

 Wyborze odpowiedniego ZRM na podstawie typu (podstawowy czy specjalistyczny),  szacowanego 

czasu dojazdu do zdarzenia oraz statusu ZRM. 

 Podjęciu decyzji o rodzaju wyjazdu: na sygnale czy zwykły 

 Zatwierdzeniu wyjazdu. System automatycznie informuje ZRM o nowym zleceniu wyjazdu. 

Dane w Karcie zlecenia wyjazdu pochodzą z obiektu Zgłoszenie/Zdarzenie, jednak mogą być modyfikowane 

przez dyspozytora – zarówno przed zatwierdzeniem wyjazdu jak i po zatwierdzeniu wyjazdu. Dane 

uzupełnione po zatwierdzeniu wyjazdu są niezwłocznie przekazane do ZRM.  

Do jednego zdarzenia może być wysłany więcej niż jeden zespół. Dyspozytor przyjmujący zgłoszenie 

wpisuje liczbę poszkodowanych (w pole tekstowe), dzięki czemu: 

 Dyspozytor wysyłający wie, ile zespołów powinien zadysponować, bez wczytywania się w tekstowy 

opis zdarzenia. 

 System wie, jaką liczbę ZRM podpowiedzieć dyspozytorowi wysyłającemu. Podpowiadane jest 

zawsze co najmniej kilka więcej niż wymagane. 

Na podstawie lokalizacji zdarzenia System określa, które zespoły mają najkrótszy szacowany czas dojazdu. 

Czas dojazdu jest szacowany przez system UMM dla miejsca Zdarzenia i ostatniej lokalizacji ZRM.  

Wysyłając zlecenie do ZRM dyspozytor jest informowany przez SWD PRM, czy zlecenie zostało dostarczone 

na terminal mobilny ZRM oraz czy zostało dostarczone na stanowisko w miejscu stacjonowania. W 

przypadku braku informacji o dostarczeniu, dyspozytor wie od razu, że musi skontaktować się z zespołem 

w inny sposób – telefonicznie lub radiowo.  
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 Przyjęcie zlecenia wyjazdu 

Informacja o nowym zleceniu wyjazdu trafia na terminal mobilny wybranego ZRM (jeśli posiada) oraz na 

stanowisko dostępowe w miejscu stacjonowania. System prezentuje bardzo wyraźny komunikat na ekranie 

oraz jest dodatkowy sygnał dźwiękowy.  

Potwierdzenie przyjęcia zlecenia może być wykonane zarówno na tablecie jak i na stanowisku w miejscu 

stacjonowania.  

Na tablecie wystarczy wcisnąć przycisk „Przyjmij”. W trakcie dyżuru danego składu ZRM na tablecie do 

aplikacji jest zalogowany kierownik ZRM. Jeśli tablet ma połączenie z drukarką, Karta zlecenia wyjazdu 

może zostać od razu wydrukowana. 

Na stanowisku w miejscu stacjonowania ZRM w celu potwierdzenia przyjęcia zlecenia oraz wydrukowanie 

karty zlecenia wyjazdu konieczne jest uwierzytelnienie użytkownika za pomocą karty mikroprocesorowej 

lub hasła. Członek ZRM może automatycznie wydrukować dokumenty KZW i KMCR dla wyjazdu wstępnie 

uzupełnione danymi z Systemu. 

Potwierdzenie przyjęcia zlecenia na w jednym miejscu (np. na tablecie) jest automatycznie widziane w 

drugim miejscu (np. na stanowisku w miejscu stacjonowania).  

Przyjęcie zlecenia wyjazdu spowoduje automatyczne włączenie nawigacji samochodowej na tablecie z 

automatycznie ustawionym miejscem zdarzenia. Nawigacja samochodowa nie blokuje możliwości 

korzystania z innych funkcji Systemu, np. dostępu do Karty zlecenia wyjazdu lub zmiany statusu. Nawigacja 

może zostać wyłączona. 

 ZRM zmienia status na „Wyjazd do zdarzenia” w momencie, 

gdy określi to Kierownik ZRM na tablecie lub status zostanie 

zmieniony przez Dyspozytora. Wyjazd ratunkowy ZRM 

W trakcie wyjazdu ratunkowego ZRM, SWD PRM wspiera zespół w następującym zakresie: 

 Nawigacja samochodowa kieruje do miejsca zdarzenia. Dodatkowo nawigacja samochodowa może 

zostać użyta do kierowania do szpitala lub z powrotem do miejsca stacjonowania. 

 Na tablecie jest stały dostęp do Karty zlecenia wyjazdu. Kartę można wydrukować. 

 Dyspozytor może zaktualizować Kartę zlecenia wyjazdu. ZRM dostaje informację o zaktualizowaniu 

karty. 

 Dyspozytor może odwołać wyjazd. ZRM dostaje informację o odwołaniu. 

 ZRM zmienia swój status na tablecie (diagram następstwa statusów jest poniżej). Dzięki temu: 

o W dokumentacji zlecenia wyjazdu zapisują się odpowiednie czasy – czas podjęcia zlecenia, 

czas dotarcia na miejsce zdarzenia, czas dojazdu do szpitala, łączny czas obsługi zlecenia, 

czas przyjęcia Zgłoszenia w Dyspozytorni, przekazania do ZRM, wyjazdu ZRM, czas wyjazdu 

z miejsca zdarzenia do szpitala, czas przekazania pacjenta, czas zakończenia czynności 

ratunkowych, zgonu, rozpoczęcia powrotu do bazy i dojechania do bazy, czasy przekazania 

Zgłoszenia pomiędzy dyspozytorami i odwołania wyjazdu. 

o W dyspozytorni wszyscy dyspozytorzy mają na bieżąco informacje o stanie obsługi zdarzeń 

i statusie wszystkich ZRM. Informacje te są dostępne również dla Lekarzy koordynatorów. 

 ZRM może zaktualizować dane na Karcie zlecenia wyjazdu. 
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 ZRM dodaje do Karty zlecenia wyjazdu Kartę medycznych czynności ratunkowych, może wypełnić 

wszystkie pola i wydrukować ją. 

 Zarówno Kartę zlecenia wyjazdu jak i Kartę medycznych czynności ratunkowych zespół może 

wypełnić w późniejszym terminie, nawet w przypadku braku łączności z serwerem. 

 Informacje o położeniu, prędkości, wysokości nad poziomem morza, stanie włączenia silnika i 

sygnałów, ilości paliwa w zbiorniku są na bieżąco wysyłane do Systemu. 

4.2.2. Monitorowanie sił i środków PRM 

Monitorowanie sił i środków jest procesem wykonywanym: 

 Przez dyspozytora medycznego w trakcie obsługi zgłoszeń i poza obsługą zgłoszeń, w celu 

posiadania bieżącej informacji, aby być lepiej przygotowanym do obsługi kolejnych zgłoszeń 

 Przez lekarza koordynatora (wojewódzkiego oraz u dysponenta) w celu koordynacji działań 

zespołów ratownictwa medycznego – zwłaszcza na styku województw lub przy zdarzeniach 

masowych 

Monitorowanie sił i środków jest wykonywane z wykorzystaniem Modułu dyspozytora wraz z powiązanym 

Modułem mapy. Dzięki tym modułom dostępne na bieżąco są następujące informacje: 

 Jakie i gdzie są aktualnie obsługiwane zdarzenia (poprzez odczytywanie informacji z listy 

zgłoszeń/zdarzeń oraz prezentację zdarzeń na mapie – w zakresie zdarzeń obsługiwanych) 

 Ile i jakie zgłoszenia czekają na podjęcie obsługi w poszczególnych dyspozytorniach (poprzez 

odczytywanie informacji z listy zgłoszeń/zdarzeń oraz prezentację zdarzeń na mapie – w zakresie 

nowych zgłoszeń) 

 Gdzie znajdują się aktualnie zespoły ratownictwa medycznego i jaki mają status (poprzez 

odczytywanie informacji z mapy i z listy ZRM). 

4.2.3. Przejęcie obsługi zgłoszeń/zdarzeń w sytuacjach wyjątkowych 

Zgodnie z grafikiem na każdej zmianie jest wyznaczony dyspozytor główny (kierownik zmiany) i zastępca 

dyspozytora głównego (z-ca kierownika zmiany). Rolą dyspozytora głównego jest monitorowanie i 

reagowanie w sytuacjach wyjątkowych, które mogą pojawić się w dyspozytorni, oraz obsługa zgłoszeń bez 

połączenia telefonicznego bądź przekazanych z innej dyspozytorni. O sytuacjach wyjątkowych będą 

informowani poprzez powiadomienia pojawiające się na ekranie, niezależnie od kontekstu pracy. 

Dyspozytor główny jak i jego zastępca posiadają uprawnienia do Systemu takie same, jak dyspozytor 

medyczny. 

O sytuacji wyjątkowej mówimy wtedy, gdy System utraci łączność ze stanowiskiem dostępowym, jednym, 

kilkoma lub wszystkimi. 

 Utrata łączności ze stanowiskiem dostępowym w ramach 

dyspozytorni 

W przypadku utraty łączności ze stanowiskiem dostępowym, na którym pracuje dyspozytor medyczny, 

dane stanowisko przechodzi w tryb off-line. Informacja o przejściu w tryb off-line wyświetla się w aplikacji 

dyspozytora. Jednocześnie informacja o awarii stanowiska trafia w postaci notyfikacji do Dyspozytora 

głównego, niezależnie od kontekstu pracy. 
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Dyspozytor główny posiadając wiedzę na temat awarii danego stanowiska oraz mając informacje o 

przerwanej obsłudze zdarzenia, może wyznaczyć innego dyspozytora medycznego do obsługi tego 

zdarzenia lub sam podjąć obsługę zdarzenia. 

W przypadku awarii stanowiska dostępowego dyspozytora głównego lub w sytuacji zablokowanego 

stanowiska, wspomniane notyfikacje trafiają do zastępcy dyspozytora głównego, który przejmuje rolę i 

obowiązki dyspozytora głównego. 

Dane zdarzenia uzupełnione przez dyspozytora, którego stanowisko uległo awarii, zapisywane są w lokalnej 

bazie danych i synchronizowane z serwerem po odzyskaniu połączenia. Wszystkie zmiany dokonane w 

trybie off-line są widoczne w historii zdarzenia (po wysłaniu na serwer, po odzyskaniu połączenia). Zapis 

do lokalnej bazy danych następuje po kliknięciu przycisku zapisu zmian a także automatycznie, po 

opuszczeniu dowolnej sekcji na formatce zdarzenia. Szczegóły realizacji wymagań obsługi sytuacji 

wyjątkowych zostały opisane w scenariuszach testowych „ST.WYJ.001.Przejęcie zgłoszeń przez 

dyspozytora głównego i jego obsługa” oraz „ST.WYJ.001.ALT01.Przejęcie zgłoszeń przez dyspozytora 

głównego i przekazanie do innego dyspozytora.”. 

 Awaria dyspozytorni 

Awaria dyspozytorni oznacza brak łączności serwera ze wszystkimi stanowiskami dostępowymi w danej 

dyspozytorni. 

SWD PRM w przypadku wykrycia awarii wysyła komunikat do Dyspozytora Głównego lub Zastępcy 

Dyspozytora Głównego pracujących w dyspozytorni skonfigurowanej, jako rezerwowa.  Zgłoszenia z SI 

WCPR cały czas wychodzą z przypisaniem do dyspozytorni podstawowej, po stronie systemu SWD PRM i 

PZŁ są kierowane do dyspozytorni rezerwowej dla dyspozytorni, która uległa awarii. 

Szczegóły realizacji wymagań obsługi sytuacji wyjątkowych zostały opisane w scenariuszach testowych w 

ramach grupy: Przejęcie obsługi zgłoszeń/zdarzeń w sytuacjach wyjątkowych. 

Dyspozytornia rezerwowa musi przejąć obsługę zdarzeń uprzednio obsługiwanych jak również przejąć 

obsługę zgłoszeń/zdarzeń, które już trafiły do niedziałającej dyspozytorni i nie zostały jeszcze przyjęte do 

obsługi. W tym celu, w dyspozytorni rezerwowej dyspozytorzy powinni na liście zgłoszeń i zdarzeń wybrać 

funkcję „Dodaj dyspozytornię”, po czym z listy prezentowanych dyspozytorni wybrać dyspozytornię, w 

której nastąpiła awaria. Spowoduje to, że na liście zgłoszeń/zdarzeń pojawią się dodatkowo 

zgłoszenia/zdarzenia z uszkodzonej dyspozytorni. Przeglądanie zdarzeń innej dyspozytorni jest 

rejestrowane w historii działań użytkownika w Systemie. System jest zaprojektowany tak, że dyspozytor w 

każdym momencie może otworzyć dowolne zdarzenie z listy i zająć się jego obsługą, niezależnie od tego, 

czy wcześniej zdarzenie zostało już otwarte przez innego dyspozytora. System prezentuje informację o 

tym, którzy dyspozytorzy mają otwarte dane zdarzenie. 

4.2.4. Kontrola pracy dyspozytorów i ZRM 

Proces kontroli pracy dyspozytorów i zespołów ratownictwa medycznego polega na analizie parametrów ich 

pracy, takich jak: 

 Czasy obsługi zgłoszeń 

 Liczby obsłużonych zgłoszeń 

 Czasy zmian statusów Zdarzenia, 

 Czasy zmian statusów ZRM,  
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 Czasy ujęte w dokumentacji medycznej (KZW i KMCR),  

 Czasy podjęcia Zgłoszenia z listy do obsługi,  

 Czas przyjęcia zgłoszenia na TM bądź w aplikacji w MS ZRM.  

Analizowane mogą być również: 

 Dokładny przebieg obsługi każdego zgłoszenia (System rejestruje wszystkie zdarzenia/zmiany z 

informacją o użytkowniku, czasie wykonania czynności i rodzaju czynności/zmiany) 

 Trasy poruszania się ambulansów 

Raporty związane z kontrolą pracy dyspozytorów i członków ZRM są dostępne w Module Raportowym – 

jako raporty definiowane przez użytkownika lub raporty niestandardowe. Zakres danych dostępnych dla 

użytkownika dysponenta jest ograniczony do danych przypisanych do jego dysponenta. Szczegółowe 

informacje o module raportowym znajdują się w Instrukcji Użytkownika dla Modułu Raportowego. 

Odtworzenie wszystkich danych zgłoszenia/zdarzenia wraz z historią jego obsługi oraz odtworzenie trasy 

ambulansu jest możliwe w Module dyspozytora. 

4.2.5. Zarządzanie siłami i środkami PRM 

Zarządzanie siłami i środkami jest procesem wykonywanym przez administratora biznesowego dysponenta. 

Administrator dysponenta definiuje w Systemie bieżące informacje o: 

 Pracownikach i ich uprawnieniach, w szczególności uprawnieniach do wykonywania pracy 

dyspozytora medycznego, lekarza systemu, pielęgniarki systemu i ratownika medycznego 

 Zespołach Ratownictwa Medycznego (ZRM) 

 Urządzeniach wykorzystywanych w ramach systemu: stanowiskach dyspozytorskich, stanowiskach 

typu inne, tabletach, urządzeniach GPS i pojazdach (karetkach). 

Dane dotyczące pracowników są opisane w modelu danych – tabela „Użytkownik”. Dane dotyczące ZRM są 

opisane w modelu danych – tabela „ZRM”. 

Administrator dysponenta jest odpowiedzialny również za zdefiniowanie w Systemie pojazdów 

(ambulansów), stanowisk dyspozytorskich, stanowisk dostępowych w miejscach stacjonowania ZRM i 

terminali mobilnych przypisanych do zespołów.  

W przypadku zmiany ambulansu albo tabletu zespołu ratownictwa medycznego, odpowiednie zmiany w 

Systemie może wprowadzić dyspozytor. Dzięki temu w Systemie może być aktualna informacja z modułu 

GPS ambulansu. 

W Systemie wprowadzony jest mechanizm planowania zmian w konfiguracji sił i środków. Dzięki temu 

administrator może wprowadzić zmianę w konfiguracji, która jest zaplanowana na określoną datę w 

przyszłości. Jeśli na przykład jest planowane uruchomienie kolejnego zespołu ratownictwa medycznego, 

administrator może wprowadzić do Systemu nowy ZRM jako nieaktywny i zaplanować zmianę statusu na 

aktywny w określony dzień. Mechanizm zmian planowanych jest dostępny dla wszystkich obiektów 

konfiguracyjnych.  

4.2.6. Raportowanie 

Procesy związane z raportowaniem zostały opisane w poniższych podrozdziałach. 
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 Księga dysponenta 

Księga dysponenta jest raportem dostępnym bezpośrednio w Module dyspozytora (wszystkie inne raporty 

są dostępne w Module raportowym). Jest to dokument związany z pracą dyspozytorni tworzony raz na dobę 

przez kierownika dyspozytorni lub przez dyspozytora po zakończeniu dyżuru – zależnie od ustaleń 

organizacyjnych. 

Księga dysponenta zawiera zestawienie kluczowych informacji dla zgłoszeń/zdarzeń obsłużonych przez 

dyspozytorów. Dane, które zawiera księga dysponenta są zdefiniowane w § 50. Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 

przetwarzania. Są to następujące dane: 

1) oznaczenie podmiotu, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1; 

2) datę wezwania, ze wskazaniem roku, miesiąca, dnia oraz godziny i minuty w systemie 24-

godzinnym; 

3) oznaczenie miejsca zdarzenia; 

4) wskazanie przyczyny wezwania (objawy); 

5) oznaczenie wzywającego; 

6) oznaczenie pacjenta, zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy i jego numer telefonu, jeżeli są znane; 

7) oznaczenie zespołu ratownictwa medycznego, który został zadysponowany na miejsce zdarzenia 

(podstawowy albo specjalistyczny); 

8) oznaczenie godziny i minuty w systemie 24-godzinnym przekazania zlecenia zespołowi ratownictwa 

medycznego; 

9) oznaczenie godziny i minuty w systemie 24-godzinnym wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego 

na miejsce zdarzenia; 

10) informację o zaleceniach co do dalszego postępowania w razie odmowy wysłania zespołu 

ratownictwa medycznego; 

11) imię i nazwisko lub kod przyjmującego wezwanie oraz jego podpis. 

Poza podpisem, pozostałe informacje będą generowane na podstawie danych zgromadzonych w systemie. 

 Raporty predefiniowane i tworzone przez analityków 

Raporty predefiniowane służą do przygotowywania zestawień potrzebnych do rozliczeń oraz innych 

wymaganych przez ustawy. W szczególności mogą to być raporty przygotowywane dla urzędu 

wojewódzkiego.  

Raporty są wykorzystywane przez: 

 Analityka dysponenta (rola w Systemie związana z uprawnieniami) na poziomie danych 

dysponenta  

 Upoważnionego przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia (rola w Systemie związana z 

uprawnieniami) na poziomie danych całego Systemu. 

 Lekarza koordynatora na poziomie województwa 
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Raporty predefiniowane są opisane w rozdziale 12.8.1.  

Poza raportami predefiniowanymi, zdefiniowanymi w Systemie przez Wykonawcę, analitycy mogą również 

komponować inne raporty korzystając ze wszystkich danych, do których są uprawnieni. Dodatkowo: 

 Analityk dysponenta ma dostęp do wszystkich danych dysponenta, w tym do kart zlecenia wyjazdu 

i kart medycznych czynności ratunkowych w pełnym wymiarze. 

 Upoważniony przedstawiciel MZ ma dostęp do danych całego systemu (wszystkich dysponentów) z 

wykluczeniem danych osobowych i medycznych. 

Raporty nie są związane z pracą operacyjną i mogą być wykonywane ad hoc. Projekt systemu uwzględnia 

jednak fakt zwiększonego zapotrzebowania na raporty pod koniec każdego miesiąca ze względu na 

rozliczenia finansowe.  

Raporty są dostępne w oddzielnej aplikacji, tzw. Module analityczno-raportowym. Moduł ten stanowi 

oprogramowanie standardowe.  

4.2.7. Grafikowanie i ewidencja czasu pracy 

Grafikowanie i ewidencja czasu pracy dotyczy następujących pracowników dysponentów: 

 Dyspozytorzy medyczni – uprawnienie „Dyspozytor medyczny”, 

 Członkowie ZRM, z wyróżnionym Kierownikiem ZRM – uprawnienie „Członek ZRM”, z możliwymi 

uprawnieniami ratowniczymi: 

o Lekarz Systemu, 

o Pielęgniarka Systemu, 

o Ratownik Medyczny, 

 Kierowcy ZRM – uprawnienie „Kierowca ZRM” z możliwymi uprawnieniem „Kierowca karetki”. 

 

W procesie układania grafiku System zapewnia spełnienie następujących warunków: 

 Na stanowisku dyspozytorskim jako dyspozytor medyczny może pracować wyłącznie pracownik z 

przyznanym przez administratora uprawnieniem „Dyspozytor medyczny”. 

 W składzie ZRM może pracować wyłącznie pracownik z przyznanym przez administratora 

uprawnieniem „Członek ZRM” lub „Kierowca ZRM”. 

 W składzie ZRM typu „P” muszą być co najmniej dwaj członkowie ZRM, z których jeden musi mieć 

uprawnienia do pełnienia roli Kierownika ZRM. 

 W składzie ZRM typu „S” muszą być co najmniej trzej członkowie ZRM z uprawnieniami 

ratowniczymi, w tym musi być co najmniej jeden z uprawnieniami ratowniczymi Lekarza Systemu. 

 W każdym składzie ZRM musi być co najmniej jeden członek ZRM z uprawnieniami do prowadzenia 

pojazdów uprzywilejowanych (uprawnienie „Kierowca karetki”). Może być to Lekarz Systemu, 

Pielęgniarka Systemu, Ratownik Medyczny lub dodatkowa osoba (kierowca) bez uprawnień do 

wykonywania medycznych czynności ratunkowych. Nie może być to jednak osoba z rolą na dyżurze 

„Kierownik ZRM”. 
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 Grafikowanie  

Grafikowaniem zajmuje się Planista dysponenta – jest to wyróżniona rola w systemie, związana z 

uprawnieniami do uruchomienia odpowiednich funkcji systemu w Module administratora i planisty. 

Grafikowanie polega na ustaleniu dyżurów dla wszystkich stanowisk dyspozytorskich i stanowisk w składach 

ZRM danego dysponenta. Planista układając grafik widzi w Systemie kalendarz i listę wszystkich stanowisk 

do obsadzenia na każdy dzień.  

Zaplanowanie obsadzenia stanowiska wiąże się ze wskazaniem stanowiska, pracownika, planowanej daty i 

godziny rozpoczęcia i zakończenia dyżuru.  

Każdy pracownik, dla którego jest ułożony grafik, ma możliwość obejrzenia i wydrukowania swojego grafiku 

– dyspozytor medyczny w Module dyspozytora, członek ZRM w Module Stacjonarnym ZRM. 

Przy układaniu grafików dla dyspozytorów medycznych istotną kwestią jest wyznaczenie dyspozytora 

głównego (tzw. Kierownik zmiany) oraz jego zastępcy. W sytuacjach wyjątkowych  

Z kolei, przy układaniu grafików dla zespołów wyjazdowych istotną kwestią jest wyznaczenie kierownika 

ZRM oraz kierowcy ZRM z pośród członków ZRM. Przy czym, funkcji kierownika i kierowcy nie można łączyć. 

Kierowcą może być członek ZRM z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania pojazdami 

uprzywilejowanymi. W szczególnych przypadkach, jako dodatkowa osoba oprócz członków z odpowiednimi 

kwalifikacjami medycznymi, w skład zespołu może wejść osoba (członek ZRM kierowca) bez uprawnień do 

wykonywania medycznych czynności ratunkowych, ale z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania 

pojazdami uprzywilejowanymi. 

 Ewidencja czasu pracy 

Ewidencja czasu pracy dotyczy (tak samo jak grafikowanie) dyspozytorów medycznych i członków ZRM. 

Należy wyróżnić następujące elementy składające się na odnotowanie obecności użytkownika (członka 

ZRM) w systemie i gotowość do pracy: 

 Zgłoszenie obecności (rozpoczęcie pracy) – informacja o przyjściu do pracy, ale braku gotowości 

do wykonywania działań, 

 Zgłoszenie gotowości ZRM do obsługi zgłoszeń – informacja od Kierownik ZRM o gotowości do 

wyjazdów. 

Każdy z tych pracowników po przyjściu do pracy i przygotowaniu się do dyżuru raportuje w Systemie 

rozpoczęcie pracy. Rozpoczynając pracę, pracownik dyspozytorni może: 

 Potwierdzić, że wykonuje zaplanowany w grafiku dyżur 

 Zgłosić się jako osoba zastępująca innego pracownika, który ma zaplanowany w grafiku dyżur.  

Rozpoczynając pracę, członek ZRM może: 

 Rozpocząć pracę w przydzielonym mu zespole na przydzielonym stanowisku 

 Rozpocząć dyżur w innym zespole , wg aktualnych potrzeb 

Zgłoszenie rozpoczęcia pracy wymaga uwierzytelnienia pracownika za pomocą karty mikroprocesorowej (w 

wyjątkowych sytuacjach możliwe jest uwierzytelnienie bez karty, które później musi być potwierdzone 

kartą).  
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Zakończenie pracy (dyżuru) jest również zgłaszane przez pracownika w Systemie. Każda zmiana składu 

osobowego ZRM skutkuje koniecznością ponownego zgłoszenia gotowości zespołu przez Kierownika ZRM 

(użytkownika, który jest w trakcie dyżuru w tej roli w ZRM).  

Kierownik ZRM oprócz zgłoszenia obecności zgłasza również w systemie gotowość zespołu do przyjmowania 

i obsługi zgłoszeń. 

4.2.8. Wyjazd techniczny ZRM 

Zespoły ratownictwa medycznego poza wyjazdami ratunkowymi wyjeżdżają również w związku z 

koniecznością utrzymania sprzętu w działaniu. Mogą być to wyjazdy związane z tankowaniem, myciem i 

czyszczeniem ambulansu, dezynfekcją ambulansu. Może zdarzyć się również awaria lub uszkodzenie 

ambulansu, które powoduje jego czasową niedostępność. 

Proces zgłoszenia statusu technicznego ZRM wygląda tak: 

 Kierownik ZRM kontaktuje się drogą telefoniczną/radiową z dyspozytornią, aby uzyskać zgodę na 

wyjazd techniczny/gospodarczy. Jest to krok opcjonalny, zależny od ustaleń organizacyjnych. W 

niektórych przypadkach – takich jak awaria ambulansu, zgoda  nie jest wymagana.  

 Członek ZRM w aplikacji mobilnej przestawia status ZRM na jeden z: 

o „Tankowanie” 

o „Mycie” 

o „Dezynfekcja” 

o „Awaria” 

 Analogicznie jak wszystkie inne zdarzenia systemu, fakt zmiany statusu jest zapamiętywany w 

historii ZRM.  

 Gdy tylko ZRM jest gotowy do przyjmowania kolejnych zleceń, Członek ZRM przestawia status na 

jeden z: „Powrót do bazy”, „Gotowy w bazie”. 

Wyjazd do zdarzenia jest możliwy również bezpośrednio ze statusów technicznych. 

4.2.9. Proces przydzielania i zarządzania ID pojazdów 

ID pojazdu jest identyfikatorem ambulansu wpisywanym w obiekcie Pojazd. Pojazd może być przypisany 

do ZRM, który z kolei może być przypisany do Karty ZW. Dzięki tym powiązaniom ID pojazdu jest 

przepisywane do Karty ZW, ponieważ jest w niej atrybutem wymaganym. 

Przyjmujemy, że ID pojazdu nadaje Dysponent. Istotne jest, aby po ID pojazdu Dysponent mógł ustalić, 

który pojazd był wysłany do konkretnego zdarzenia. Identyfikatorem tym może być numer rejestracyjny 

pojazdu lub jego numer inwentarzowy. 

4.2.10. Praca dyspozytora w trybie off-line 

Tryb off-line oznacza brak komunikacji sieciowej z POK i ZOK pozwalającej na bieżące przekazywanie 

informacji pomiędzy Modułem Dyspozytora i Modułem Mapy a POK i ZOK. 

Dyspozytor medyczny ma możliwość pracy w trybie off-line w przypadku utracenia łączności z OK. W trybie 

off-line, dyspozytor może zarówno zapisywać i edytować treść zgłoszenia/zdarzenia oraz kart zlecenia 

wyjazdu, jak i wydawać dyspozycje wyjazdu ZRM. Zlecenie wyjazdu musi zostać przekazane przez 
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dyspozytora wybranemu ZRM innym kanałem komunikacji (np. radiotelefonem). Wszystkie czynności 

dyspozytora medycznego (np. czas zadysponowania zespołu), jak i zmiany wprowadzone w dokumentach 

są rejestrowane w lokalnej bazie danych. Po odzyskaniu połączenia z OK, informacje zarejestrowane 

lokalnie zostają przesłane na serwer. Dzięki temu, zmiany wprowadzone przez dyspozytora medycznego 

nie zostaną utracone. Użytkownik jest na bieżąco informowany o aktualnym trybie pracy (on-line lub off-

line). 

4.2.11. Praca w Module Mobilnym ZRM w trybie off-line 

Tryb off-line oznacza brak komunikacji sieciowej z POK i ZOK pozwalającej na bieżące przekazywanie 

informacji pomiędzy Modułem Mobilnym ZRM a POK i ZOK. 

Podobnie jak dyspozytorzy medyczni, członkowie ZRM mają możliwość pracy w trybie off-line w przypadku 

utracenia łączności z OK. W trybie off-line, członek ZRM może zarówno zapisywać i edytować treść kart 

zlecenia wyjazdu, jak i wystawiać nowe karty medycznych czynności ratunkowych jeszcze przed 

otrzymaniem karty zlecenia wyjazdu od dyspozytora medycznego. Zmiany statusów ZRM wprowadzone na 

terminalu mobilnym przez członków ZRM będą zapisywane lokalnie wraz z czasami wprowadzenia zmian. 

Dodatkowo, zmiana statusu musi zostać przekazana przez członków ZRM odpowiedniemu dyspozytorowi 

innym kanałem komunikacji (np. radiotelefonem). Wszystkie czynności wykonywane przez członków ZRM 

na terminalu mobilnym oraz wprowadzone w dokumentach są rejestrowane w lokalnej bazie danych. Po 

odzyskaniu połączenia z OK, informacje zarejestrowane lokalnie zostają przesłane na serwer. Dzięki temu, 

zmiany wprowadzone przez członków ZRM nie zostaną utracone. ZRM jest na bieżąco informowany o 

aktualnym trybie pracy (on-line lub off-line). 

 Mechanizm synchronizacji statusów po odzyskaniu 

połączenia z POK / ZOK 

Gdy terminal jest w trybie on-line to Dyspozytor na bieżąco widzi aktualny status ZRM. W trybie off-line 

kierownik wciąż może przestawiać statusy ZRM, zmiany te są zapisywane w bazie off-line i zostają przesłane 

po odzyskaniu łączności. Czas wysłany razem ze zmianą statusu to czas w którym kierownik dokonał tej 

zmiany w trybie off-line, a nie czas samej synchronizacji.  

Dodatkowo, Dyspozytor ma możliwość w aplikacji Dyspozytora zmienić status ZRM. Gdy terminal ZRM 

wraca do trybu on-line i synchronizuje zmiany statusów, to wszystkie zmiany są zapisywane do historii 

statusów, natomiast finalny status to ten pochodzący z ostatniej (chronologicznie) zmiany, więc albo 

zmieniony zewnętrznie przez Dyspozytora, albo ostatni ze statusów z terminalu, w zależności który był 

później. Po odzyskaniu łączności status ZRM na terminalu synchronizuje się do tego aktualnego.  

W przypadku statusów operacyjnych, w historii zapisywany jest również identyfikator aktualnie 

obsługiwanego zlecenia gdy nastąpiła zmiana. Zmiana statusów ZRM pociąga ze sobą także zmianę 

statusów Zdarzenia (czy jest ono nadal obsługiwane czy obsłużone). 

 

Przykład: 

Dyspozytor obsługuje Zgłoszenie, do którego zadysponował ZRM. Po zadysponowaniu ZRM ma status 

Zadysponowany.  ZRM przestawił status na „Wyjazd do zdarzenia” i w trasie stracił łączność. Dyspozytor 

widzi zlecenie jako obsługiwane, na formatce Zdarzenia pokazuje mu się aktualny status ZRM.  Kierownik 

ZRM przestawia kolejno statusy (Na miejscu zdarzenia, itp.), uzupełnia czasy w KZW ale zmiany te, z 

powodu trybu off-line nie są widoczne u Dyspozytora w tym momencie. W końcu Kierownik ZRM przestawia 

status ZRM na „Powrót do bazy”. U niego, lokalnie KZW nie są już oznaczone jako aktywne. Ale dyspozytor 
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nie widział tych zmian – w formatce Zdarzenia wciąż figuruje status ZRM „wyjazd do zdarzenia”. Teraz są 

dwie możliwości: 

1) Gdy terminal wróci do trybu online to zmiany statusów się zsynchronizują i wtedy jest to widoczne 

dla Dyspozytora (w szczególności całe Zdarzenie może przejść do stanu „Obsłużone” jeśli to był 

jedyny/ostatni ZRM). 

2) Po skontaktowaniu się innym kanałem Dyspozytor może nie czekać na synchronizację i sam 

przestawić status ZRM na „Powrót do bazy”, co spowoduje taką samą aktualizację zleceń i zdarzenia 

w aplikacjach Dyspozytora jak w poprzednim punkcie po synchronizacji. Oczywiście zmiana statusu 

ZRM przez jednego Dyspozytora w trybie on-line jest widoczna również dla pozostałych 

użytkowników systemu (w tym innych Dyspozytorów) mających aktywne połączenie z serwerem 

(tryb on-line). 
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5. Ograniczenia rozwiązania, założenia i zależności 

Poniższy rozdział przedstawia: 

 Założenia systemu SWD PRM, 

 Ograniczenia związane z systemem SWD PRM, 

 Zależności pomiędzy modułami systemu SWD PRM oraz systemami zintegrowanymi z SWD PRM. 

5.1.Założenia systemu SWD PRM 

Podstawowe założenia związane z systemem SWD PRM zostały opisane w dokumencie Opis Przedmiotu 

Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. Założenia te zostały uszczegółowione i zapisane 

w dokumencie Projekt Techniczny. 

5.1.1. Architektoniczne 

Podczas realizacji systemu SWD PRM przyjęto następujące założenia architektoniczne: 

 Architektura ogólna: 

o System w architekturze centralnej w oparciu o OK składający się z POK i ZOK tworzące 

geograficzny klaster niezawodnościowo-wydajnościowy, dwa ośrodki (POK i ZOK) 

rozlokowane względem siebie w odległości do 120 km w linii prostej, 

o Samodzielne działanie POK lub ZOK w przypadku niedostępności części POK lub ZOK albo 

jednego z nich w całości, 

o Modułowa budowa aplikacji, 

o System musi wykorzystywać sieć OST112 do komunikacji pomiędzy modułami systemu, 

 Architektura logiczna: 

o Instalacja systemu na trzech niezależnych środowiskach: produkcyjne (PROD), 

szkoleniowo-testowe (SZK) i developerskie (DEV), 

o Środowisko SZK odwzorowuje funkcjonalności środowiska PROD, 

o Praca środowiska DEV niezależna od innych środowisk, 

 Architektura sprzętowa: 

o Wykorzystanie sprzętu dostarczanego przez Zamawiającego w zakresie SD i TM, urządzeń 

GPS, urządzeń sieciowych, 

 Aplikacje klienckie: 

o Aplikacje klienckie pracujące w technologii grubego klienta, 

o Moduł Dyspozytora jest przystosowany do pracy na dwóch monitorach, 

 Baza danych: 

o Synchronizacja danych pomiędzy ośrodkami (POK – ZOK), zapewniająca z punktu widzenia 

Użytkowników realizujących funkcje biznesowe bezprzerwowe funkcjonowanie Systemu (w 

czasie który zapewni integralność danych), 
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o logiczne odseparowanie danych środowisk w warstwie bazy danych, 

 Integracja z systemami zewnętrznymi: 

o Komunikacja z systemami zewnętrznymi jest oparta o zdefiniowane po ich stronie interfejsy 

zgodnie z przekazaną dokumentacją – system SWD PRM ma się dostosować do nich. 

5.1.2. Funkcje krytyczne 

Jako procesy krytyczne uznaje się: 

 Obsługa zdarzenia – główny proces biznesowy Systemu, podzielony na podprocesy: 

o Przyjęcie zgłoszenia (w tym zgłoszenia z CPR), 

o Zadysponowanie ZRM, 

o Przyjęcie zlecenia wyjazdu, 

o Wyjazd ratunkowy ZRM, 

 Monitorowanie sił i środków PRM (jako element większego procesu: Koordynowanie prac PRM), 

 Przejęcie obsługi zgłoszeń/zdarzeń przez inną dyspozytornię. 

 

Brak funkcjonalności krytycznej wynikły z awarii elementów tworzących System, ale nie będących 

produktami dostarczanymi przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia nie 

powoduje wystąpienia Błędu Krytycznego. Powyższa definicja obowiązuje w odniesieniu do środowiska 

produkcyjnego. 

 

5.1.3. Przyjęte rozwiązania technologiczne 

 Aplikacje serwerowe 

Do wytworzenia oprogramowania warstwy serwera aplikacji SWD PRM założono wykorzystanie 

następujących technologii/rozwiązań: 

 WildFly 8.1.0 – serwer aplikacyjny, na którym uruchomione zostały aplikacje udostępniające usługi 

poszczególnym modułom (Moduł Dyspozytora, Moduł Mapy, Moduł Administrator, Moduł Mobilny 

ZRM, Moduł Stacjonarny ZRM, Moduł Planisty) oraz systemowi SI WCPR, 

 Java 7 update 60 – język programowania / zbiór technologii Java, 

 JAX-WS 2.2.4 – implementacja usług webowych (web service) służąca do komunikacji z systemem 

SI WCPR, 

 Quartz 2.2.1 – obsługa zadań planowanych (m.in. utrzymywanie stanu przerwy technicznej konsol 

telefonicznych, planowane modyfikacje danych w systemie), 

 EJB 3.1 – obsługa funkcjonalności biznesowych oraz obsługa komunikatów przychodzących z PZŁ, 

 Hibernate 4.3 – biblioteka służąca do obsługi operacji na bazie danych oraz do odwzorowania 

danych bazodanowych na obiekty Java (tzw. ORM), 

 Log4j – biblioteka służąca do zapisywania logów aplikacji do plików tekstowych, 



 

 
Strona 37 / 308 

 MySql (wersja 5.6) – serwer bazy danych, na którym przechowywane są dane operacyjne oraz 

historyczne systemu SWD PRM. 

 Aplikacje klienckie 

Do wytworzenia oprogramowania aplikacji klienckich działających na stanowiskach dostępowych 

i terminalach mobilnych założono wykorzystanie następujących technologii / rozwiązań: 

 Java 7 update 67 – język programowania / zbiór technologii Java, 

 JavaFx 2 – biblioteka służąca do obsługi graficznego interfejsu użytkownika, 

 EJB 3.1 – wywołanie serwerowych usług biznesowych, 

 Lokalna baza danych H2 – baza danych offline aplikacji oraz baza przechowująca dane lokalizacji, 

 Log4j – biblioteka służąca do zapisywania logów aplikacji do plików tekstowych, 

 oprogramowanie przeglądarki mapowej UMM (wersja JAVA 32bit) wraz z interfejsem API 

dostarczanym przez Zamawiającego. 

5.2.Ograniczenia 

5.2.1. Sieć OST112 i dostęp do niej 

Zgodnie z założeniami opisanymi w OPZ system SWD PRM działa w oparciu o infrastrukturę sieci OST112, 

która jest siecią wydzieloną bez dostępu do sieci Internet. Wszystkie element systemu (serwery, stanowiska 

dostępowe w dyspozytorniach, urzędach wojewódzkich, miejscach stacjonowania, terminale mobilne ora 

urządzenia GPS powinny być podpięte i skonfigurowane zgodnie z instrukcją przekazaną przez operatora 

tej sieci. 

Wszelkie problemy wynikające z niedostępności sieci leżą poza zakresem systemu SWD PRM i powinny być 

zgłaszane do operatora tej sieci. 

5.2.2. Integracja z systemami zewnętrznymi 

 UMM 

Stanowiska, na których jest zainstalowany Moduł Dyspozytora i Moduł Mapy oraz aplikacja serwerowa, 

wymagają dostępu sieciowego do serwisu SDI (Geoportal), aby możliwe było użycie funkcjonalności 

prezentacji map numerycznych w aplikacji. Dostęp ten i zapewnienie jego jakości jest zależny od operatora 

sieci OST112. 

Moduł mapy wykorzystuje kontrolkę UMM dostarczoną przez GUGIK, w której została zaimplementowana 

dodatkowa warstwa dla SWD PRM. Kontrolka została dostarczona w wersji 32bit, zamiast oczekiwanej 

64bit’owej. Kontrolka 32bit posiada ograniczenie zaalokowanej pamięci do 1,5 GB. 

 PLI CBD 

Aplikacja serwerowa wymaga dostępu do systemu PLI CBD. Dostęp ten jest realizowany przez CPS CPR, 

będący elementem sieci OST112 i będący poza zakresem systemu SWD PRM. Dostęp do wskazanego 

systemu jest zależny od operatora sieci OST112. 
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Format komunikacji z PLI CBD został narzucony przez system PLI CBD (interfejs jest zdefiniowany po 

stronie PLI CBD). 

 Integracja z SI WCPR 

Aplikacja serwerowa jest przygotowana do współpracy z systemem SI WCPR. Wymiana informacji pomiędzy 

systemami realizowana jest za pomocą sieci OST112. Dostęp do wskazanego systemu jest zależny od 

operatora sieci OST112. 

Format komunikacji z SI WCPR został narzucony przez system SI WCPR (interfejs jest zdefiniowany po 

stronie SI WCPR i stanowi element systemu SI WCPR, wspólny dla wszystkich SWD). 

 Integracja z PZŁ 

System SWD PRM jest przygotowany na integrację z systemem PZŁ. Wymiana informacji pomiędzy 

systemami realizowana jest za pomocą sieci OST112. Dostęp do wskazanego systemu jest zależny od 

operatora sieci OST112. 

Format komunikacji z PZŁ został narzucony przez system PZŁ (interfejs jest zdefiniowany po stronie PZŁ 

i stanowi element systemu PZŁ). 

Obecnie brak jest systemu PZŁ dla SWD PRM. Do przeprowadzenia testów zostały użyte zapasowe kolejki 

systemu SI WCPR dostarczone przez Zamawiającego.  

 Automapa 

W celu bieżącego nawigowania kierowcy ZRM terminal mobilny został wyposażony w oprogramowanie 

standardowe „Automapa”. Ze względu na brak dostępu do sieci Internet na terminalu mobilnym 

oprogramowanie to nie wykorzystuje bieżącej informacji o ruch drogowym.  

5.2.3. Moduł PKI 

System SWD PRM na wszystkich środowiskach używa do uwierzytelniania połączeń i użytkowników 

(rozumianych jako stanowiska z zainstalowaną aplikacją jak i fizyczne osoby posiadające karty 

mikroprocesorowe) modułu PKI udostępnianego przez system SI WCPR. Zarządzanie certyfikatami 

(wydawanie, odwoływanie, dystrybucja list CRL) oraz zapewnienie dostępu do modułu PKI jest poza 

zakresem systemu SWD PRM. 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ, w celu zapewnienia odpowiedniej poufności oraz integralności 

system SWD PRM wykorzystuje infrastrukturę klucza publicznego (PKI) do: 

 szyfrowania transmisji danych pomiędzy stacjami klienckimi a ośrodkami POK/ZOK, 

 uwierzytelniania użytkowników za pomocą kluczy przechowywanych na kartach inteligentnych, 

 podpisywania dokumentów. 

Zgodnie z zamówieniem wykorzystywana jest infrastruktura PKI (główny urząd certyfikacji – Root CA) 

zapewniona przez Zamawiającego. 

W opisie poniżej wymieniany jest główny urząd certyfikacji (Root CA) oraz jego administrator nazywany 

‘Administratorem PKI’. W chwili odbioru systemu głównym urzędem certyfikacji wskazanym przez 

Zamawiającego jest CA PKI01-SWDPRM.PKI_SWD.local. 
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Certyfikat głównego urzędu certyfikacji (Root CA) 

Administrator PKI dostarcza certyfikat klucza głównego urzędu certyfikacji (Root CA), który ma być 

wykorzystywany do podpisywania pozostałych certyfikatów wykorzystywanych w ramach systemu SWD 

PRM. 

Instalację certyfikatu na serwerach systemu SWD PRM wykonuje administrator centralny SWD PRM zgodnie 

z procedurą opisaną w procedurze „Procedura aktualizacji certyfikatów na serwerach SWDPRM”. 

Instalację certyfikatu na stacjach roboczych oraz tabletach systemu SWD PRM wykonuje właściwy 

administrator lokalny SWD PRM zgodnie z procedurą opisaną w procedurze „Procedury Administracyjne – 

Stanowiska Dyspozytorskie” rozdział „Instalacja certyfikatów stanowiska dostępowego” oraz „Procedury 

Administracyjne – Stanowiska Mobilne ZRM” rozdział „Instalacja certyfikatów terminala mobilnego”. 

Czynność Odpowiedzialny 

Dostarczenie certyfikatu klucza głównego urzędu certyfikacji (Root CA) Administrator PKI 

Instalacja certyfikatu na serwerach systemu Administrator centralny 

SWD PRM 

Instalacja certyfikatu na stacjach roboczych i tabletach Administrator lokalny 

SWD PRM 

Aktualizacja certyfikatu Root CA odbywa się w analogiczny sposób jak instalacja początkowa. 

UWAGA! Aktualizacja certyfikatu Root CA powinna zostać wykonana z odpowiednim wyprzedzeniem w 

stosunku do daty wygaśnięcia certyfikatu, aby uniknąć przerwy w działaniu systemu. 

Generowanie certyfikatów dla serwerów i urządzeń klienckich 

Administrator systemu SWD PRM składa wnioski o wygenerowanie par klucz prywatny/publiczny i 

podpisanie certyfikatów dla wszystkich elementów systemu (tj. dla usług zdefiniowanych na load-

balancerach, serwerów, stacji roboczych oraz tabletów) do administratora PKI. 

Wnioski są składane w formacie i w sposób ustalony przez administratora PKI. Wygenerowane klucze i 

podpisane certyfikaty są przekazywane do administratora systemu SWD PRM w trybie off-line. 

Administrator systemu SWD PRM instaluje otrzymane klucze/certyfikaty na urządzeniach systemu zgodnie 

z odpowiednimi opisami: 

 load-balancery (dokument „Procedura aktualizacji certyfikatów na serwerach SWDPRM”) 

 serwery (dokument „Procedura aktualizacji certyfikatów na serwerach SWDPRM”) 

 stacje robocze (dokument „Procedury Administracyjne – Stanowiska Dyspozytorskie”) 

 tablety (dokument „Procedury Administracyjne – Stanowiska Mobilne ZRM”) 

Czynność Odpowiedzialny 

Utworzenie wniosków o wygenerowanie kluczy i certyfikatów dla 

elementów systemu 

Administrator SWD PRM 
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Wygenerowanie kluczy oraz podpisanie certyfikatów Administrator PKI 

Instalacja kluczy i certyfikatów w odpowiednich elementach systemu Administrator SWD PRM 

 

Aktualizacja kluczy/certyfikatów odbywa się w analogiczny sposób jak instalacja początkowa. 

UWAGA! Aktualizacja certyfikatów powinna zostać wykonana z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku 

do daty wygaśnięcia, aby uniknąć przerwy w działaniu systemu. 

Generowanie certyfikatów dla użytkowników na kartach inteligentnych 

Dla każdego użytkownika systemu SWD PRM, który ma posługiwać się kartą inteligentną, administrator PKI 

generuje parę kluczy prywatny/publiczny, podpisuje certyfikat użytkownika przez urząd certyfikacji oraz 

zapisuje klucz prywatny i podpisany certyfikat na karcie. Certyfikat użytkownika musi zawierać 

identyfikator, który będzie unikalny dla każdego użytkownika systemu SWD PRM. Administrator PKI 

przekazuje zaprogramowaną kartę do administratora centralnego SWD PRM. 

Administrator centralny SWD PRM przekazuje kartę do właściwego administratora lokalnego SWD PRM, 

który za pomocą aplikacji administracyjnej rejestruje użytkownika - w tym zapamiętuje unikalny 

identyfikator oraz certyfikat użytkownika i przypisuje role użytkownikowi. 

Czynność Odpowiedzialny 

Wygenerowanie żądania podpisania certyfikatu dla użytkownika 

oraz zapisanie klucza prywatnego na karcie inteligentnej 

Administrator PKI 

Podpisanie certyfikatu Administrator PKI 

Zapisanie podpisanego certyfikatu na karcie inteligentnej Administrator PKI 

Skojarzenie certyfikatu na karcie z kontem użytkownika w 

systemie 

Administrator SWD PRM 

Aktualizacja kluczy/certyfikatów użytkowników odbywa się w analogiczny sposób jak instalacja początkowa. 

UWAGA! Aktualizacja certyfikatów użytkowników powinna zostać wykonana z odpowiednim 

wyprzedzeniem w stosunku do daty wygaśnięcia, aby uniknąć niemożliwości zalogowania się użytkownika 

do systemu. 

Unieważnianie certyfikatów i obsługa listy unieważnionych certyfikatów (CRL) 

W przypadku konieczności unieważnienia certyfikatu podpisanego przez główny urząd certyfikacji (np. w 

przypadku utraty karty inteligentnej) administrator SWD PRM przekazuje zgłoszenie unieważnienia 

certyfikatu do administratora PKI. 

Administrator PKI unieważnia certyfikat w głównym urzędzie certyfikacji oraz publikuje zaktualizowaną listę 

unieważnionych certyfikatów (CRL). 

Lista unieważnionych certyfikatów jest automatycznie pobierana przez system SWD PRM z głównego urzędu 

certyfikacji w cyklu określonym w konfiguracji systemu. Kopia listy unieważnionych certyfikatów jest 

przechowywana w bazie LDAP systemu SWD PRM. Kopia listy z bazy LDAP jest wykorzystywana w procesie 

uwierzytelniania stacji klienckich oraz użytkowników. 
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Czynność Odpowiedzialny 

Przygotowanie zgłoszenia unieważnienia certyfikatu Administrator SWD PRM 

Unieważnienie certyfikatu i utworzenie nowej listy CRL Administrator PKI 

5.2.4. Urządzenia GPS – przesyłanie danych na serwer 

Dostarczane przez Zamawiającego urządzenia GPS instalowane w karetkach posiadają możliwość 

konfiguracji wyłącznie jednego ośrodka krajowego (POK lub ZOK) w celu przekazywania informacji 

o lokalizacji pojazdu. W przypadku wyłączenia ośrodka dane lokalizacyjne karetek skonfigurowanych na 

wyłączony ośrodek nie są dostępne dla systemu. 

Możliwa jest rekonfiguracja urządzenia poprzez oprogramowanie dostarczone przez dostawcę urządzeń 

GPS. 

5.2.5. Infrastruktura zapewniana przez Zamawiającego 

Zgodnie z wymaganiami OPZ opisanymi w punkcie 5.4 wskazanego dokumentu urządzenia po stronie 

klientów końcowych (SD, TM i inne) i elementów infrastruktury (switche, routery, firewalle) została 

dostarczona przez Zamawiającego i Wykonawca niemiał na nią wpływu. Przygotowane oprogramowanie 

aplikacyjne (moduły klienckie SWD PRM) pozwala na pracę na dostarczonym przez Zamawiającego 

sprzęcie. 

5.2.6. Oprogramowanie zapewniane przez Zamawiającego 

Urządzenia (stanowiska dostępowe i tablety) zostały wyposażone w systemy operacyjne Windows. 

Oprogramowanie urządzeń GPS zostało dostarczone przez firmę trzecią. Zakres danych przesyłanych do 

systemu SWD PRM został opisany w OPZ (punkt 5.4). Format przesyłanych danych został narzucony przez 

dostawcę oprogramowania. 

5.3.Zależności 

Poniższy rozdział przedstawia zależności pomiędzy modułami systemu SWD PRM oraz systemem SWD PRM 

a systemami zintegrowanymi. 

5.3.1. Zależności biznesowe pomiędzy modułami systemu 

W rozdziale opisano biznesowe funkcje poszczególnych modułów systemu wraz z informacją o wpływie na 

inne moduły. O ile nie określono tego inaczej komunikacja pomiędzy modułami odbywa się przez serwery 

aplikacyjne w POK / ZOK). 

Kolorem pomarańczowym oznaczono moduły dostarczane przez Zamawiającego. Kolorem żółtym systemy 

zintegrowane lezące poza zakresem przedmiotu umowy. 
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Rysunek 2. Schemat zależności biznesowych pomiędzy modułami systemu 

 

Moduł Dyspozytora 

Moduł Dyspozytora jest jednym z dwóch narzędzi pracy Dyspozytora Medycznego w systemie SWD PRM. 

Główne funkcjonalności obsługiwane prze ten moduł to zarządzanie zgłoszeniami, w tym: 

 Przyjmowanie i aktualizacja zgłoszeń, 

 Dysponowanie zespołów ZRM, 

 Monitorowanie sił i środków, 

 Monitorowanie zgłoszeń. 

 

Moduł dyspozytora wysyła: 

 Do Modułu Mobilnego ZRM i Stacjonarnego ZRM: 

o Informację o zadysponowaniu / odwołaniu ZRM (Kartę Zlecenia Wyjazdu) oraz zmianach w 

niej wprowadzonych, 

o Aktualizację statusów ZRM, 

 Do Modułu Mapy: 

o Lokalizację zdarzeń w celu wyświetlenia na mapie, 

 Do UMM: 
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o Dane adresowe do wyznaczania współrzędnych geograficznych, 

o Współrzędne geograficzne do wyznaczanie adresu, 

o Współrzędne geograficzne w celu wyznaczenia czasów dojazdu karetek, 

 Do SI WCPR: 

o Informacja o zdarzeniu (dane, zmiana statusu) 

 Do PLI CBD: 

o Informację o numerze telefonu w celu określenia lokalizacji dzwoniącego. 

 

Moduł Mapy 

Moduł Mapy jest jednym z dwóch narzędzi pracy Dyspozytora Medycznego w systemie SWD PRM. Główne 

funkcjonalności obsługiwane prze ten moduł to: 

 oznaczanie lokalizacji zdarzeń, 

 prezentacja obiektów na mapie takich jak: 

o Zdarzenia i zdarzenia masowe, 

o Lokalizację dzwoniącego, 

o Karetki. 

 

Moduł Mapy wysyła: 

 Do Modułu Dyspozytora: 

o Informację o lokalizacji zdarzenia (oznaczenia zdarzenia na mapie). 

 

Moduł Stacjonarny ZRM 

Moduł Stacjonarny ZRM jest jednym z dwóch narzędzi dostępnych w systemie SWD PRM dla Zespołów 

Ratownictwa Medycznego. Główne funkcjonalności obsługiwane prze ten moduł to: 

 Rozpoczęcie i zakończenie pracy członków ZRM, 

 Obsługa Karty Zlecenia Wyjazdu (przyjęcie i wydruk), 

 Obsługa Karty Medycznych Czynności Ratunkowych (tworzenie, modyfikacja, zamknięcie), 

 

Moduł Stacjonarny ZRM wysyła: 

 Do Modułu Dyspozytora: 

o Informacje o statusach zespołu ZRM w zakresie zarejestrowania obecności w pracy i 

gotowości składu do podjęcia działań, 

o Informacje o Karcie Zlecenia Wyjazdu, 

o Informacje o Karcie Medycznych Czynności Ratunkowych (KMCR). 
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Niedostępność Modułu Stacjonarnego ZRM powoduje brak możliwości zamknięcia KMCR.  

 

Moduł Mobilny ZRM 

Moduł Mobilny ZRM jest jednym z dwóch narzędzi dostępnych w systemie SWD PRM dla Zespołów 

Ratownictwa Medycznego. Stanowi on podstawę bieżącej pracy zespołu – jest dostępny w karetce na 

Terminalu Mobilnym. Główne funkcjonalności obsługiwane prze ten moduł to: 

 Obsługa Karty Zlecenia Wyjazdu (przyjęcie i wydruk), 

 Obsługa Karty Medycznych Czynności Ratunkowych (tworzenie, modyfikacja), 

 Zmiana statusu ZRM. 

 

Moduł Mobilny ZRM wysyła: 

 Do Modułu Dyspozytora: 

o Informacje o statusach zespołu ZRM, 

o Informacje o Karcie Zlecenia Wyjazdu, 

o Informacje o Karcie Medycznych Czynności Ratunkowych, 

 Do Automapy: 

o Koordynaty zgłoszenia. 

 

W związku z tym, że Moduł Mobilny ZRM jest podstawowym narzędziem bieżącej pracy zespołu ZRM 

(instalacja na terminalu w karetce) niedostępność Modułu Mobilnego ZRM powoduje brak informacji 

o bieżących działaniach ZRM w systemie. Informacje te: 

 mogą być przekazywane droga poza systemową do Dyspozytora i wprowadzane na bieżąco do 

zdarzenia (w zakresie statusów ZRM) w Module Dyspozytora, 

 mogą być uzupełnione przez zespół ZRM na stanowisku dostępowym (z zainstalowanym Modułem 

Stacjonarnym ZRM) w miejscu stacjonowania w zakresie KZW i KMCR. 

 

Automapa 

Oprogramowanie standardowe służące nawigacji samochodowej. Oprogramowanie to pobiera z terminala 

mobilnego informację o lokalizacji pojazdu. Z poziomu Modułu Mobilnego ZRM przekazywane są koordynaty 

zgłoszenia w celu prezentacji miejsca na mapie i wyznaczenia trasy przejazdu. 

 

Moduł Planisty 

Moduł Planisty jest narzędziem pracy osoby odpowiedzialnej za planowanie pracy dyspozytorni oraz składu 

zespołów ZRM w systemie SWD PRM. Główne funkcjonalności obsługiwane prze ten moduł to tworzenie i 

zatwierdzanie grafików dla stanowisk dyspozytorskich i ZRM. 

Brak informacji o aktualnym zatwierdzonym grafiku w Module Planisty powoduje wyświetlenie komunikatu 

na stanowiskach dostępowych (Moduł Dyspozytora i Moduł Stacjonarny ZRM) i Terminalach Mobilnych 
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(Moduł Mobilny ZRM) o braku aktualnie zatwierdzonego dyżuru. Informacja ta nie uniemożliwia pracy w 

systemie. 

 

Moduł Raportowy 

Moduł Planisty jest narzędziem pracy analityka danych w ramach systemu SWD PRM. Główne 

funkcjonalności obsługiwane prze ten moduł to możliwość generowania raportów predefiniowanych (10 

raportów wykorzystywanych przez dysponentów) oraz tworzenie raportów niestandardowych na podstawie 

dostępnych w systemie danych.  

Od Modułu Raportowego nie są zależne inne moduły systemu. 

 

Moduł Administratora 

Moduł Administratora to podstawowe narzędzie pracy w systemie SWD PRM dla administratora biznesowego 

dysponenta oraz administratora centralnego. Główne funkcjonalności obsługiwane prze ten moduł to: 

 Dla administratora biznesowego dysponenta: 

o Zarządzanie stanowiskami dyspozytorskimi, 

o Zarządzanie stanowiskami ZRM (w miejscu stacjonowania), 

o Zarzadzanie dodatkowymi stanowiskami (dla administratorów i planistów), 

o Zarządzanie ZRM, 

o Zarządzanie użytkownikami, 

o Zarządzanie pojazdami, 

o Zarządzanie miejscami stacjonowania, 

o Zarządzanie terminalami mobilnymi, 

 Dla administratora centralnego dodatkowo: 

o Zarządzanie rejonami operacyjnymi, 

o Zarządzanie obszarami dysponowania, 

o Zarządzanie dysponentami, 

o Zarządzanie dyspozytorniami, 

o Zarządzanie słownikami i kategoriami SWD i WCPR, 

o Zarządzanie rolami, 

o Zarządzanie parametrami systemowymi, 

o Zarządzanie skrótami klawiszowymi. 

 

Brak poprawnej konfiguracji systemu niepozwalana na pracę w pozostałych modułach klienckich. 

 

Urządzenia GPS 
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Urządzenia te służą do przesyłania informacji o lokalizacji karetki oraz stanu czujników pojazdu. 

Oprogramowanie zostało dostarczone przez firmę zewnętrzną i leży poza zakresem projektu. 

Oprogramowanie łączy się z serwerem SWD PRM za pomocą sieci GSM przez usługę APN. 

W przypadku problemów z oprogramowaniem / urządzeniem / APN niedostępne będą: 

 Dla Modułu Dyspozytora – informacja o lokalizacji karetki i stanie czujników (brak możliwości 

wyznaczenia czasu dojazdu i uwzględnienia karetki w algorytmie podpowiadania karetek do 

zadysponowania), 

 Dla Modułu Mapy – informacja o lokalizacji karetki i stanie czujników (brak możliwości pokazania 

karetki na mapie) 

  

5.3.2. Integracja z systemami zewnętrznymi 

Integracja z systemami zewnętrznymi jest realizowana w oparciu o sieć OST112. Niedostępność tej sieci 

lub problemy w jej obszarze skutkować będą problemami w komunikacji z zintegrowanymi systemami.  

 SI WCPR 

System SI WCPR jest źródłem zgłoszeń i ich aktualizacji dla systemu SWD PRM. Przez System SI WCPR 

przechodzą również zgłoszenia z i do innych służb i ich SWD (Policja i Państwowa Straż Pożarna). Funkcja 

ta jest dostępna również w odwrotnym kierunku: z SWD PRM do SI WCPR, a poprzez niego do SWD Policji 

i SWD PSP. 

W przypadku niedostępności systemu SI WCPR system SWD PRM jest gotowy na działanie jako niezależny 

system SWD, nie będzie jednak możliwe przekazywanie zgłoszeń do innych służb. 

 UMM 

Uniwersalny Moduł Mapowy udostępniany przez kontrolkę UMM oraz wystawione web-service’y jest źródłem 

danych mapowych (podkłady mapowe) oraz pełni funkcje prezentacji wybranych obiektów istniejących w 

systemie SWD PRM (zdarzenia, zdarzenia masowe, lokalizacje osób zgłaszających oraz pojazdów ZRM) na 

terenie Polski. 

Niedostępność połączenia z UMM powoduje brak dostępu do wizualizacji obiektów systemu SWD PRM na 

mapie Polski oraz uniemożliwia wykorzystanie funkcji: 

 geokodowania na podstawie podanego adresu, 

 wyznaczania adresu na podstawie geokodowania, 

 wyznaczania czasu przejazdu pomiędzy punktami.  

 PZŁ 

System PZŁ jest wykorzystywany do przekazywania połączeń głosowych pomiędzy służbami używającymi 

numerów alarmowych (112, 999, 998, 997). System pozwala na wyświetlenie informacji o konkretnym 

zdarzeniu wraz z odebranym połączeniem telefonicznym (mechanizm kojarzenia formatki). 
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W przypadku niedostępności systemu PZŁ operator systemu SWD PRM jest w stanie normalnie pracować, 

jednak wyszukiwanie zgłoszeń musi następować ręcznie (brak automatycznego wyświetlenia formatki 

skojarzonej ze zdarzeniem). 

 PLI CBD 

System PLI CBD dostarcza informacji o lokalizacji dzwoniącego. Niedostępność tego systemu powoduje 

brak wskazanej informacji w systemie SWD PRM. 

 Automapa 

Oprogramowanie standardowe „Automapa” służy do bieżącej nawigacji kierowcy ZRM w celu dotarcia do 

miejsca zdarzenia. Niedostępność nawigacji (brak sygnału GPS z terminala mobilnego) powoduje brak 

wyznaczenia trasy przejazdu. 
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6. Architektura systemu 

6.1. Architektura logiczna 

Architektura obu Ośrodków Krajowych (POK i ZOK) została zorganizowana w identyczny sposób. W obu OK 

znajdują się środowiska: produkcyjne (PROD), szkoleniowo-testowe (SZK) oraz developerskie (DEV). 

6.1.1. Podział na środowiska 

System SWD PRM jest zainstalowany na 3 środowiskach: 

 PROD – środowisko produkcyjne dedykowane pod obsługę zgłoszeń dla PRM, 

 SZK – środowisko szkoleniowo-testowe dedykowane do prowadzenia szkoleń użytkowników 

i administratorów oraz testowania rozszerzeń systemu, 

 DEV – środowisko devleoperskie dedykowane do rozwoju nowych funkcjonalności systemu. 

Każde ze środowisk jest odwzorowane w obu ośrodkach krajowych (POK i ZOK). 

Każde ze środowisk posiada oddzielne elementy architektury logicznej ze wyjątkiem modułu PKI wspólnego 

dla środowiska PROD i SZK. 

6.1.2. Schemat architektury logicznej środowiska PROD 

Rysunek 3 i Rysunek 4 prezentują ogólny schemat architektury logicznej środowiska PROD dla POK. 

Przedstawiono na nim komponenty uwzględniające: fizyczne urządzenia (maszyny serwerowe, macierze, 

load balancery), maszyny wirtualne oraz zainstalowane na nich serwery programowe oraz bazy danych a 

także połączenia (przepływ danych między komponentami). Szczegóły dotyczące maszyn wirtualnych 

i fizycznych znajdują się w Dokumentacji Eksploatacyjnej. 

Kolorem pomarańczowym zaznaczono elementy pracujące w trybie Stand-By: 

1. MySQL operacyjny. 

2. MySQL historyczno – raportowy. 

3. Serwer repozytorium wersji. 

4. Serwer ETL. 

Dla przejrzystości rysunków nie pokazano połączeń między serwerami: 

 JBOSS Operacyjny 4 – 6. 

 AVL 4 – 6. 

 Serwer raportowy 2 

A bazami danych: 

 MySQL operacyjny. 

 MySQL historyczno – raportowy. 

Sposób realizacji tych połączeń jest analogiczny jak w przypadku odpowiadających sobie komponentów 

pokazanych w ramach pierwszej maszyny fizycznej. 
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Zarówno w POK jak i w ZOK są uruchomione identyczne środowiska PROD. 

 

Przyjęto następujące oznaczenie elementów pojawiających się na schematach. 

Dla urządzeń fizycznych przyjęto, że pierwsza litera oznacza: 

 P – dla urządzenia w POK, 

 Z – dla urządzenia w ZOK. 

Nazwy serwerów fizycznych: Pn, Zn, gdzie: 

 n – numer maszyny. 

Nazwy load balancerów: PLBn, ZLBn, gdzie:  

 n – numer load balancera. 

Nazwy maszyn wirtualnych: VM-XY-ZZZZ-n, gdzie: 

 X – nazwa ośrodka (P - POK, Z - ZOK),  

 Y – środowisko uruchomienia maszyny (P - PROD, D - DEV, S - SZK), 

 ZZZZ – funkcja maszyny (skrót opisujący funkcję maszyny wirtualnej), 

 n – numer maszyny o tej samej funkcji; w przypadku pojedynczej maszyny danego typu numer 

może być pominięty. 

Nazwy macierzy: PARRAYn, ZARRAYn, gdzie: 

 n – numer macierzy. 
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Rysunek 3. Diagram ogólny architektury logicznej POK dla środowiska PROD 
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Rysunek 4. Diagram ogólny architektury logicznej ZOK dla środowiska PROD 
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Poniżej opisano podstawowe elementy widoczne na tych rysunkach: 

1. Load balancery – po dwa urządzenia na każdy OK. Load balancery rozkładają ruch na serwery 

aplikacyjne dla żądań od aplikacji klienckich oraz od systemów, którym SWD udostępnia interfejsy w 

warstwie integracji. 

2. Serwer usługi katalogowej – serwer odpowiedzialny za przechowywanie danych autoryzacyjnych 

użytkowników, ich ról w systemie oraz certyfikatów. 

3. Serwer logów systemowych – serwer odpowiedzialny za gromadzenie logów systemowych. Uwaga: 

dane umożliwiające zapewnienie rozliczalności i niezaprzeczalności działań użytkowników w ramach 

Systemu, a w szczególności działań administratorów systemu, są zapisywane w bazie danych. 

4. Serwer raportowy – serwer udostępniający logikę dla modułu raportowego dla analityków 

Dysponentów oraz mechanizmy ETL do przenoszenia danych z bazy operacyjnej do historyczno  - 

raportowej. 

5. Serwery aplikacyjne (Wildfly) – farma serwerów aplikacji odpowiedzialnych za wykonywanie logiki 

biznesowej. 

6. Serwery AVL – usługi stanowiące uruchomione na serwerach aplikacyjnych JBOSS, komunikujące się 

z urządzeniami GPS w pojazdach w celu odbierania pozycji pojazdów i innych parametrów, zapisujące 

je na bieżąco w operacyjnej bazie danych. 

7. Serwer MySQL operacyjny – serwer bazy danych odpowiedzialnej za przechowywanie danych 

operacyjnych (danych zdarzeń / zleceń; statusów, pozycji i stanów pojazdów; danych użytkowników, 

itp.). 

8. Serwer MySQL historyczno - raportowy – serwer bazy danych odpowiedzialny za przechowywanie 

danych historycznych Systemu, a w szczególności dokumentacji medycznej, zarchiwizowanych 

statusów, pozycji i stanów pojazdów, zleceń wyjazdu, itp. 

 

Architektura logiczna i fizyczna Systemu została zoptymalizowana pod kątem wydajności oraz dostępności, 

a także zastępowalności komponentów architektury na wypadek ich awarii. Poniżej znajduje się lista 

komponentów / mechanizmów odpowiedzialnych za niniejsze atrybuty Systemu. 

1. Load balancing – cały ruch sieciowy od aplikacji klienckich oraz systemów zewnętrznych przechodzi 

przez mechanizm rozkładania obciążenia.  

2. Redundancja komponentów – w ramach jednego OK uruchomione są dwie maszyny fizyczne działające 

w klastrze VMWare ESX. 

3. Farma serwerów aplikacyjnych – serwery aplikacyjne (w tym AVL) są powielone w ramach farmy 

serwerów tak, aby zwiększyć równoczesność przetwarzania krytycznych żądań oraz zastępowalność 

dla modułów realizujących funkcjonalności krytyczne.  

4. Baza danych – w ramach jednego OK bazy danych są zorganizowane w klaster niezawodnościowy. W 

przypadku awarii bazy danych, zostanie ona automatycznie uruchomiona na drugiej maszynie 

fizycznej. Operacyjna baza danych synchronizowana jest między POK a ZOK za pomocą mechanizmu 

replikacji opisanego w rozdziale 6.1.4. 

 

Rysunek 5 prezentuje diagram architektury logicznej środowiska produkcyjnego z uwzględnieniem 

stanowisk dostępowych dyspozytorów medycznych, stanowisk dostępowych w miejscach stacjonowania 
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ZRM oraz terminali mobilnych. Na diagramie pokazano jedynie komponenty odpowiedzialne za działania 

operacyjne. Na diagramie nie pokazano komponentów, które pracują w farmie lub trybie Stand-By. Kolorem 

pomarańczowym zaznaczono elementy systemu zapewniane przez Zamawiającego. Na rysunku pokazano 

integrację z systemami zewnętrznymi z uwzględnieniem kierunku oraz standardu wymiany danych. 

 

Na Rysunkach: Rysunek 5, Rysunek 6 i Rysunek 7 przyjęto następujące oznaczenie protokołów 

komunikacji: 

• WS – WebService, 

• JMS - Java Messaging Service - standard asynchronicznego przesyłania komunikatów w języku 

programowania Java, 

• TCP - Transmission Control Protocol, 

• FTP - File Transfer Protocol, 

• LDAP - Lightweight Directory Access Protocol, 

• NTP - Network Time Protocol, 

• HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure, 

• UDP - User Datagram Protocol. 

Linia ciągła oznacza wymianę danych w ramach systemu SWD PRM. Kierunek strzałek oznacza komponent 

odpowiedzialny za inicjowanie wymiany danych (w przypadku strzałki jednokierunkowej komponentem 

inicjującym jest ten bez grota). Dla systemów zewnętrznych interfejsy wymiany danych oznaczono zgodnie 

z notacją UML – pełne koło oznacza komponent udostępniający usługi, półkole oznacza komponent 

konsumujący usługi. Kolorem pomarańczowym oznaczono elementy dostarczane przez Zamawiającego. 

Linią przerywaną oznaczono elementy, które podłączone są do serwera monitoringu.  
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Rysunek 5. Architektura logiczna środowiska PROD. Działania operacyjne 

 

Poniżej opisano podstawowe elementy widoczne na tym rysunku: 

1. Moduły zewnętrzne (dostarczane lub udostępniane przez Zamawiającego): 

a. Moduł GPS i komputer pokładowy – moduł instalowany w karetkach przesyłające do 

serwera AVL dane dotyczące parametrów pojazdu oraz danych dotyczących położenia 
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geograficznego karetki. Moduł GPS przesyłała dane dotyczące położenia karetki do 

Standardowej nawigacji samochodowej zainstalowanej na tablecie za pomocą kabla USB 

podłączonego do stacji dokującej tabletu. Sterowanie modułem GPS przez Aplikację 

mobilną nie jest możliwe, gdyż nie zostało to technicznie umożliwione przez 

Dostawcę modułów GPS i terminali mobilnych. 

b. Moduł PKI – moduł obsługi certyfikatów i kluczy.  

c. Usługa katalogowa – serwer LDAP służący do przechowywania danych użytkowników, ich 

ról, kluczy publicznych, a także do centralnego zarządzania użytkownikami Systemu.  

d. Serwer synchronizacji czasu – serwer umożliwiający synchronizację czasu dla kluczowych 

elementów Systemu. 

e. Konsola Dyspozytorska (PZŁ) – konsola umożliwiająca obsługę połączeń głosowych 

integrująca się z Systemem telefonicznym. 

f. PLI CBD – Platforma lokalizacyjno-informacyjna z centralną bazą danych integrująca się z 

Systemem poprzez Centralny Punkt Styku Centrum Powiadamiania Ratunkowego 

g. SI WCPR – System Informatyczny Centrum Powiadamiania Ratunkowego. 

h. Repozytorium nagrań SI WCPR – repozytorium zarchiwizowanych rozmów telefonicznych. 

i. UMM – Uniwersalny moduł mapowy, umożliwiający wyświetlanie mapy oraz aktualizację 

danych dotyczących sił i środków. 

2. Moduły wewnętrzne (dostarczane lub tworzone przez Wykonawcę): 

a.  Aplikacja mobilna (Moduł Mobilny ZRM) – uruchamiana na tablecie, składająca się z 

następujących elementów: 

i. Lokalna baza danych – osadzona w aplikacji, szyfrowana baza danych H2, 

przechowująca tymczasowe dane przed wysłaniem do OK, dane słownikowe. 

ii. Aplikacja mobilna 

iii. Standardowa nawigacja samochodowa – oprogramowanie standardowe, z którym 

Aplikacja komunikuje się za pomocą API udostępnianego przez nawigację.  

b. Aplikacja MS ZRM (Moduł Stacjonarny ZRM) – uruchamiana na Stanowisku Dostępowym 

w miejscu stacjonowania ZRM, składająca się z następujących elementów: 

i. Lokalna baza danych – osadzona w aplikacji, szyfrowana baza danych H2, 

przechowująca tymczasowe dane przed wysłaniem do OK, dane słownikowe 

ii. Aplikacja desktopowa MS 

c. Aplikacja SD Dyspozytora (Moduł Dyspozytora i Moduł Mapy) – uruchamiana na 

Stanowisku Dostępowym w Dyspozytorni, składająca się z następujących elementów: 

i. Lokalna baza danych – osadzona w aplikacji, szyfrowana baza danych H2, 

przechowująca tymczasowe dane przed wysłaniem do OK, dane słownikowe 

ii. Aplikacja desktopowa Dyspozytora – ma możliwość, poprzez komunikację HTTPS, 

pobrania pliku nagrania głosowego, do którego hiperłącze zwracane jest poprzez 

komunikację między Systemem SWD PRM a SI WCPR. 

iii. Aplikacja mapy – aplikacja wyświetlająca dane lokalizacyjne sił i środków, miejsca 

zdarzenia, umożliwiająca określenie lokalizacji zdarzenia i wzywającego na podstawie 



 

 
Strona 56 / 308 

wskazania punktu na mapie. Aplikacja mapy komunikuje się poprzez proces systemu 

operacyjnego z Aplikacją desktopową dyspozytora.. 

d. Serwery AVL – usługi serwerów JBOSS/Wildfly odbierające ramki z danymi dotyczącymi 

położenia pojazdu oraz jego danych z komputera pokładowego, transformujący dane i 

zapisujący w bazie danych. 

e. JBOSS operacyjny – działający w klastrze serwer logiki operacyjnej, składający się z 

następujących modułów: 

i. Moduł autoryzacji – odpowiedzialny za uwierzytelnianie i autoryzację użytkowników, 

komunikację z systemem PKI oraz usługą katalogową, zarządzanie użytkownikami i 

rolami. 

ii. Moduł logowania zdarzeń – odpowiedzialny za logowanie czynności wykonywanych 

przez użytkowników systemu w zakresie czynności operacyjnych, dostępu do danych, 

edycji danych, tworzenia, modyfikacji i dezaktywacji użytkowników, czasów pracy, 

czasów obsługi zdarzenia. 

f. Baza operacyjna – baza danych odpowiedzialna za przechowywanie danych operacyjnych 

(danych zdarzeń / zleceń; statusów, pozycji i stanów pojazdów; danych użytkowników, itp.). 

Baza operacyjna wykorzystuje mechanizm replikacji (do synchronizacji danych miedzy POK a 

ZOK) opisany w rozdziale 6.1.4. 

g. Baza historyczno - raportowa – baza danych odpowiedzialna za przechowywanie danych 

historycznych Systemu, a w szczególności dokumentacji medycznej (przez okres 20 lat); 

zarchiwizowanych statusów, pozycji i stanów pojazdów; itp. (przez okres 2 lat). Baza 

historyczna nie jest replikowana pomiędzy POK a ZOK. Dane do instancji baz raportowych w 

ramach poszczególnych OK trafiają do nich (z bazy operacyjnej) cyklicznie za pomocą procesu 

ETL. 

h. ETL – proces odpowiedzialny za przenoszenie danych z bazy operacyjnej do bazy historyczno 

– raportowej. 

i. Serwer monitoringu – serwer odpowiedzialny za monitorowanie stanu i prawidłowego 

działania kluczowych komponentów Systemu. 

j. Serwer logów systemowych – serwer odpowiedzialny za gromadzenie logów systemowych. 

k. Serwer DNS – na potrzeby komunikacji stacji roboczych z GUGIK (dostawca map) 

wykorzystywane są serwery DNS z projektu SI WCPR. 



 

 
Strona 57 / 308 

 
Rysunek 6. Architektura logiczna środowiska PROD. Działania administracyjne 

Rysunek 6 prezentuje diagram architektury logicznej środowiska produkcyjnego. Na diagramie pokazano 

jedynie komponenty odpowiedzialne za działania administracyjne (administratorów aplikacji). Kolorem 

pomarańczowym zaznaczono elementy systemu zapewniane przez Zamawiającego. Na rysunku pokazano 

integrację z systemami zewnętrznymi z uwzględnieniem kierunku oraz standardu wymiany danych. 

Aplikacja Administratora biznesowego (Moduł Administratora) – aplikacja umożliwiające 

zarządzanie konfiguracją techniczną i biznesową Systemu, zarządzanie użytkownikami, siłami i środkami, 

Dysponentami, Dyspozytorami i ZRM-ami. 
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Rysunek 7. Architektura logiczna środowiska PROD. Działania raportowe 

Rysunek 7 prezentuje diagram architektury logicznej środowiska produkcyjnego z uwzględnieniem 

stanowiska analityka raportów. Na diagramie pokazano jedynie komponenty odpowiedzialne za działania 

raportowe (analitycy). Kolorem pomarańczowym zaznaczono elementy systemu zapewniane przez 

Zamawiającego. Na rysunku pokazano integrację z systemami zewnętrznymi z uwzględnieniem kierunku 

oraz standardu wymiany danych. 

Poniżej opisano podstawowe elementy widoczne na tym rysunku (z pominięciem opisanych wcześniej): - 

moduły wewnętrzne (dostarczane lub tworzone przez Wykonawcę): 

a. Aplikacja Analityka (Moduł Raportowy) – aplikacja umożliwiająca tworzenie raportów, 

wgląd do danych statystycznych i historycznych. 

b. Serwer Raportowy – serwer raportów na potrzeby analityków Dysponenta. 

 

6.1.3. Schemat architektury logicznej środowiska SZK 

Rysunek 9 i Rysunek 8 prezentują ogólny diagram architektury logicznej środowiska SZK dla pojedynczego 

OK. Wszystkie wirtualne maszyny uruchomione są na jednej maszynie serwerowej (współdzielonej ze 

środowiskiem DEV). Dane zapisywane są na dyskach twardych maszyny serwerowej. 
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Zarówno w POK jak i ZOK są uruchomione identyczne środowiska SZK. Logicznie środowisko SZK 

odzwierciedla funkcjonalność środowiska produkcyjnego. 

 

 
Rysunek 8. Diagram ogólny architektury logicznej POK dla środowiska SZK 
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Rysunek 9 Diagram ogólny architektury logicznej ZOK dla środowiska SZK 

 

6.1.4. Schemat architektury logicznej środowiska DEV 

Rysunek 10 i Rysunek 11 prezentują ogólny diagram architektury logicznej środowiska DEV dla 

pojedynczego OK. Wszystkie wirtualne maszyny uruchomione są na jednej maszynie serwerowej 

(współdzielonej ze środowiskiem SZK). Dane zapisywane są na dyskach twardych maszyny serwerowej. 

Zarówno w POK jak i ZOK są uruchomione identyczne środowiska DEV. Logicznie środowisko DEV 

odzwierciedla funkcjonalność środowiska produkcyjnego. Dodatkowo środowisko DEV umożliwia  

implementowanie i testowanie nowych funkcjonalności Systemu, a także mechanizmów związanych 
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z przełączaniem OK. Szczegóły dotyczące maszyn wirtualnych i fizycznych znajdują się w Dokumentacji 

Eksploatacyjnej. 

 

Rysunek 10. Diagram ogólny architektury logicznej POK dla środowiska DEV 
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Rysunek 11. Diagram ogólny architektury logicznej ZOK dla środowiska DEV 
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6.1.5. Protokoły i metody wymiany danych pomiędzy serwerem i 

klientem w ramach SWD PRM 

Wymiana danych pomiędzy serwerem a aplikacjami klienckimi jest dwukierunkowa i może być inicjowana 

zarówno przez aplikację klienta jak i serwer.  

 Inicjowanie komunikacji przez aplikację kliencką 

Aplikacja klienta wywołuje metody serwera udostępniane, jako zdalne interfejsy EJB (wywołania RMI – 

Remote Method Invocation). Komunikacja jest zabezpieczona przez protokół SSL. Ten typ komunikacji jest 

synchroniczny. Z tego typu komunikacji korzystają wszystkie aplikacje klienckie. 

 Inicjowanie komunikacji przez serwer 

Komunikacja asynchroniczna. Komunikaty są wysyłane za pośrednictwem protokołu TCP. Aby taka 

komunikacja mogła nastąpić, podczas uruchomienia aplikacji klienta i logowania się do systemu aplikacja 

klienta musi wysłać na serwer swój adres ip i numer portu, na którym będzie nasłuchiwać komunikatów 

serwera. Serwer powiązuje te dane z identyfikatorem użytkownika i w dalszej komunikacji przesyła 

komunikaty na podany adres. Komunikacja ta również jest szyfrowana za pomocą protokołu SSL.  

6.1.5.2.1. Forma komunikatu 

Z serwera przesyłane są krótkie wiadomości. Komunikatami są obiekty Javy zserializowane do postaci 

tablicy bajtów. Aplikacja klienta otrzymując taką tablicę deserializuje je do obiektów javy, a następnie 

wywołuje odpowiednią metodę do obsługi takiego komunikatu. 

6.1.5.2.2. Rodzaje komunikatów i sytuacje, w których serwer je wysyła 

1. Zdarzenia 

a. Komunikat o nowym zdarzeniu – krótki komunikat zawierający identyfikator zdarzenia oraz 

skróconą informację o zdarzeniu: lokalizację, kategorię oraz priorytet. Obsługa takiego 

komunikatu sprowadza się do konieczności pobrania zdarzenia z serwera i wyświetlenie go 

na liście zdarzeń dyspozytora. 

b. Zmiana danych zdarzenia – komunikat zawierający identyfikator zdarzenia oraz mapę 

klucz-wartość z listą zmian w zdarzeniu. Obsługa komunikatu sprowadza się do aktualizacji 

wybranego zdarzenia na liście. 

c. Zdarzenie do zadysponowania – komunikat informacyjny o konieczności wyświetlenia (i 

pobrania – jeśli użytkownik nie posiada zdarzenia na swojej liście) powiadomienia o 

zdarzeniu do zadysponowania. 

d. Nowa KZW do Zdarzenia – komunikat zawierający informację o nowej KZW dla zdarzenia 

– w komunikacie znajduje się id zdarzenia oraz id nowej KZW dla niego. 

2. ZRM 

a. Aktualizacja statusu ZRM. 

b. Zmiana danych ZRM. 

3. KZW 



 

 
Strona 64 / 308 

a. Aktualizacja danych KZW – komunikat zawierający listę zmian dla KZW o podanym id. 

6.1.6. Architektura bazy danych 

W ramach jednego ośrodka krajowego bazy danych będą podzielone na: 

 Bazę operacyjną – odpowiedzialną za przechowywanie danych operacyjnych (danych zdarzeń / 

zleceń; statusów, pozycji i stanów pojazdów; danych użytkowników, itp.). 

 Bazę historyczno - raportową – odpowiedzialną za przechowywanie danych historycznych 

Systemu, a w szczególności dokumentacji medycznej (przez okres 20 lat); zarchiwizowanych 

statusów, pozycji i stanów pojazdów (przez okres 2 lat). 

 

Powyższy podział został zaprezentowany na schematach architektury logicznej (Rysunek 3 - Rysunek 11). 

  

 Synchronizacja operacyjnej bazy danych między ośrodkami 

krajowymi 

Synchronizacja pomiędzy bazami danych w POK i ZOK jest zapewniona przez wtyczkę MySQL obsługującą 

dwustronną replikację semi-synchroniczną. Dane zapisywane w bazie danych POK są powielane za pomocą 

tego mechanizmu do bazy w ZOK i na odwrót: dane zapisywane w bazie danych ZOK są powielane do bazy 

w POK. 

Jeśli połączenie pomiędzy ośrodkami krajowymi działa poprawnie, każda transakcja bazodanowa jest 

wykonywana synchronicznie w obydwu bazach danych w sposób opisany poniżej. Dzięki temu każda 

pojedyncza operacja dla aplikacji klienckich może być realizowana zarówno przez POK jak i przez ZOK. W 

szczególności aplikacja kliencka (na przykład Moduł dyspozytora) może wykonywać operacje z serwerem 

naprzemiennie – raz korzystając z POK, raz z ZOK.  

Sposób pracy w trybie synchronicznym: 

 Zapytanie z aplikacji klienckiej (np. Modułu dyspozytora) trafia do ośrodka krajowego A (POK lub 

ZOK). 

 Serwer aplikacyjny w ośrodku A obsługuje zapytanie, w wyniku którego powstaje transakcja zapisu 

do bazy danych. 

 Baza danych w ośrodku A wykonuje transakcję zapisu w następujący sposób: 

o Transakcja jest wykonywana w ośrodku A. 

o Polecenie wykonania transakcji jest wysyłane do ośrodka B. 

o Ośrodek B zapisuje transakcję do logu bazy danych na dysku. 

o Po potwierdzeniu wykonania powyższych operacji w ośrodku A i w ośrodku B transakcja 

kończy się. Mamy pewność, że dane są spójne w bazach ośrodka A i B. 

Dzięki podwójnemu wykorzystaniu mechanizmu replikacji semisynchronicznej, synchronizacja między 

ośrodkami POK i ZOK przebiega w dwu kierunkach jednocześnie: 

 POK aktywny (master) → ZOK pasywny (slave), 

 ZOK aktywny (master) → POK pasywny (slave), 
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dzięki czemu osiągnięto cel stawiany przez Zamawiającego: obydwa ośrodki działające jako „aktywny – 

aktywny” w trybie synchronicznym. 

Sposób pracy Systemu w przypadku awarii połączenia sieciowego POK-ZOK został opisany w Rozdziale 

7.6.1 Utrata połączenia POK – ZOK. 

Część aplikacji klienckich korzysta z Podstawowego Ośrodka Krajowego (POK), a część z Zapasowego 

Ośrodka Krajowego (ZOK), co jest zapisane w konfiguracji poszczególnych aplikacji (dla części aplikacji 

podstawowym ośrodkiem jest POK a zapasowym ZOK, dla pozostałej części aplikacji podstawowym 

ośrodkiem jest ZOK a zapasowym POK).  

Każda z aplikacji monitoruje na bieżąco dostępność ośrodków. W przypadku awarii ośrodka aplikacja 

kliencka automatycznie przełączy się do drugiego (ustawionego w konfiguracji jako zapasowy). Po wykryciu 

dostępności podstawowego ośrodka, aplikacja automatycznie przełączy się do ośrodka podstawowego. 

Dzięki temu w warunkach normalnej pracy, gdy w obydwu ośrodkach są dostępne wszystkie usługi, 

obciążenie POK i ZOK jest równoważone. Mechanizm równoważenia obciążenia POK i ZOK zapewnia 

System, co jest niezauważalne dla końcowego użytkownika.  

Zgodnie z twierdzeniem Erica Brewera o CAP (consistency, availability, partition), rozproszony system baz 

danych nie może jednocześnie zapewniać: 

 spójności (C – consistency), 

 dostępności (A – availability), 

 odporności na podziały (P – partition). 

Jednocześnie można zapewnić tylko dwie spośród trzech powyższych cech. 

 

Architektura systemu SWD PRM zapewni dostępność (A) i odporność na podziały (P): 

 System pozostaje dostępny i w pełni funkcjonalny w przypadku awarii jednego z ośrodków. 

 System pozostaje dostępny i w pełni funkcjonalny w przypadku awarii łączności pomiędzy 

ośrodkami. 

 

System SWD PRM nie może zapewnić spójności danych w całym systemie w tym samym momencie. 

W praktyce jednak ta spójność jest zapewniana w czasie ułamków sekund a w przypadku wystąpienia awarii 

zostanie zapewniona po jej usunięciu. 

Jednocześnie system zapewni całkowitą spójność z punktu widzenia użytkowników pracujących w tym 

samym ośrodku (województwie). 
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 Mechanizm fail-over serwera operacyjnej bazy danych 

W celu zapewnienia niezawodności mechanizmu operacyjnej bazy danych, zastosowano mechanizm fail-

over, którego zasadę działania pokazują rysunki umieszczone poniżej. 

W każdym OK znajdują się dwie maszyny fizyczne z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizatora. 

Serwery fizyczne podłączone są do wspólnej macierzy dyskowej, na której przechowywane są dyski 

należące do maszyn wirtualnych.  

Maszyny fizyczne tworzą klaster niezawodnościowy. Maszyny wirtualne mogą być uruchamiane na 

dowolnym serwerze w klastrze. 

W każdym OK na klastrze wirtualizacyjnym uruchomiona jest jedna maszyna wirtualna z kopią bazy 

operacyjnej.  

W momencie awarii maszyny fizycznej lub uruchomionej na niej maszyny wirtualnej w ramach jednego 

ośrodka krajowego, druga maszyna fizyczna w klastrze przejmie obsługę maszyny wirtualnej.  

Mechanizm ten jest niezależny od mechanizmu synchronizacji baz danych między POK a ZOK. 

Typowa sytuacja pracy ośrodków krajowych jest przedstawiona na poniższym rysunku. 

POK

Macierz POK 

SAN

Dane POK

Serwer fizyczny  #1 Serwer fizyczny  #2

SAN

Jboss operacyjny 1

Jboss operacyjny N

Jboss operacyjny 2

LAN

MySQL operacyjny
POK

LAN

LAN

ZOK

Macierz ZOK 

SAN

Dane ZOK

Serwer fizyczny  #1 Serwer fizyczny  #2

SAN

Jboss operacyjny 1

Jboss operacyjny N

Jboss operacyjny 2

LAN

MySQL operacyjny
ZOK

LAN

LAN

Synchronizacja 
bazy danych

 

Rysunek 12 Fail-over operacyjnej bazy danych. Przypadek 1 

Na kolejnym rysunku przedstawiona jest sytuacja po awarii maszyny fizycznej, na której uruchomiona była 

maszyna wirtualna z operacyjną bazą danych. Obsługę tej maszyny przejęła maszyna rezerwowa.  

Podczas przełączania maszyn, baza danych w ośrodku krajowym jest niedostępna, co powoduje również 

niedostępność serwera aplikacyjnego w tym ośrodku z punktu widzenia aplikacji klienckich. Przez ten czas 
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usługi związane z operacyjną obsługą zgłoszeń/zdarzeń przejmuje drugi ośrodek krajowy. Przełączenia 

usług pozostają bez wpływu na pracę użytkowników. 

POK

Macierz POK 

SAN

Dane POK

Serwer fizyczny  #1 Serwer fizyczny  #2

SAN

Jboss operacyjny 1

Jboss operacyjny N

Jboss operacyjny 2

LAN
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POK

LAN

LAN

ZOK

Macierz ZOK 

SAN
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Serwer fizyczny  #1 Serwer fizyczny  #2

SAN

Jboss operacyjny 1

Jboss operacyjny N

Jboss operacyjny 2

LAN

MySQL operacyjny
ZOK

LAN

LAN

Synchronizacja 
bazy danych

 

Rysunek 13 Fail-over operacyjnej bazy danych. Przypadek 2 

 Mechanizm fail-over połączenia sieciowego POK-ZOK 

Sytuacja utraty połączenia sieciowego POK-ZOK zostaje wykryta w przypadku braku możliwości wykonania 

transakcji na bazie danych w sposób synchroniczny – po przekroczeniu czasu odpowiedzi drugiego serwera. 

Połączenie sieciowe POK-ZOK jest realizowane przez sieć OST 112. W przypadku awarii łącza 

dedykowanego dla połączenia POK-ZOK, wykorzystywane są inne łącza sieci OST 112. Zatem sytuacja, w 

której przerwana zostanie komunikacja POK-ZOK, a ośrodki krajowe będą mogły mimo to komunikować 

się ze stacjami klienckimi jest niezwykle mała prawdopodobna. Bardziej prawdopodobna jest całkowita 

niedostępność jednego ośrodka krajowego, która może wystąpić z wielu powodów. 

W przypadku zerwania połączenia sieciowego POK-ZOK i braku możliwości przesyłania danych pomiędzy 

ośrodkami, replikacja semisynchroniczna przełączy się na tryb asynchroniczny. Bazy danych w POK i ZOK 

będą pracować niezależnie, a po odzyskaniu łączności dane zsynchronizują się. Po automatycznym 

„nadrobieniu” synchronizacji, replikacja ponownie wróci do trybu synchronicznego. 

Poleganie na tym automatycznym mechanizmie jest zalecane tylko w przypadku krótkotrwałej awarii 

połączenia sieciowego – do 15 minut. W przypadku wykrycia długotrwałej awarii połączenia sieciowego 
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zalecane jest wyłączenie serwerów aplikacyjnych JBOSS w ZOK – tak, aby wszystkie aplikacje klienckie 

SWDPRM pracowały tylko z POK.  

 ETL – Extract, Transform and Load 

Mechanizm ETL służy do przenoszenia danych z bazy operacyjnej do bazy historyczno-raportowej. Baza 

danych historyczno–raportowa zasilana jest na bieżąco poprzez jeden z równoległych procesów ETL 

uruchomionych na każdym serwerze operacyjnym w każdym z OK (czas kolejnych uruchomień procesu ETL 

jest konfigurowany podczas instalacji i domyślnie wynosi 1h). Każdy z procesów ETL pracuje na pojedynczej 

maszynie wirtualnej. W przypadku awarii maszyny wirtualnej lub pojedynczego procesu ETL jego rolę 

przejmują pozostałe procesy ETL uruchomione w ramach tego samego OK. Po ponownym uruchomieniu 

uszkodzonego procesu ETL jest on automatycznie włączany do puli równolegle działających procesów. Po 

usunięciu awarii  maszyny wirtualnej staje się ona automatycznie dostępna.  

Dzięki bieżącemu zasilaniu bazy raportowo-historycznej danymi, dane te są aktualne z dokładnością do 

częstotliwości automatycznego uruchamiania  procesu ETL. Oznacza to, że baza historyczna posiada dane 

sprzed najwyżej 1h (w przypadku standardowych ustawień interwału uruchamiania procesu ETL). Jest to 

przedział aktualności dużo mniejszy niż wymagany w OPZ (24h).  

Proces ETL jest odpowiedzialny również za usuwanie z bazy operacyjnej danych starszych niż 60 dni. W 

praktyce oznacza to, że po zakończeniu przenoszenia danych przez proces ETL dane w bazie operacyjnej i 

najnowsze dane w bazie historycznej są tożsame dla okresu wynoszącego 60 dni. 

 Lokalna baza danych 

Lokalna baza danych wykorzystywana jest w modułach: Dyspozytora, Mobilnym ZRM i Stacjonarnym ZRM. 

Użyto silnika bazy: H2, który umożliwia szyfrowanie bazy. Przy czym szyfrowana jest jedynie baza w Module 

Mobilnym ZRM. Wszelkie zmiany w obiektach danych (szczegóły zdarzenia, szczegóły KZW, statusy ZRM – 

Dyspozytor, KZW, KMCR, statusy ZRM – moduły ZRM) zapisywane są w lokalnej bazie danych w postaci 

zserializowanych obiektów, niezależnie od trybu pracy (off-line lub on-line). W przypadku pracy on-line, 

dane z lokalnej bazy danych są natychmiast wysyłane na serwer, a w przypadku pracy off-line, dane są 

gromadzone aż do momentu odzyskania połączenia z serwerem. Po odzyskaniu połączenia z serwerem 

obiekty z lokalnej bazy danych są wysyłane na serwer, który dokonuje połączenia wersji lokalnych z 

istniejącymi już na serwerze innymi wersjami danego obiektu. 

Uwaga: zmiany zapisywane lokalnie nie są widoczne w historii dla użytkowników Systemu do momentu 

synchronizacji z serwerem po odzyskaniu połączenia. 

6.1.7. Wersjonowanie dokumentów (obiektów danych) 

Poniższy rozdział opisuje zastosowaną strategię wersjonowania obiektów danych na poziomie 

architektonicznym oraz biznesowym.  

 Informacje ogólne 

W systemie SWD PRM istnieją obiekty danych: 

 Zgłoszenia / zdarzenia 

 KZW 

 KMCR 
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Których dane mogą być wielokrotnie zmieniane w całym cyklu ich życia. Ponadto źródłem zmian mogą być 

różni użytkownicy SWD PRM oraz zewnętrzny system SI WCPR. 

Ze względów bezpieczeństwa i zachowania ciągłości i spójności edytowanych danych, każda z aplikacji 

klienckich dyspozytora, mobilna ZRM oraz MS ZRM posiada lokalną bazę danych, do której zapisywane są 

wszystkie zmiany dokonywane przez aplikacje klienckie niezależnie od trybu pracy (on-line, off-line).  

W szczególności w przypadku pracy off-line, baza lokalna służy do gromadzenia wszystkich zmian w 

obiektach, aż do momentu odzyskania łączności i przesłania danych na serwer. 

Rysunek 14 prezentuje uproszczoną architekturę systemu SWD PRM. Rysunek 15 prezentuje rodzaje 

obiektów danych (podział ze względu na miejsce przechowywania i status wersji obiektu). 

 

Rysunek 14 Wersjonowanie dokumentów - architektura systemu 

 

Rysunek 15 Legenda - rodzaje wersji obiektów danych 

 Tworzenie wersji 

Przyjmijmy, że na serwerze jest dokument w ostatniej wersji (Rysunek 16). Może to być wersja pierwsza 

(stworzona przez Dyspozytora dodającego nowe zdarzenie lub przez CPR) lub wersja, która powstała na 

serwerze z połączenia poprzednich wersji obiektu i jest aktualnie wersją najnowszą. 
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Rysunek 16 Bieżąca wersja na serwerze 

Użytkownik otrzymuje najnowszą wersję obiektu z serwera (Rysunek 17). W normalnych warunkach pracy 

(on-line) dane są zapisywane na serwer po kliknięciu przycisku „Zapisz zmiany” lub po opuszczeniu sekcji 

w formatce danego dokumentu. W przypadku przejścia aplikacji klienta w tryb off-line (Rysunek 18) klient 

zaczyna tworzyć lokalne wersje obiektu (Rysunek 19, Rysunek 20). 

 
Rysunek 17 Klient otrzymuje aktualną wersję obiektu 
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Rysunek 18 Przejście klienta w tryb off-line 

 
Rysunek 19 Tworzenie lokalnej wersji obiektu 
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Rysunek 20 Tworzenie lokalnej wersji obiektu 

W międzyczasie inny klient pracujący on-line wysyła na serwer zmiany w obiekcie. Powstaje kolejna wersja, 

która staje się wersją najnowszą (Rysunek 21). 

 
Rysunek 21 Aktualizacja obiektu przez drugiego klienta 

Tymczasem klient B wraca do trybu on-line (Rysunek 22) i rozpoczyna synchronizację danych z serwerem 

(Rysunek 23). 
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Rysunek 22 Klient wraca do trybu on-line 

Klient B wysyła na serwer całą paczkę zmian, czyli swoje lokalne wersje 6 i 7. Po stronie serwera zostają 

one przenumerowane na 7 i 8. 

 
Rysunek 23 Klient rozpoczyna synchronizację danych z serwerem 

Serwer dokonuje połączenia danych (Rysunek 24). Stosowana jest strategia, w której serwer decyduje o 

tym, jakie dane zostaną włączone do najnowszej wersji. W przypadku wystąpienia konfliktu w dowolnym 

polu obiektu serwer wybiera daną, która trafiła do niego, jako pierwsza. Wartość tej danej staje się 

obowiązująca.  

Wszystkie wartości danych w polach, które nie zostały uwzględnione w wersji złączonej przez serwer (trafiły 

do serwera później), są zapamiętywane w sekwencji wersji dokumentu i nie są tracone. 
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Rysunek 24 Łączenie wersji po stronie serwera 

 
Rysunek 25 Pobranie najnowszej wersji obiektu przez klienta 

Klient otrzymuje wersję połączoną przez serwer. Wersja 9 zawiera wszystkie zmiany, które zostały 

wprowadzone od wersji bazowej (tu: wersja 5) (Rysunek 25). 

 Strategia łączenia wersji 

W przypadku, kiedy na serwer trafią obiekty od różnych klientów, w których zmieniono dane, serwer 

rozstrzyga, w jaki sposób połączyć dane.  

W poniższych przykładach zaprezentowano obiekt zawierający 4 pola. Jeden z klientów zmienił pole 3, a 

drugi – pole 4. Zmieniono różne pola, więc złączenie nie generuje żadnych konfliktów. Po złączeniu powstaje 

wersja zawierająca nowe wartości pól 3 i 4 (Rysunek 26). 
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Rysunek 26 Łączenie obiektów - brak konfliktu danych 

W sytuacji, gdy w obydwu gałęziach zmieniono to samo pole, powstaje konflikt. Aby go rozwiązać, serwer 

stosuje opisaną wcześniej strategię rozwiązywania konfliktu (wygrywa dana, która trafiła na serwer 

wcześniej) (Rysunek 27). 

 

 
Rysunek 27 Łączenie obiektów - konflikt danych 

6.1.7.3.1. SI WCPR a wersje obiektu zdarzenia 

Z punktu widzenia tworzenia wersji obiektów SI WCPR jest traktowany jak każdy inny klient. W przypadku 

przyjścia danych z SI WCPR nie ustawiane jest jedynie pole identyfikatora użytkownika. 
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6.1.7.3.2. Struktura operacyjnej bazy danych 

 
Rysunek 28 Struktura operacyjnej bazy danych 

Rekordy obiektów są zapisywane w tabeli „obiekty_wersje”. W tej tabeli są wykonywane wyłącznie operacje 

INSERT. Stamtąd, za pomocą triggera, ostatnia wersja danego obiektu jest kopiowana do tabeli „obiekty”. 

Trigger wykonuje operację INSERT … ON DUPLICATE KEY UPDATE (Rysunek 28). Rozwiązanie niniejsze ma 

nstepujące zalety: 

 Można tworzyć relacje z tabelą „obiekty”, bo jest w niej zawsze tylko jedna (najnowsza) wersja 

obiektu. 

 Wydajnie można pobierać listę obiektów. 

 Nie zaginie żadna wersja obiektu – wszystkie znajdują się w tabeli „obiekty_wersje”. 

6.1.7.3.3. Struktura rekordu obiektu 

Poniższy rysunek prezentuje strukturę rekordu obiektu. W tym przykładzie obiekt jest w wersji 2.; 

identyfikator obiektu: 10; identyfikator wersji: 12345; identyfikator rodziców: 12340 (wersja powstała 

wyłącznie z jednej wersji bazowej); wersja utworzona na serwerze 1 przez użytkownika o identyfikatorze 

56; czas utworzenia zapisany z dokładnością do mikrosekundy. 

 
Rysunek 29 Struktura rekordu obiektu 

6.2.Architektura sprzętowa 

6.2.1. Ośrodki krajowe 

Poniższy diagram przedstawia schemat architektury sprzętowej systemu SWD PRM w ośrodkach krajowych. 

 



 

 
Strona 77 / 308 

 

POK

2 x Switch L2
Cisco Catalyst 3750x

2 x Switch L2
Cisco Catalyst 3750x

Środowisko szkoleniowe i 
developerskie

1 x VMWare ESX
Środowisko produkcyjne

Klaster -  2 x VMWare ESX
Środowisko produkcyjne

Klaster -  2 x VMWare ESX

Środowisko szkoleniowe i 
developerskie

1 x VMWare ESX

ZOK

2 x Load Balancer
FortiADC-300E

8 x 1Gbit Link Aggregation
VLAN DEV
VLAN SZKOL.
VLAN ADM.

2 x 8 x 1Gbit Link Aggregation
VLAN PROD
VLAN Cluster
VLAN LiveMigration
VLAN ADM.

1x 1Gbit 
VLAN PROD
VLAN DEV
VLAN SZKOL
VLAN ADM

1x 1Gbit
VLAN ADM.

1x 1Gbit
VLAN ADM.

WAN

ManagementLANManagementLAN

8 x 1Gbit Link Aggregation
VLAN DEV
VLAN SZKOL.
VLAN ADM.

2 x 8 x 1Gbit Link Aggregation
VLAN PROD
VLAN Cluster
VLAN LiveMigration
VLAN ADM.

1x 1Gbit
VLAN ADM.

1x 1Gbit
VLAN ADM.

LANLAN

2 x Router 
ASR 1004

2 x Router 
ASR 1004

2 x Load Balancer
FortiADC-300E

1x 1Gbit 
VLAN PROD
VLAN DEV
VLAN SZKOL
VLAN ADM

WAN

Management Management

Sieć OST 112

  
Rysunek 30. Schemat architektury sprzętowej w POK i ZOK 

 

Szczegółowy opis sprzętu po stronie POK / ZOK znajduje się w rozdziale 10. 

6.2.2. Stanowiska dostępowe i karetki 

Poniższy diagram przedstawia schemat architektury sprzętowej systemu SWD PRM pomiędzy pojedynczym 

ośrodkiem krajowym a stanowiskami dostępowymi (Stanowska Dyspozytorskie, stanowiska ZRM w 

miejscach stacjonowania, stanowiska dostępowe w urzędach wojewódzkich) i karetkami. 
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Rysunek 31. Schemat architektury sprzętowej na stanowiskach dostępowych i w karetkach 

 

Szczegółowy opis sprzętu na stanowiskach dostępowych i w karetkach znajduje się w rozdziale 10. 
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6.3. Architektura wdrożenia 

Poniższy diagram przedstawia architekturę wdrożenia systemu SWD PRM. Kolorem pomarańczowym 

zaznaczono elementy systemu zapewniane przez Zamawiającego. 

 

Rysunek 32. Architektura wdrożenia 

 

System SWD PRM jest zainstalowany na dwóch ośrodkach krajowych (POK i ZOK). Do ośrodków krajowych 

podłączone są za pomocą sieci OST112 aplikacje klienckie umieszczone w: 

 Dyspozytorniach, w których na stanowiskach dostępowych umieszczone są moduły: Dyspozytora, 

Mapy, Planisty, Administratora (dysponenci z dyspozytornią) i Raportowy, 
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 Karetkach, wyposażonych w: 

o urządzenia GPS przekazujące dane m.in. o lokalizacji karetek, 

o Terminale Mobilne, na których zainstalowane są moduły Mobilny ZRM  

 Miejscach Stacjonowania, w których na stanowiskach dostępowych umieszczone są moduły: 

Stacjonarny ZRM, Raportowy oraz Administratora (dysponenci bez dyspozytorni), 

 Urzędach Wojewódzkich, w których na stanowiskach dostępowych umieszczone są moduły: 

Administratora i Raportowy. 

 

System SWD PRM jest połączony z: 

 SI WCPR, 

 UMM, 

 PZŁ, 

 PLI CBD poprzez CPS CPR, gdyż znajduje się poza siecią OST112. 

Specyfikacja i opis znajdują się w rozdziale 13. 
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7. Bezpieczeństwo 

7.1. Bezpieczeństwo 

W celu dokładnego wyjaśnienia sposobu zapewnienia bezpieczeństwa w Systemie SWD PRM, poniżej 

opisane zostaną procesy: 

 Uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników,  

 Zabezpieczenie komunikacji wewnętrznej między modułami Systemu oraz systemami 

zewnętrznymi, 

 Sposobu wykorzystania certyfikatów aplikacji oraz użytkowników Systemu. 

7.1.1. Dane użytkowników 

Dane uwierzytelniające użytkowników są przechowywane na serwerze usługi katalogowej LDAP. Struktura 

danych na serwerze zawiera – oprócz danych użytkowników – listę uprawnień atomowych, pogrupowanych 

w role, aby można było łatwo zarządzać takimi uprawnieniami i nadawać je użytkownikom. Podczas każdej 

funkcji wywoływanej przez użytkownika, jest uruchamiana metoda sprawdzająca, czy użytkownik ma 

uprawnienia do danej części systemu. Dodatkowo na serwerze usługi katalogowej przechowywane będą 

informacje wiążące użytkownika z jego certyfikatem oraz informacje o stanowiskach dostępowych. 

Procedura uwierzytelniania stanowisk dostępowych oraz użytkowników została opisana w dalszej części 

tego rozdziału. 

7.1.2. Certyfikaty 

Do uwierzytelniania użytkowników wykorzystywane będą karty mikroprocesorowe zawierające certyfikat 

osobisty użytkownika. Karty te posłużą do obsługi logowania do aplikacji dyspozytorskiej oraz aplikacji 

desktopowej ZRM. W przypadku aplikacji mobilnej, ze względu na brak czytników kart dla terminali 

mobilnych, dostęp do certyfikatów jest ograniczony. Z tego względu na stanowiskach znajdujących się w 

karetkach wszelkie akcje związane z wysłaniem dokumentacji medycznej na serwer będą zatwierdzane za 

pomocą loginu i hasła użytkownika, natomiast dodatkowo będą musiały być potwierdzone certyfikatem w 

aplikacji desktopowej ZRM.  

Certyfikaty wykorzystywane przez użytkowników będą wygenerowane przez centrum certyfikacji 

dostarczony przez Zamawiającego. W przypadku próby podpisu dokumentów bądź uwierzytelnienia 

certyfikatem wystawionym przez inne centrum certyfikacji aplikacja zwróci błąd weryfikacji podpisu, 

minimalizując ryzyko nieautoryzowanego dostępu do aplikacji. 

Proces logowania do poszczególnych aplikacji systemu został opisany poniżej. 

7.1.3. Uwierzytelnianie i autoryzacja aplikacji Dyspozytora 

Poniżej opisany został proces uwierzytelniania Aplikacji Dyspozytora z punktu widzenia uwierzytelniania 

Stanowiska Dostępowego oraz Użytkownika. Do aplikacji dyspozytora użytkownik może się zalogować za 

pomocą karty mikroprocesorowej lub w przypadku jej braku za pomocą loginu i hasła (tzw. Tryb 

warunkowy). Po zalogowaniu użytkownika do systemu jest zwrócona informacja o uprawnieniach 

użytkownika do części systemu. Podczas każdej czynności wykonywanej przez użytkownika aplikacja 

sprawdza, czy użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia do wykonania danej czynności. 
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 Uwierzytelnianie Stanowiska Dostępowego 

Aby ograniczyć dostęp do danych przez aplikacje nieuwierzytelnione oraz móc zarządzać aktywnymi 

stanowiskami dostępowymi, aplikacja dyspozytorska w momencie uruchomienia musi uwierzytelnić się na 

serwerze aplikacji. Uwierzytelnienie polega na wysłaniu do serwera informacji o stanowisku z 

wykorzystaniem certyfikatu znajdującego się w każdej aplikacji dyspozytorskiej. Serwer certyfikacji 

weryfikuje certyfikat stanowiska na podstawie danych przechowywanych w domenie a następnie zezwala 

na zalogowanie się użytkownika do aplikacji bądź informuje o błędzie. 

Wymagania początkowe: Na każdym stanowisku dostępowym znajduje się certyfikat przechowywany w 
zaszyfrowanym pliku .keystore (kontener certyfikatów języka JAVA). Klucz publiczny tego certyfikatu 

znajduje się na serwerze aplikacji w celu uwierzytelnienia stanowiska.  

Scenariusz uwierzytelnienia: 

1. Aplikacja zostaje uruchomiona. 

2. Zostaje wysłane żądanie uwierzytelnienia do serwera aplikacji, żądanie zawiera certyfikat aplikacji. 

3. Serwer aplikacji sprawdza, czy posiada certyfikat zawarty w żądaniu: 

a. Jeśli NIE, to zwraca komunikat o błędzie („Nieprawidłowy certyfikat”) -> STOP 

b. Jeśli TAK, następuje przejście do kroku 4. 

4. Serwer aplikacji weryfikuje prawidłowość i ważność certyfikatu poprzez wywołania metody/usługi 

weryfikacji certyfikatu w module PKI:  

a. Jeśli weryfikacja przebiegła pomyślnie, serwer zwraca do aplikacji informację o pozytywnym 

wyniku uwierzytelnienia, aplikacja jest gotowa do działania. 

b. Jeśli weryfikacja zwróciła błędy, serwer wysyła do aplikacji listę komunikatów o błędach 

weryfikacji (np. Certyfikat wygasł, Wystawca certyfikatu nie jest zaufany, itp.) -> STOP 

 Uwierzytelnianie Użytkownika 

Uwierzytelnienie użytkownika aplikacji dyspozytorskiej polega na wysłaniu do serwera aplikacji żądania 

logowania. Komunikat żądania musi być podpisany przez użytkownika za pomocą osobistego certyfikatu. 

Serwer aplikacji w momencie otrzymania żądania weryfikuje podpis oraz wykonuje pozostałe czynności 

identyfikacyjne. W przypadku poprawnego uwierzytelnienia zostaje wygenerowany identyfikator sesji 

użytkownika, który następnie zostaje zwrócony aplikacji dyspozytorskiej razem z informacją o poprawnym 

zalogowaniu użytkownika do systemu. 

Wymagania początkowe: Aplikacja dyspozytorska została uruchomiona oraz jest gotowa do działania. 

Użytkownik umieścił swoją kartę z certyfikatem w czytniku kart mikroprocesorowych. 

Scenariusz uwierzytelnienia 

1. Użytkownik klika w przycisk „Logowanie za pomocą certyfikatu”. 

2. Aplikacja prosi o podanie hasła dostępu do certyfikatu (PIN). 

3. Po podaniu hasła aplikacja uzyskuje dostęp do certyfikatu i wysyła podpisane żądanie do serwera 

aplikacji. 
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4. Serwer aplikacji sprawdza podpis cyfrowy dołączony do żądania a następnie wysyła żądanie 

uwierzytelniania do serwera usługi katalogowej: 

a. Jeśli domena zwróci błąd logowania zostaje zwrócony komunikat o błędzie -> STOP 

b. Jeśli domena zwróci pozytywny wynik uwierzytelnienia następuje przejście do kroku 5. 

5. Serwer aplikacji weryfikuje prawidłowość i ważność certyfikatu poprzez wywołania metody/usługi 

weryfikacji certyfikatu w module PKI:  

a. Jeśli weryfikacja przebiegła pomyślnie serwer zwraca do aplikacji informację o pozytywnym 

wyniku uwierzytelnienia, użytkownik został zalogowany do systemu. 

6. Jeśli weryfikacja zwróciła błędy, serwer wysyła do aplikacji listę komunikatów o błędach weryfikacji 

(np. Certyfikat wygasł, Wystawca certyfikatu nie jest zaufany itp.) -> Użytkownik nie został 

zalogowany do systemu. 

Scenariusz alternatywny - Dyspozytor tymczasowo nie posiada karty mikroprocesorowej. 

W takim przypadku użytkownik może zalogować się za pomocą loginu i hasła. Jednak aplikacja po 

zalogowaniu przejdzie w tzw. Tryb warunkowy. W tym trybie dyspozytor może wykonywać wszystkie 

czynności (podobnie jak za pomocą karty mikroprocesorowej). Jedyną różnicą jest brak certyfikatu 

osobistego, przez co wszystkie czynności wymagające podpisu elektronicznego zostają zapisane na 

serwerze z informacją o konieczności podpisania certyfikatem danego użytkownika. Przy kolejnym 

zalogowaniu użytkownika do aplikacji SWD PRM za pomocą karty mikroprocesorowej wyświetli się lista 

dokumentów wymagających podpisu.  

W trybie warunkowym aplikacja nie blokuje możliwości wydruku Księgi Dysponenta. 

Scenariusz uwierzytelniania za pomocą loginu i hasła został opisany w pkt 7.1.5.1. 

7.1.4. Uwierzytelnianie i autoryzacja aplikacji desktopowej ZRM 

Logowanie do aplikacji desktopowej ZRM może zostać zrealizowane na dwa sposoby: 

 Logowanie za pomocą karty mikroprocesorowej 

 Logowanie na użytkownika „ogólnego” – w przypadku, gdy kilka ZRM pracuje na jednym stanowisku 

dostępowym 

Mechanizm logowania za pomocą karty mikroprocesorowej wygląda identycznie jak w przypadku aplikacji 

dyspozytora. 

Natomiast logowanie na użytkownika „ogólnego” ma zastosowanie w momencie, w którym na jednym 

stanowisku dostępowym musi pracować kilka ZRM. Scenariusz czynności związanych z uwierzytelnieniem 

kolejnych użytkowników aplikacji wygląda następująco: 

Scenariusz uwierzytelnienia 

1. Użytkownik klika w przycisk „Logowanie – użytkownik ogólny” 

2. Aplikacja wyświetla listę ZRM (wg grafiku), które mają pracować na tym stanowisku. 

3. Użytkownicy kolejnych ZRM zgłaszają obecność oraz gotowość zespołu poprzez kliknięcie na 

przycisk „Zgłoś obecność” oraz włożenie swojej karty z certyfikatem do czytnika lub podaniem 

loginu i hasła. 
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Użytkownicy mogą uzupełniać swoje dokumenty oraz drukować karty zlecenia wyjazdu, a także odbierać 

zlecenia wyjazdu. Aby praca na jednym stanowisku dostępowym przez kilku użytkowników była bezpieczna 

i funkcjonalna jest wprowadzona funkcjonalność „Użytkownika aktywnego”. Wyciągnięcie karty 

mikroprocesorowej z czytnika w MS ZRM nie powoduje wylogowania użytkownika. 

4. Użytkownik chcący uzupełniać dokumentację medyczną klika na przycisk „Przejdź do trybu 

aktywnego” – przejście do trybu aktywnego następuje po podaniu loginu i hasła użytkownika lub 

włożenia karty mikroprocesorowej do czytnika.  

5. Po przejściu do trybu aktywnego użytkownik otrzymuje dostęp do swoich dokumentów oraz zleceń, 

które może uzupełniać oraz wysyłać na serwer. 

6. W tym samym czasie w momencie nadejścia zlecenia wyjazdu dla ZRM pojawia się okno dialogowe 

blokując tymczasowo czynności użytkownika aktywnego. Odebranie zlecenia może odbyć się na 

dwa sposoby: 

a. Jeżeli zlecenie wyjazdu należy do ZRM, do którego należy użytkownik znajdujący się w 

trybie aktywnym – odebranie zlecenia odbywa się za pomocą przycisku „Przyjmij” i 

wykonaniu dodatkowych czynności, takich jak wydrukowanie karty zlecenia wyjazdu oraz 

dokumentacji medycznej pacjenta. Czynności wykonywane dotychczas przez użytkownika 

zostają zapisane lokalnie, a użytkownik po zakończeniu obsługi zlecenia na stanowisku 

dostępowym (Wysłanie do serwera statusu oznaczającego wyjazd do zdarzenia) zostaje 

wylogowany z trybu aktywnego. 

b. Jeżeli zlecenie wyjazdu należy do innego ZRM – odebranie zlecenia odbywa się za pomocą 

przycisku „Przyjmij” oraz podania loginu i hasła użytkownika lub włożenia karty z 

certyfikatem użytkownika danego ZRM. Użytkownik ten tymczasowo przechodzi w tryb 

użytkownika aktywnego na czas obsługi przychodzącego zlecenia – dzięki temu może 

wydrukować niezbędne dokumenty oraz ustawić odpowiednie statusy. Po zakończeniu 

obsługi zlecenia na stanowisku dostępowym (Wysłanie do serwera statusu oznaczającego 

wyjazd do zdarzenia) zostaje wylogowany z trybu aktywnego. Tryb aktywny powraca do 

użytkownika będącego w trybie aktywnym przed przyjściem zlecenia wyjazdu. 

7.1.5. Uwierzytelnianie i autoryzacja aplikacji mobilnej ZRM 

W przypadku aplikacji mobilnej uwierzytelnienie odbywa się za pomocą loginu i hasła. Ponieważ niemożliwe 

jest użycie kart mikroprocesorowych, w aplikacji mobilnej nie ma możliwości podpisania dokumentów 

wymagających podpisu cyfrowego certyfikatem użytkownika. Z tego względu wszystkie tego typu 

dokumenty będą wymagały podpisu certyfikatem przez użytkownika w aplikacji desktopowej ZRM.  

W aplikacji mobilnej ZRM na tablecie (z założenia bez użycia karty mikroprocesorowej) jest możliwe 

utworzenie Karty medycznych czynności ratunkowych, wypełnienie jej i wydrukowanie. Możliwe jest 

również uzupełnienie i wydrukowanie Karty zlecenia wyjazdu. Jednakże zamknięcie zlecenia wyjazdu jest 

możliwe tylko na stanowisku dostępowym z użyciem karty mikroprocesorowej.  

 Uwierzytelnianie za pomocą loginu i hasła 

W przypadku logowania za pomocą loginu i hasła proces jest dwuetapowy. W pierwszym etapie aplikacja 

wysyła żądanie do serwera o unikalny identyfikator, który w późniejszym etapie słuzy do zaszyfrowania 

hasła użytkownika, dzięki czemu hasło nie jest przesyłane do serwera w postaci jawnej. 

Poniżej znajduje się scenariusz uwierzytelniania do aplikacji ZRM za pomocą loginu i hasła. 
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Wymagania początkowe: Aplikacja ZRM została uruchomiona oraz jest gotowa do działania. Użytkownik 

znajduje się na formatce logowania za pomocą loginu i hasła. 

Scenariusz uwierzytelnienia 

1. Użytkownik podaje swój login i hasło. 

2. Aplikacja wysyła żądanie logowania do serwera. Hasło zostaje zaszyfrowane kluczem publicznym. 

3. Serwer aplikacji wykonuje kolejno: 

a. Deszyfruje hasło użytkownika kluczem prywatnym, 

b. Wysyła do serwera usługi katalogowej żądanie uwierzytelnienia podając login i hasło 

użytkownika. Logowanie odbywa się z wykorzystaniem SASL (Simple Authentication and 

Security Layer) w celu zabezpieczenia danych logowania. 

4. Po sprawdzeniu czynności zawartych w pkt. 4: 

a. Jeśli weryfikacja przebiegła pomyślnie serwer wygeneruje identyfikator sesji użytkownika 

a następnie zwróci go do aplikacji wraz z pozytywnym wynikiem uwierzytelnienia, 

użytkownik został zalogowany do systemu. 

b. W przypadku, gdy którykolwiek z elementów zawartych w pkt. 4 zakończy się błędem, 

serwer zwróci informację o błędzie logowania -> Użytkownik nie został zalogowany do 

systemu. 

7.1.6. Uwierzytelnianie i autoryzacja aplikacji w trybie off-line 

W przypadku utraty połączenia z serwerem dla aplikacji dyspozytorskiej oraz aplikacji mobilnej jest 

możliwość pracy w trybie off-line w szczególności w zakresie wymagań: F.SWDPRM.35 oraz F.SWDPRM.42. 

Podczas utraty połączenia przy obsłudze zgłoszenia użytkownik pozostaje cały czas zalogowany, dzięki 

czemu aplikacja zezwala na wykonanie czynności opisanych w odnośnych wymaganiach. W przypadku 

konieczności zalogowania się do aplikacji mobilnej bądź desktopowej ZRM użytkownicy logują się na konto 

ogólne. 

7.2. Poufność 

Niniejszy rozdział opisuje środki i metody zapewnienia poufności danych i transmisji w systemie SWD PRM. 

7.2.1. Poufność transmisji danych 

W celu zapewnienia poufności, komunikacja pomiędzy SWD PRM a zewnętrznymi systemami odbywa się 

po protokole HTTPS z wykorzystaniem certyfikatów SSL. Weryfikacja certyfikatów jest wykonywana przez 

mechanizmy serwera aplikacji z wykorzystaniem kontenera certyfikatów języka JAVA (Truststore), który 

przechowuje zaufane dla serwera aplikacji certyfikaty.  

Komunikacja wewnętrznych komponentów SWD PRM wykorzystuje protokoły zabezpieczone certyfikatami 

SSL (w zależności od sposobu komunikacji może to być STOMP, AMQP bądź HTTPS). Transmisja danych 

jest szyfrowana z użyciem klucza symetrycznego o długości 256 bitów (256-Bit SSL). 

Dodatkowym gwarantem poufności transmisji danych jest praca wszystkich komponentów systemu w 

otoczeniu sieci OST112. 
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7.2.2. Poufność dostępu do danych w aplikacji 

Dzięki zastosowaniu procedury uwierzytelniania i autoryzacji opisanej w Rozdziale 7.1.3 Uwierzytelnianie i 

autoryzacja aplikacji Dyspozytora zapewniona jest właściwość poufności danych na poziomie Aplikacji 

Systemu. 

7.2.3. Poufność dostępu do nośników danych 

Ze względu na fakt, iż tablety ZRM będą znajdować się poza fizycznym obszarem przetwarzania danych 

(zgodnie z § 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 

r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 

organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania 

danych osobowych), a ponadto mogą w przypadku pracy w trybie off-line przechowywać na wewnętrznym 

nośniku danych dane osobowe oraz dane wrażliwe, lokalna baza danych aplikacji mobilnej jest szyfrowana, 

aby w przypadku dostania się urządzenia mobilnego w niepowołane ręce, niemożliwy był odczyt danych 

znajdujących się na nośniku danych.  

Dane gromadzone lokalnie na stanowiskach dostępowych Dyspozytora i ZRM nie są szyfrowane, a ich 

poufność jest zagwarantowana na poziomie procedur i zabezpieczeń organizacyjnych opisanych w Polityce 

Bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych 

osobowych. 

7.3. Integralność 

Integralność danych Systemu SWD PRM należy rozpatrywać w dwóch aspektach: 

 Integralność danych zapisanych na nośnikach danych. 

o Zabezpieczenie przed utratą wynikającą z uszkodzenia nośnika danych. 

o Zabezpieczenie przed rozmyślnym, nieautoryzowanym zniszczeniem lub zmianą danych. 

 Integralność danych w procesie przesyłania ich między węzłami Systemu oraz między Systemem a 

systemami zewnętrznymi. 

7.3.1. Integralność danych zapisanych na nośnikach danych 

Integralność wszelkich danych zapisywanych na nośnikach danych w ramach OK jest zapewniona dzięki 

wykorzystaniu macierzy dyskowych skonfigurowanych w odpowiednie poziomy RAID zgodnie z Rozdziałem 

Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. . 

Integralność danych pomiędzy ośrodkami zapewnia mechanizm replikacji operacyjnej bazy danych opisany 

w Rozdziale Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. Błąd! Nie można odnaleźć źródła 

wołania... 

Wykonawca zwraca uwagę, że integralność danych znajdujących się na SD oraz TM (w 

szczególności w momencie pracy off-line) może nie zostać zapewniona, ze względu na fakt, iż 

zarówno SD jak i TM, dostarczane przez Zamawiającego, wyposażone są w jeden dysk twardy 

co powoduje zwiększoną podatność SD i TM na utratę danych, wynikającą z uszkodzenia 

fizycznego nośnika danych w tych urządzeniach. 

System SWD PRM odporny jest na rozmyślne, nieautoryzowane zniszczenie lub zamianę danych zgodnie z 

zapisami w Rozdziałach: 7.1.3 Uwierzytelnianie i autoryzacja aplikacji Dyspozytora, 7.1.4 Uwierzytelnianie 
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i autoryzacja aplikacji desktopowej ZRM, 7.1.5, Uwierzytelnianie i autoryzacja aplikacji mobilnej ZRM i 7.5 

Niezaprzeczalność. 

Wykonawca zwraca uwagę na konieczność zapewnienia zabezpieczenia SD przed utratą 

zasilania. 

7.3.2. Integralność danych w procesie przesyłania danych 

Integralność danych podczas przesyłania ich między węzłami Systemu zapewniona jest poprzez 

zabezpieczenie transmisji z użyciem klucza symetrycznego o długości 256 bitów. W przypadku komunikacji 

pomiędzy SWD PRM a systemami zewnętrznymi transmisja jest zabezpieczona zgodnie z zastosowanymi 

protokołami systemów zewnętrznych, jednak o poziomie nie mniejszym niż z wykorzystaniem protokołu 

TLS o długości klucza 128 bit. 

7.4. Rozliczalność 

Wszystkie operacje wykonywane przez Użytkownika, które trafiają do bazy danych, są automatycznie 

skojarzone z jego identyfikatorem i tak zapisane. Raz zapisana w bazie danych informacja nie jest już 

modyfikowana, a każda zmiana pojawi się jako nowy rekord w bazie danych.  

Działania administratorów biznesowych (dodanie, dezaktywowanie, modyfikacja uprawnień użytkownika) 

są zapisywane w bazie danych. 

Działania administratorów Systemu są logowane za pomocą mechanizmu SYSLOG. 

7.5. Niezaprzeczalność 

Właściwość niezaprzeczalności zrealizowana jest poprzez dołączanie do każdej czynności wykonywanej 

przez użytkownika unikalnego identyfikatora użytkownika oraz identyfikatora sesji użytkownika 

otrzymanego podczas zalogowania do systemu. Raz nadany identyfikator użytkownika nie może być 

wykorzystany po raz drugi i przypisany innemu użytkownikowi. Dzięki zapisywaniu identyfikatora 

użytkownika oraz identyfikatora sesji, każda operacja jest jednoznacznie powiązana z użytkownikiem.  

Wszystkie operacje wykonywane przez Użytkownika, które trafiają do bazy danych, są automatycznie 

skojarzone z jego identyfikatorem i tak zapisane. Raz zapisana w bazie danych informacja nie jest już 

modyfikowana, a każda zmiana pojawi się jako nowy rekord w bazie danych.  

Ze względu na konieczność zapewnienia maksymalnej szybkości działania Systemu, po poprawnym 

zautoryzowaniu się użytkownika w Systemie operacje zapisywane do bazy danych nie są podpisywane 

osobistym certyfikatem. 

Wyjątkiem są pewne dokumenty, które wymagają podpisu użytkownika przed wysłaniem do serwera – w 

szczególności mowa tutaj o dokumentacji medycznej pacjenta. W tym przypadku należy wykorzystać 

certyfikat użytkownika. Dotyczy to operacji:  

 Zamknięcia karty medycznych czynności ratunkowych. 

 Modyfikacji danych (uzupełnienia) zamkniętej wcześniej karty medycznych czynności ratunkowych.  

W powyższych przypadkach realizowany jest następujący scenariusz postępowania: 

 Użytkownik posiada dokument gotowy do wysłania, klika na przycisk „podpisz i wyślij” 

(przykładowo). 

 Aplikacja prosi o podanie hasła do certyfikatu. 
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 Po wpisaniu hasła dokument zostaje podpisany oraz wysłany do serwera. 

7.6. Ciągłość działania 

W poniższym rozdziale zostaną przedstawione istotne przypadki awarii komponentów Systemu lub usług z 

uwzględnieniem sposobu przejęcia poszczególnych funkcji przez inne komponenty nadmiarowe. 

Przedstawione zostaną również podstawowe scenariusze powrotu do normalnych warunków pracy po 

przywróceniu działania tych komponentów. 

7.6.1. Utrata połączenia POK – ZOK 

System umożliwia bezprzerwową pracę w wypadku utraty połączenia POK-ZOK. Pracę operacyjną w takim 

przypadku przejmuje w całości ośrodek podstawowy (POK). W przypadku wykrycia braku połączenia 

pomiędzy POK a ZOK, ZOK oznaczany jest jako niedostępny. Aplikacje klienckie cyklicznie odpytują o 

dostępność  ośrodków krajowych i w przypadku wystąpienia braku połączenia (pomiędzy ośrodkami 

krajowymi) aplikacje klienckie podłączone do ZOK przełączają się na POK. Po odzyskaniu połączenia 

pomiędzy ośrodkami i zsynchronizowaniu baz danych ośrodek ZOK jest oznaczany jako dostępny i aplikacje 

klienckie, które domyślnie korzystają z ZOK przełączają się z powrotem na ten ośrodek. 

W szczególności z POK komunikują się w pierwszej kolejności systemy zewnętrzne (SI WCPR, PZŁ). 

Szczegółowo mechanizm przełączenia bazy danych w przypadku utraty połączenia sieciowego POK-ZOK 

został opisany w punkcie 6.1.6.3. 

Niedostępność jednego z Ośrodków Krajowych 

Całkowita niedostępność Ośrodka Krajowego może zostać wywołana przez różne zdarzenia występujące 

oddzielnie lub łącznie. Poniżej wymienione zostały najistotniejsze z nich.  

 Utrata połączenia sieciowego od aplikacji klienckich do OK 

W poniższym scenariuszu rozpatrywany jest przypadek, gdy utrata połączenia następuje w warstwie 

sieciowej pomiędzy routerami brzegowymi sieci OST112, a jednym z Ośrodków Krajowych. Przy tym 

założeniu poszczególne elementy Systemu w tym ośrodku nadal pozostają w gotowości działania, lecz są 

niewidoczne przez użytkowników. 

Każdy z OK jest podłączony za pomocą dwóch niezależnych urządzeń – routery Cisco ASR1004 dostarczane 

przez Zamawiającego – które są podłączone do niezależnych łączy w ramach sieci OST112. Awaria jednego 

z łączy lub pojedynczego routera nie powoduje utraty połączenia do OK. 

W przypadku awarii obu łączy równocześnie lub obu urządzeń Cisco ASR 1004 aplikacja kliencka SD i TM, 

na podstawie braku odpowiedzi, stwierdzi niedostępność usług w domyślnym OK i przełączy się na ośrodek 

zapasowy zgodnie ze swoją konfiguracją. Każda z aplikacji klienckich posiada predefiniowane połączenia 

zarówno do POK jaki i ZOK, przy czym dla części z nich domyślnym OK jest ośrodek podstawowy, a dla 

pozostałych ośrodek zapasowy. 

Ponieważ każda operacja pomiędzy aplikacją kliencką a serwerem może być wykonana zarówno w POK jak 

i ZOK (w każdym momencie), przełączenie na drugi ośrodek krajowy jest niezauważalne dla użytkownika 

końcowego. Funkcjonalność Systemu działa w pełni.  

Po przywróceniu połączenia do OK elementy systemu są w stanie pozwalającym na natychmiastowe 

podjęcie pracy. Powrotnie przełączenie aplikacji klienckich na ośrodek domyślny nastąpi automatycznie, 

bez wiedzy użytkownika. Ośrodki krajowe monitorują się wzajemnie i informują stacje klienckie o 
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dostępności usług w każdym z ośrodków. W szczególności po odzyskaniu połączenia sieciowego do jednego 

z ośrodków krajowych informacja ta jest odnotowana przez drugi ośrodek i rozpropagowana do stacji 

klienckich.  

W przypadku szczególnym, gdy z punktu widzenia aplikacji klienckiej oba ośrodki nie są osiągalne aplikacja 

może przejść w tryb off-line, w celu zabezpieczenia danych zgromadzonych w aplikacji. W takim przypadku 

użytkownik jest poinformowany o braku łączności z obydwoma ośrodkami krajowymi, aby był świadom, że 

wprowadzane przez niego zmiany są niewidoczne dla innych użytkowników oraz że użytkownik nie dostaje 

bieżących informacji z Systemu. 

 Fizyczna niedostępność OK  

W przypadku fizycznej niedostępności ośrodka krajowego, przy funkcjonowaniu drugiego Ośrodka 

Krajowego wszyscy użytkownicy są przepięci do działającego ośrodka. System może pracować w tym stanie 

bez ograniczeń czasowych z zachowaniem pełnej dostępności i wydajności poszczególnych usług Systemu. 

Systemy zewnętrzne wysyłające komunikaty do SWD PRM (SI WCPR i PZŁ) w pierwszej kolejności 

komunikują się z POK. W przypadku fizycznej niedostępności POK systemy te automatycznie wysylają 

komunikaty do ZOK.  

Przywrócenie do działania po takiej awarii wymaga podjęcia specjalnych kroków administratora 

technicznego centralnego. W pierwszej kolejności przywrócenia fizycznych i logicznych zasobów 

niedostępnego ośrodka. W drugiej kolejności konieczne jest przywrócenie baz z kopii zapasowych. W 

przypadku niedostępności ośrodka powyżej kilku dni może wystąpić konieczność wykorzystania działań 

niestandardowych, takich jak przywrócenie kopii zapasowej z drugiego ośrodka lub wymuszenie pełnej 

synchronizacji danych z ośrodka działającego do ośrodka odtwarzanego.  

 Awaria zasilania 

Niedostępność ośrodka krajowego może wystąpić w przypadku całkowitej utraty zasilania w obu obwodach 

zasilających doprowadzonych do każdej szafy RACK w POK lub ZOK.  

Urządzenia fizyczne znajdujące się w lokalizacji OK są skonfigurowane w taki sposób, że po przywróceniu 

zasilania włączą się samoczynnie. Maszyny wirtualne należące do wszystkich środowisk również  zostaną 

uruchomione automatycznie. 

W przypadku szczególnym, gdy na skutek nieplanowanego zamknięcia systemu wystąpi problem z 

ponownym uruchomieniem kluczowych komponentów usługi nie są przywrócone automatycznie i konieczna 

jest interwencja administratora technicznego. 

7.6.2. Awarie komponentów logicznych 

Awarie poszczególnych komponentów logicznych mają wpływ na dostępność poszczególnych usług dla 

klientów końcowych. 

 Niedostępność usługi w OK 

Komponentem najbliższym aplikacji klienckich są load balancery, na których można sterować dostępnością 

serwerów aplikacyjnych, odpowiedzialnych za obsługę poszczególnych usług. W szczególności możliwe jest 

administracyjne wyłączenie całej usługi. Podobny efekt wystąpi w przypadku, gdy któryś z komponentów 

danej usługi przestanie spełniać swoją funkcję. Wtedy, z punktu widzenia aplikacji klienckiej usługa w 
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danym OK również nie jest dostępna. Po wykryciu takiej sytuacji, na podstawie przekroczonego czasu 

odpowiedzi lub na podstawie zwróconego kodu błędu, aplikacja kliencka dokona przełączenia na ośrodek 

zapasowy.  

Powyższe scenariusze mogą wystąpić w przypadku:  

 awarii bazy danych produkcyjnej, spowodowanych np. brakiem zasobów – pamięć, cpu; 

zatrzymaniem procesu bazy danych); 

 awarii aplikacyjnych maszyn wirtualnych. 

Przerwa w działaniu tych komponentów może mieć charakter przejściowy, np. związany z przełączaniem 

maszyny wirtualnej pomiędzy węzłami fizycznymi klastra lub długotrwały, związany z koniecznością 

podjęcia działania przez administratora.  

Proces serwera ETL w ramach jednego OK jest na bieżąco monitorowany. W przypadku awarii procesu, 

analogiczny proces zostanie uruchomiony na drugiej maszynie wirtualnej i fizycznej, przejmując rolę 

uszkodzonego serwera ETL.  
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7.6.3. Awarie komponentów fizycznych 

Poniżej przedstawiono wpływ najistotniejszych komponentów architektury fizycznej na ciągłość działania 

Systemu  

 Awaria węzła w klastrze PROD 

W każdej z lokalizacji OK występują dwa serwery fizyczne obsługujące klaster wirtualizacyjny dla 

środowiska PROD. W przypadku awarii jednego z węzłów wszystkie maszyny wirtualne wchodzące w skład 

Systemu są uruchamiane ponownie na drugim z węzłów, uruchamiane na nowo jako zasób klastra 

wirtualizacyjnego. Wystąpienie takiej sytuacji musi być monitorowane w celu podjęcia działań serwisowych. 

 Awaria macierzy dyskowej  

Macierz dyskowa w OK jest wyposażona w redundantne zasilacze oraz kontrolery. W przypadku awarii 

jednego zasilacza lub kontrolera macierz funkcjonuje poprawnie bez przerywania pracy. Naprawa jest 

wykonywana przez zastąpienie uszkodzonego elementu w czasie pracy macierzy i nie wymaga jej 

zatrzymania, a co za tym idzie nie wpływa na dostępność usług Systemu w OK. Wystąpienie takiej sytuacji 

musi być monitorowane w celu podjęcia działań serwisowych.  

Całkowita niedostępność macierzy jest możliwa wyłączenie w przypadku awarii obu kontrolerów lub 

wszystkich zasilaczy, co powoduje całkowite unieruchomienie wszystkich usług w danym OK. 

Innym powodem niedostępności danych na macierzy może być awaria dysków twardych. Dla zmniejszenia 

wpływu tego ryzyka dla każdego rodzaju dysków dostępne są dyski zapasowe, tzw. Hot-spare. Po awarii 

dysku macierz odbudowuje konfigurację RAID z wykorzystaniem dysku Hot-spare w sposób niewidoczny 

poza macierzą. Wystąpienie takiej sytuacji musi być monitorowane w celu podjęcia działań serwisowych.  

 Awaria urządzeń sieciowych 

Urządzenia sieciowe – przełączniki sieciowe, Load balancery – są w architekturze skonfigurowane jako 

urządzenia z nadmiarowością. W przypadku awarii jednego z nich drugi jest w stanie zapewnić połączenia 

sieciowe w ramach lokalizacji. Wystąpienie takiej sytuacji musi być monitorowane w celu podjęcia działań 

serwisowych.  

W przypadku awarii naprawa wymaga wymiany urządzenia lub modułów (zasilających lub rozszerzeń). 

Przywrócenie działania wymaga odtworzenia konfiguracji nowego urządzenia.    

7.6.4. Wpływ niedostępności OK na rozmowy telefoniczne Dyspozytora 

Przełączenie aplikacji klienckiej SD pomiędzy POK i ZOK jest obsłużone przez aplikację w sposób opisany 

powyżej 7.6.1.1 Utrata połączenia sieciowego od aplikacji klienckich. Zaproponowany mechanizm nie 

wymusza zmiany stanu aplikacji i nie wymusza ponownego wysyłania informacji o aktualnym zgłoszeniu 

do terminala telefonicznego. Dodatkowo stacja kliencka SD i terminal telefoniczny pracują w oddzielnych 

podsieciach, co dodatkowo separuje i uniezależnia te urządzenia. 
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8. Ogólna charakterystyka użytkowników 

Z Systemu korzystaja użytkownicy w następujących rolach – w nawiasach podano przeznaczone dla każdej 

roli moduły systemu: 

 Dyspozytor medyczny (Moduł dyspozytora z powiązanym Modułem mapy) – zgodnie z definicją z 

ustawy o PRM pracownik dysponenta odbierający zgłoszenia, wykonujący wywiad medyczny, 

decydujący o zasadności zgłoszenia, dysponujący zespoły ratownictwa medycznego. W procesach 

biznesowych wyróżnione są role szczegółowe dyspozytorów: 

o Rodzaj dyspozytora: 

 Dyspozytor przyjmujący – dyspozytor, który przyjmuje zgłoszenie, wykonuje 

wywiad medyczny i decyduje o zasadności zgłoszenia 

 Dyspozytor wysyłający – dyspozytor, który dysponuje zespoły ratownictwa 

medycznego do zdarzenia 

o Dyspozytor główny – wyznaczony dyspozytor (jeden w danej dyspozytorni na każdej 

zmianie), który poza typową pracą dyspozytora obsługuje sytuacje wyjątkowe: 

 Przerwanie obsługi zgłoszenia przez dyspozytora w tej samej dyspozytorni, na 

przykład z powodu awarii stanowiska dostępowego lub połączenia sieciowego, 

 Zgłoszenie bez rozmowy telefonicznej (gdy nie ma połączenia telefonicznego ani ze 

zgłaszającym ani z operatorem CPR), 

 Awaria innej dyspozytorni, dla której dana dyspozytornia jest określona jako 

rezerwowa. 

o Zastępca dyspozytora głównego – wykonuje zadania dyspozytora głównego, gdy ten jest 

nieosiągalny, na przykład jest na przerwie lub jego stanowisko dostępowe nie działa. 

 Lekarz koordynator (Moduł dyspozytora z powiązanym Modułem mapy, Moduł raportów) – lekarz 

koordynator ratownictwa medycznego koordynujący działania ratownicze z ramienia Wojewody 

zgodnie z ustawą o PRM,  

 Administrator biznesowy centralny (Moduł administratora i planisty) – pracownik MZ wyznaczony 

do pełnienia biznesowej funkcji administracyjnej nad systemem SWD PRM, 

 Administrator biznesowy dysponenta (Moduł administratora i planisty) – pracownik dysponenta 

wyznaczony do pełnienia biznesowej funkcji administracyjnej nad systemem SWD PRM w zakresie 

uprawnień dysponenta, 

 Planista dysponenta (Moduł administratora i planisty – do grafikowania) – pracownik dysponenta 

odpowiedzialny za sporządzanie harmonogramów pracy pracowników, 

 Analityk dysponenta (Moduł raportów) – pracownik dysponenta korzystający z modułu raportowego 

dostępnego w formie Oprogramowania Standardowego, 

 Upoważniony przedstawiciel dysponenta (Moduł administratora i planisty oraz Moduł dyspozytora z 

powiązanym Modułem mapy) – użytkownik upoważniony przez dysponenta do dostępu do funkcji 

systemu oraz danych na poziomie dysponenta, 

 Członek ZRM, w tym wyznaczony Kierownik ZRM (Moduł ZRM) – ratownik, pielęgniarka lub lekarz 

będący pracownikiem medycznym wchodzącym w skład Zespołu Ratownictwa Medycznego, 
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 Kierowca ZRM (Moduł ZRM – tylko do elektronicznej listy obecności) – pracownik dysponenta, bez 

uprawnień pracownika medycznego, wspierający ZRM poprzez prowadzenie karetki w przypadku 

braku uprawnień członków ZRM do prowadzenia karetki. 
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9. Opis wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych Systemu 

9.1.Specyfikacja i opis wymagań funkcjonalnych 

9.1.1. Moduł aplikacji dla potrzeb Dyspozytorów/Koordynatorów ZRM 

W poniższej znajdują się wymagania funkcjonalne zawarte w rozdziale 5.1.1 Załącznika nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Tabela 2. Wymagania funkcjonalne - moduł aplikacji dla potrzeb Dyspozytorów/Koordynatorów ZRM 

Kod 

wymagania 

Opis funkcjonalności Sposób realizacji 

F.SWDPRM.1  Umieszczanie Zdarzeń na liście Zdarzeń oczekujących, z 

uwzględnieniem identyfikatorów przydzielonych w CPR 

(wyświetlany czas oczekiwania Zdarzenia na podjęcie interwencji 

z sygnalizacją przekroczenia zadanej wartości czasu 

oczekiwania).  

Instrukcja Użytkownika Modułu Dyspozytora, rozdział: 5.1.3. Lista 

zgłoszeń i filtr zgłoszeń; 

Instrukcja Użytkownika Modułu Dyspozytora, rozdział: 5.1.4. Opis 

znaczenia kolumn; 

Przypadek użycia: 12.2.1.10 UC.01.01.09. Przeglądaj listę zdarzeń; 

Scenariusz testowy: swd-32:ST.DYS.01.Sygnalizacja upłynięcia czasu na 

podjęcie obsługi zgłoszenia; 
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Kod 

wymagania 

Opis funkcjonalności Sposób realizacji 

F.SWDPRM.2  Porządkowanie wyświetlania Zdarzeń według zadanych 

parametrów (w szczególności czas przyjęcia, Dyspozytor, 

kategoria Zdarzenia).  

Instrukcja Użytkownika Modułu Dyspozytora, rozdział: 5.1.3. Lista 

zgłoszeń i filtr zgłoszeń; 

Instrukcja Użytkownika Modułu Dyspozytora, rozdział: 5.1.4. Opis 

znaczenia kolumn; 

Instrukcja Użytkownika Modułu Dyspozytora, rozdział: 5.1.5. Sortowanie 

kolumn i kolejność pozycji na liście; 

Scenariusz testowy: swd-51:ST.DYS.23.Sortowanie listy zdarzeń; 

Scenariusz testowy: swd-300:ST.DYS.24.Filtrowanie listy zdarzeń; 

Przypadek użycia: 12.2.1.10 UC.01.01.09. Przeglądaj listę zdarzeń. 
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Kod 

wymagania 

Opis funkcjonalności Sposób realizacji 

F.SWDPRM.3  Wspomaganie obsługi zdarzenia poprzez:  

 różne kolory Zdarzeń w zależności od aktualnego statusu 

(jednakowe w skali kraju, bez możliwości zmiany przez 

Użytkowników),  

 możliwość przyporządkowania i odwołania do obsługi 

Zdarzenia dowolnej ilości karetek (średnio 10 kart 

wyjazdowych),  

 wyświetlanie w postaci listy aktualnych zasobów (z 

bieżącymi statusami w szczególności wolny, zajęty, 

w drodze),  

 manualne aktualizowanie bieżących statusów zasobów, 

obsługiwanych Zdarzeń,  

 manualne przypisanie zasobów do obsługi Zdarzenia,  

 wskazanie potencjalnych zasobów do obsługi Zdarzenia 

według wyboru kryteriów „filtrowania” (w szczególności 

status, typ i wyposażenie karetki, rodzaj jednostki PRM – 

możliwość wyboru kilku kryteriów),  

 kategoryzowanie Zdarzeń.  

Instrukcja Użytkownika Modułu Dyspozytora, rozdział: 3.2 Statusy zgłoszeń 

i zdarzeń; 

Przypadek użycia: 12.2.1.10 UC.01.01.09. Przeglądaj listę zdarzeń; 

Instrukcja Użytkownika Modułu Dyspozytora, rozdział: 5.1.9 Lista ZRM; 

Instrukcja Użytkownika Modułu Dyspozytora, rozdział: 12 Lista ZRM; 

Instrukcja Użytkownika Modułu Dyspozytora, rozdział: 10.13.1 

Wyznaczanie ZRM-ów do obsługi zgłoszenia; 

Przypadek użycia: 12.2.2.2 UC.01.02.01. Utwórz KZW; 

Instrukcja Użytkownika Modułu Dyspozytora, rozdział: 10.4.1 Kategoria 

SWD PRM, Kategoria i podkategoria SI WCPR. 

Scenariusz testowy: swd-57:ST.DYS.16.Automatyczne generowanie 

propozycji sił i środków 

Scenariusz testowy: swd-58:ST.DYS.17.ALT02.Dysponowanie ZRM z 

poziomu listy zdarzeń - wyświetlenie okna "Przydziel ZRM" 

Scenariusz testowy: swd-61:ST.DYS.15.Mapowanie kategorii zdarzenia PRM 

na CPR 

Scenariusz testowy: swd-62:ST.DYS.15.ALT01.Mapowanie kategorii 

zdarzenia CPR na PRM 
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F.SWDPRM.4  Możliwość przeglądu historii obsługi Zdarzeń zakończonych.  Przypadek użycia: 12.2.3.4 UC.02.03. Przeglądaj historię zgłoszenia; 

Przypadek użycia: 12.2.3.5 UC.02.04. Przeglądaj historię KZW; 

Przypadek użycia: 12.2.3.9 UC.02.08. Przeglądaj historię KMCR (analityk); 

Scenariusz testowy: swd-296:ST.DYS.28.Podgląd szczegółów zdarzenia 

oraz historii zdarzenia - Koordynator 

F.SWDPRM.5  Dostęp w trybie on-line zapewniony w ramach w Systemu oraz 

zewnętrznego systemu SIM do danych archiwalnych z okresu 20 

lat w zakresie Dokumentacji medycznej PRM (w ramach 

niniejszego zamówienia Wykonawca zapewni w każdym z 

ośrodków OK po co najmniej 24 TB przestrzeni dyskowej dla 

potrzeb archiwizacji Dokumentacji medycznej). Parametr 

wyszukiwania danych archiwalnych stanowią istotne parametry 

możliwe do zarejestrowania w Zgłoszeniu/Zdarzeniu, między 

innymi data, miejsce, dane poszkodowanego, dane 

zgłaszającego, typ Zdarzenia oraz dodatkowo każdy parametr 

możliwy do zarejestrowania w Dokumentacji medycznej PRM.  

Realizacja dostępu do ww. danych archiwalnych z poziomu SIM 

jest implementowana w ramach Zlecenia Integracji w zakresie 

wskazanym w NF.SZ.6  

Integracja z systemem SIM nie została zlecona. 
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F.SWDPRM.6  Dostęp do danych archiwalnych w zakresie nagrań i pozostałych 

informacji gromadzonych w zewnętrznym systemie SI WCPR z 

okresu 1 roku w trybie on-line oraz z okresu 20 lat w trybie 

archiwizacji (system archiwizacji nie jest przedmiotem 

zamówienia). Parametr wyszukiwania danych archiwalnych 

stanowią istotne parametry możliwe do zarejestrowania w 

Zgłoszeniu i Zdarzeniu, między innymi data, miejsce, dane 

poszkodowanego, dane zgłaszającego, typ Zdarzenia.  

Przypadek użycia: 12.2.1.4 UC.01.01.03. Odtwórz oryginalną treść 

zgłoszenia. 

F.SWDPRM.7  Informowanie Dyspozytora o zmianach w już obsługiwanych 

Zdarzeniach wynikających z dodatkowych informacji zebranych 

przez Operatorów.  

Instrukcja Użytkownika Modułu Dyspozytora, rozdział: 11.1. Jednoczesna 

praca wielu użytkowników na formatce; 

Instrukcja Użytkownika Modułu Dyspozytora, rozdział: 7. Notyfikacje; 

Przypadek użycia: 12.2.1.7 UC.01.01.06. Zmień parametr zdarzenia; 

Scenariusz testowy: swd-47:ST.DYS.25.Automatyczna synchronizacja 

danych między stanowiskami 
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F.SWDPRM.8  Możliwość przekazywania obsługi Zdarzeń innemu 

Dyspozytorowi, (w dowolnym momencie procesu obsługi 

Zdarzenia), również do innego województwa.  

Instrukcja Użytkownika Modułu Dyspozytora, rozdział: 10.15. Przekazanie 

obsługi zgłoszenia; 

Przypadek użycia: 12.2.1.9 UC.01.01.08. Przekaż obsługę zdarzenia; 

Scenariusz testowy: swd-48:ST.DYS.13.Przekazanie obsługi zdarzenia do 

innego Dyspozytora; 

Scenariusz testowy: swd-619:ST.DYS.13.ALT01.Przekazanie obsługi 

zdarzenia do innego Dyspozytora (dwóch dyspozytorów zalogowanych)); 

Scenariusz testowy: swd-49:ST.DYS.13.ALT02.Przekazanie obsługi 

zdarzenia do innej dyspozytorni 

F.SWDPRM.9  Dostępna na bieżąco informacja o pozostających w dyspozycji 

zasobach siłach i środkach, ich statusie oraz lokalizacji, również 

siłach i środkach pozostałych Dysponentów w ramach Systemu.  

Instrukcja Użytkownika Modułu Dyspozytora, rozdział: 12. Lista ZRM; 

Przypadek użycia: 12.2.2.8 UC.01.02.07 Odtwórz / ukryj trasę przejazdu 

pojazdu; 

Przypadek użycia: 12.2.3.2 UC.02.01. Monitoruj siły i środki na mapie 

UMM; 

Scenariusz testowy: swd-293:ST.DYS.26.Monitorowanie ZRM Dysponenta – 

Koordynator; 

Scenariusz testowy: swd-294:ST.DYS.26.ALT01.Monitorwanie ZRM na 

terenie całego kraju; 

Scenariusz testowy: swd-65:ST.DYS.29.Podgląd danych ZRM przez 

Koordynatora 



 

 
Strona 100 / 308 

Kod 

wymagania 

Opis funkcjonalności Sposób realizacji 

F.SWDPRM.10  Integracja z Uniwersalnym Modułem Mapowym (UMM) 

dostarczanym przez Zamawiającego, umożliwiająca 

wykorzystanie funkcji UMM w szczególności w zakresie 

wizualizacji na mapie wszystkich ZRM z możliwością konfiguracji, 

co najmniej: pokazuj tylko własne ZRM Dyspozytora, pokazuj 

własne ZRM Dysponenta, pokazuj własne i obce ZRM znajdujące 

się w makroregionie, pokazuj własne i sąsiednie ZRM, poprzez 

tzw. mechanizm wizualizacji na „żądanie” (Zamawiający 

udostępni Wykonawcy szczegółowy opis interfejsu od strony UMM 

na Etapie 1 realizacji Umowy).  

Instrukcja Użytkownika Modułu Dyspozytora(dot. Modułu Mapy) 

Instrukcja Użytkownika Modułu Dyspozytora, rozdział: 12. Lista ZRM; 

Przypadek użycia: 12.2.2.8 UC.01.02.07 Odtwórz / ukryj trasę przejazdu 

pojazdu; 

Przypadek użycia: 12.2.3.2 UC.02.01. Monitoruj siły i środki na mapie 

UMM; 

Scenariusz testowy: swd-293:ST.DYS.26.Monitorowanie ZRM Dysponenta – 

Koordynator; 

Scenariusz testowy: swd-294:ST.DYS.26.ALT01.Monitorowanie ZRM na 

terenie całego kraju 

F.SWDPRM.11  Obsługa różnych typów wyjazdów.  Instrukcja Użytkownika Modułu Dyspozytora, rozdział: 10.13.

 Dysponowanie ZRM; 

Przypadek użycia: 12.2.2.2 UC.01.02.01. Utwórz KZW; 

Scenariusz testowy: swd-59:ST.DYS.17.Zadysponowanie ZRM - utworzenie 

i przesłanie Karty ZW 
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F.SWDPRM.12  Możliwość zakończenia obsługi Zdarzenia na dowolnym etapie 

(momencie) obsługi pomimo braku pełnych danych i jego 

modyfikacji (uzupełnienia) po zakończeniu.  

Instrukcja Użytkownika Modułu Dyspozytora, rozdział: 10.10. Odrzucenie 

zgłoszenia; 

Instrukcja Użytkownika Modułu Dyspozytora, rozdział: 10.11. Przyjęcie 

zgłoszenia; 

Instrukcja Użytkownika Modułu Dyspozytora, rozdział: 10.12. Anulowanie 

zgłoszenia; 

Instrukcja Użytkownika Modułu Dyspozytora, rozdział: 10.6.1. Tworzenie 

duplikatu; 

Przypadek użycia: 12.2.1.8 UC.01.01.07. Zmień status zdarzenia; 

Scenariusz testowy: swd-39:ST.DYS.04.Odmowa przyjęcia zgłoszenia; 

Scenariusz testowy: swd-40:ST.DYS.05.Przywrócenie odrzuconego 

zgłoszenia; 

Scenariusz testowy: swd-38:ST.DYS.09.Anulowanie zdarzenia - podpięte 

zlecenia wyjazdu; 

Scenariusz testowy: swd-303:ST.DYS.11.Przywrócenie anulowanego 

zdarzenia - dyspozytor wysyłający 
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F.SWDPRM.13  Możliwość kontroli czasu pracy Dyspozytora w szczególności 

poprzez ilość prowadzonych Zdarzeń, czasu obsługi Zdarzenia.  

Instrukcja Użytkownika Modułu Dyspozytora, rozdział: 2. Logowanie 

użytkownika; 

Przypadek użycia: 12.1.1.2 UC.00.01.01 Rozpocznij pracę; 

Przypadek użycia: 12.1.1.3 UC 00.01.02 Zgłoś obecność na dyżurze; 

Przypadek użycia: 12.1.1.4 UC 00.01.03 Zgłoś zastępstwo na dyżurze; 

Przypadek użycia: 12.1.1.7 UC.00.01.06 Zgłoś gotowość do obsługi 

zgłoszeń; 

Przypadek użycia: 12.1.1.8 UC.00.01.07 Odwołaj gotowość do obsługi 

zgłoszeń; 

Przypadek użycia: 12.1.1.9 UC.00.01.08 Zakończ pracę; 

Przypadek użycia: 12.8.1 UC.04. Raporty; 

F.SWDPRM.14  Analizy czasu obsługi Zdarzeń.  Przypadek użycia: 12.8.1 UC.04. Raporty; 

Przypadek użycia: 12.2.1.10 UC.01.01.09. Przeglądaj listę zdarzeń; 

F.SWDPRM.15  Historia jednostki z chronologiczną listą realizowanych Zdarzeń 

własnych i zleconych (z czasem trwania) – Książka Pracy 

Dyspozytora, wraz z możliwością jej wydruku.  

Przypadek użycia: 12.2.3.7 UC.02.06. Drukuj księgę dysponenta; 

Przypadek użycia: 12.8.1 UC.04. Raporty; 

F.SWDPRM.16  Rejestracja danych o zasobach ratowniczych.  Przypadek użycia: 12.2.2 UC.01.02 Monitorowanie i zarządzanie siłami i 

środkami; 
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F.SWDPRM.17  Automatyczne generowanie propozycji dyspozycji sił i środków 

dla obsługi określonej kategorii Zdarzeń (mechanizmu 

optymalizacji wsparcia dysponowania sił i środków oparty o co 

najmniej następujące czynniki: odległość, kategoria urazu, czas 

dotarcia, wyposażenie techniczne typu P i S oraz skład załogi).  

Przypadek użycia: 12.2.2.2 UC.01.02.01. Utwórz KZW; 

Scenariusz testowy: swd-57:ST.DYS.16.Automatyczne generowanie 

propozycji sił i środków 

F.SWDPRM.18  Modyfikacja przez Dyspozytora automatycznie generowanych 

propozycji dyspozycji sił i środków.  

Instrukcja Użytkownika Modułu Dyspozytora, rozdział: 10.13.

 Dysponowanie ZRM; 

Przypadek użycia: 12.2.2 UC.01.02 Monitorowanie i zarządzanie siłami i 

środkami; 

Scenariusz testowy: swd-58:ST.DYS.17.ALT02.Dysponowanie ZRM z 

poziomu listy zdarzeń - wyświetlenie okna "Przydziel ZRM" 

F.SWDPRM.19  Prezentacja na mapie cyfrowej lokalizacji dostępnych i biorących 

udział w akcji sił i środków, statusów, lokalizacji osoby 

wywołującej zgłoszenie.  

Przypadek użycia: 12.2.3.2 UC.02.01. Monitoruj siły i środki na mapie 

UMM; 

Scenariusz testowy: swd-293:ST.DYS.26.Monitorowanie ZRM Dysponenta – 

Koordynator; 

Scenariusz testowy: swd-294:ST.DYS.26.ALT01.Monitorowanie ZRM na 

terenie całego kraju 
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F.SWDPRM.20  Możliwość elektronicznego wprowadzania danych w oparciu o 

predefiniowane formularze zgodne ze wzorami określonymi dla 

Dokumentacji medycznej PRM.  

Instrukcja Użytkownika Modułu Dyspozytora, rozdział: 10. Formatka 

zgłoszenia / zdarzenia; 

Instrukcja Użytkownika Modułu Dyspozytora, rozdział: 11. Wprowadzanie i 

modyfikacja danych w formatkach; 

Przypadek użycia: UC.01.01.01. Przyjmij zgłoszenie; 

Przypadek użycia: 12.2.1.7 UC.01.01.06. Zmień parametr zdarzenia; 

Przypadek użycia: 12.2.2.2 UC.01.02.01. Utwórz KZW; 

Przypadek użycia: 12.2.2.3 UC.01.02.02. Zmień dane KZWUC.01.02.02. 

Zmień dane KZW; 

Przypadek użycia: 12.2.1.8 UC.01.01.07. Zmień status zdarzenia; 

Scenariusz testowy: swd-33:ST.DYS.02.Wyświetlenie częściowo 

wypełnionej formatki przy odebraniu połączenia na numer 999; 

Scenariusz testowy: swd-59:ST.DYS.17.Zadysponowanie ZRM - utworzenie 

i przesłanie Karty ZW; 

Scenariusz testowy: swd-66:ST.DYS.18.Edycja i aktualizacja danych KZW – 

Dyspozytor 

Scenariusz testowy: swd-67:ST.DYS.18.ALT01.Modyfikacja danych 

pacjenta na formatce zdarzenia - jedna KZW; 

Scenariusz testowy: swd-428:ST.DYS.18.ALT02.Modyfikacja danych 

pacjenta na formatce zdarzenia - wiele KZW; 

Scenariusz testowy: swd-417:ST.DYS.18.ALT03.Modyfikacja szczegółów 

zdarzenia w zakresie danych niepowiązanych z KZW 
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F.SWDPRM.21  Możliwość zmiany z poziomu aplikacji statusu dostępnych i 

biorących udział w akcji sił i środków.  

Instrukcja Użytkownika Modułu Dyspozytora, rozdział: 12.3. Formatka 

szczegółów ZRM; 

Przypadek użycia: 12.2.2.6 UC.01.02.05. Zmień status ZRM; 

Scenariusz testowy: swd-63:ST.DYS.21.Zmiana statusu ZRM przez 

Dyspozytora 

F.SWDPRM.22  Dwustronna komunikacja z zestawem mobilnym zapewniająca:  

 przekazywanie statusów oraz potwierdzeń,  

 przekazywanie danych o zleceniach wyjazdów oraz 

niezbędnych dla tworzenia i archiwizacji Dokumentacji 

medycznej PRM,  

 przekazywanie lokalizacji ZRM (dane z podsystemu GPS).  

Przypadek użycia: 12.2.2 UC.01.02 Monitorowanie i zarządzanie siłami i 

środkami; 

Przypadek użycia: 12.2.1 UC.01.01. Zarządzanie zgłoszeniami i 

zdarzeniami. 

F.SWDPRM.23  Gromadzenie informacji o trasie przejazdu danego pojazdu, 

łącznie z prędkością, postojami, statusami i stanem czujników 

pojazdu. Czas odświeżania lokalizacji karetek konfigurowalny z 

poziomu administratora (domyślnie 30 sek.), zaś dane muszą być 

przechowywane w ramach Systemu przez okres 24-mc.  

Przypadek użycia: 12.8.1 UC.04. Raporty; 

Przypadek użycia: 12.6.1 UC.05. Biznesowe administrowanie siłami i 

środkami. 
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F.SWDPRM.24  Możliwość odtwarzania tras wybranych pojazdów, łącznie z 

prędkościami, postojami, statusami i stanem czujników pojazdu 

(dla wybranego pojazdu/kierowcy w zadanym czasie z 

możliwością wizualizacji na mapach UMM wybranej lokalizacji 

chwilowej ZRM).  

Przypadek użycia: 12.2.2.8 UC.01.02.07 Odtwórz / ukryj trasę przejazdu 

pojazdu; 

Scenariusz testowy: swd-293:ST.DYS.26.Monitorowanie ZRM Dysponenta – 

Koordynator; 

Scenariusz testowy: swd-294:ST.DYS.26.ALT01.Monitorowanie ZRM na 

terenie całego kraju 

F.SWDPRM.25  Definiowanie wyposażenia pojazdów i grup pojazdów.  Przypadek użycia: 12.6.1 UC.05. Biznesowe administrowanie siłami i 

środkami. 

F.SWDPRM.26  Proces przydzielania i zarządzania ID pojazdów.  Rozdział: 0 Wyjazd do zdarzenia jest możliwy również bezpośrednio ze 

statusów technicznych. 

Proces przydzielania i zarządzania ID pojazdów. 
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F.SWDPRM.27  Elektroniczna karta zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa 

medycznego, zgodna z Dokumentacją medyczną PRM, wraz z 

możliwością jej przekazania do ZRM.  

Instrukcja Użytkownika Modułu Dyspozytora, rozdział: 10.14. Obsługa 

zgłoszenia z zadysponowanym ZRM; 

Przypadek użycia: 12.2.2.2 UC.01.02.01. Utwórz KZW; 

Scenariusz testowy: 59:ST.DYS.17.Zadysponowanie ZRM - utworzenie i 

przesłanie Karty ZW; 

Scenariusz testowy: swd-66:ST.DYS.18.Edycja i aktualizacja danych KZW – 

Dyspozytor 

Scenariusz testowy: swd-67:ST.DYS.18.ALT01.Modyfikacja danych 

pacjenta na formatce zdarzenia - jedna KZW; 

Scenariusz testowy: swd-428:ST.DYS.18.ALT02.Modyfikacja danych 

pacjenta na formatce zdarzenia - wiele KZW; 

Scenariusz testowy: swd-417:ST.DYS.18.ALT03.Modyfikacja szczegółów 

zdarzenia w zakresie danych niepowiązanych z KZW 
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F.SWDPRM.28  W przypadku Zgłoszeń alarmowych kierowanych bezpośrednio do 

Dyspozytora ZRM, System musi zapewnić rejestrację Zgłoszenia 

alarmowego za pomocą standardowego arkusza przyjęcia 

zgłoszenia (arkusz zgodny z arkuszem przyjęcia zgłoszenia 

wykorzystywanym w CPR), w szczególności w zakresie:  

 Numer telefonu (dane pozyskane z PLI CBD),  

 Imię i nazwisko,  

 Lokalizacja zgłaszającego oraz lokalizacja miejsca 

zdarzenia,  

 Opis zdarzenia,  

 Kategoria Zdarzenia.  

 Dane poszkodowanego.  

 Uszczegółowienie lokalizacji miejsca Zdarzenia poprzez 

wskazanie punktu na mapie.  

Instrukcja Użytkownika Modułu Dyspozytora, rozdział: 10. Formatka 

zgłoszenia / zdarzenia; 

Instrukcja Użytkownika Modułu Dyspozytora, rozdział: 11. Wprowadzanie i 

modyfikacja danych w formatkach; 

Przypadek użycia: UC.01.01.01. Przyjmij zgłoszenie; 

Scenariusz testowy: swd-33:ST.DYS.02.Wyświetlenie częściowo 

wypełnionej formatki przy odebraniu połączenia na numer 999; 

 

F.SWDPRM.29  Interfejsy umożliwiające wymianę danych z systemami 

zewnętrznymi względem SWD PRM, w szczególności systemami 

SI WCPR, UMM, CPS CPR, systemami wytwarzanymi przez 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (systemy 

SIM)  

Rozdział: 5.2.2 Integracja z systemami zewnętrznymi. 
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F.SWDPRM.30  Przekazanie przez Dyspozytora do Operatora CPR potwierdzenia 

o przyjęciu informacji o Zdarzeniu oraz statusu obsługi Zdarzenia 

w szczególności w zakresie: przyjęcie, odmowa, w realizacji, ZRM 

na miejscu.  

Rozdział: 4.2.1.1 Przyjęcie zgłoszenia; 

Przypadek użycia: UC.01.01.01. Przyjmij zgłoszenie; 

F.SWDPRM.31  Wspieranie działań związanych z tworzeniem grafików czasu 

pracy osób pracujących w zespołach wyjazdowych oraz tworzenie 

elektronicznych list obecności.  

Przypadek użycia: 12.7.1 UC.03 Grafikowanie i ewidencja czasu pracy. 

F.SWDPRM.32  Możliwość rejestrowania i modyfikowania grafików Dyspozytorów 

oraz składów ZRM na podstawie jednego wspólnego szablonu. 

Potwierdzanie obecności na elektronicznej liście obecności, 

określającej jednocześnie skład ZRM. Grafiki wykorzystywane do 

automatycznego uzupełniania Dokumentacji medycznej PRM.  

Przypadek użycia: 12.7.1 UC.03 Grafikowanie i ewidencja czasu pracy. 

F.SWDPRM.33  Przekazywanie do Koordynatora PRM informacji o siłach i 

środkach dostępnych na obszarze działania danego Dysponenta, 

ich rozmieszczeniu oraz o stanie aktualnie realizowanych zadań.  

Przypadek użycia: 12.2.3 UC.02. Kontrola i analiza obsługi zgłoszeń i 

zdarzeń. 

Scenariusz testowy: swd-293:ST.DYS.26.Monitorowanie ZRM Dysponenta – 

Koordynator; 

Scenariusz testowy: swd-294:ST.DYS.26.ALT01.Monitorwanie ZRM na 

terenie całego kraju; 

Scenariusz testowy: swd-295:ST.DYS.27.Powiadomienie o zmianie statusu 

zdarzenia - Koordynator 
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Kod 

wymagania 

Opis funkcjonalności Sposób realizacji 

F.SWDPRM.34  Automatyczne otwieranie formatki Zgłoszenia skojarzonej z 

przełączaną rozmową telefoniczną do Dyspozytora medycznego.  

Rozdział: 4.2.1.1 Przyjęcie zgłoszenia; 

Przypadek użycia: UC.01.01.01. Przyjmij zgłoszenie; 

F.SWDPRM.35  Możliwość pracy lokalnej w trybie Off Line, w szczególności w 

zakresie: samodzielnego wypełniania i rejestracji arkuszy 

Zgłoszeń, tworzenia Dokumentacji medycznej PRM, utworzenie 

zlecenia wyjazdu, rejestracja faktu zadysponowania bądź 

odmowy zadysponowania ZRM w trybie „ręcznym”. z 

zapewnieniem synchronizacji danych po odzyskaniu połączenia z 

OK.  

Rozdział: 4.2.10 Praca dyspozytora w trybie off-line; 

Przypadek użycia: 12.2.2.6 UC.01.02.05. Zmień status ZRM. 

D.SWDPRM.1 Wymagane jest zaimplementowanie funkcjonalności 

Koordynatora (lekarz koordynator) zapewniającej w 

szczególności: monitorowanie działalności jednostek pogotowania 

ratunkowego na terenie całego kraju, dostęp do danych o siłach i 

środkach i stanie aktualnie realizowanych zdarzeń, mechanizmy 

koordynacji i wymiany informacji. 

Przypadek użycia: 12.2.3 UC.02. Kontrola i analiza obsługi zgłoszeń i 

zdarzeń; 

Scenariusz testowy: swd-293:ST.DYS.26.Monitorowanie ZRM Dysponenta – 

Koordynator; 

Scenariusz testowy: swd-294:ST.DYS.26.ALT01.Monitorwanie ZRM na 

terenie całego kraju; 

Scenariusz testowy: swd-295:ST.DYS.27.Powiadomienie o zmianie statusu 

zdarzenia - Koordynator 
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9.1.2. Moduł aplikacji dla potrzeb ZRM oraz Moduł nawigacji 

W poniższej znajdują się wymagania funkcjonalne zawarte w rozdziale 5.1.2 Załącznika nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Tabela 3. Wymagania funkcjonalne - moduł aplikacji dla potrzeb ZRM oraz Moduł nawigacji 

Kod wymagania Opis funkcjonalności Sposób realizacji 

F.SWDPRM.36  Zapewnienie interfejsu umożliwiającego wymianę 

informacji pomiędzy Dysponentem a ZRM, w 

szczególności w zakresie elektronicznej karty zlecenia 

wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, karty 

medycznych czynności ratunkowych oraz karty 

drogowej. 

Rozdział: 4.2.1 Obsługa zdarzenia; 

Przypadek użycia: 12.4.1 UC.01.03 Czynności operacyjne; 

Przypadek użycia: 12.4.2 UC.01.04 Rozliczenia ZRM; 

Przypadek użycia: 12.5.1 UC.01.03 Czynności operacyjne; 

Przypadek użycia: 12.5.2 UC.01.04 Rozliczenia ZRM; 

Rozdział: Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. Błąd! Nie można 

naleźć źródła odwołania.; 

Scenariusz testowy: swd-532:ST.ZRM.01.Przyjęcie zlecenia wyjazdu - terminal 

mobilny; 

Scenariusz testowy: swd-625:ST.ZRM.01.ALT01.Przyjęcie zlecenia wyjazdu - 

MS ZRM; 

Scenariusz testowy: swd-70:ST.ZRM.02.Edycja i aktualizacja danych KZW - 

terminal mobilny; 

Scenariusz testowy: swd-72:ST.ZRM.02.ALT01.Edycja i aktualizacja danych 

KZW - MS ZRM. 

System nie obsługuje kart drogowych (co ustalono na etapie analizy). 
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Kod wymagania Opis funkcjonalności Sposób realizacji 

F.SWDPRM.37  Uzupełnienie dokumentacji otrzymanej od Dysponenta, 

w szczególności elektronicznej karty zlecenia wyjazdu 

zespołu ratownictwa medycznego, karty medycznych 

czynności ratunkowych i karty drogowej (karty 

drogowe tworzą członkowie ZRM, a kontroluje i rozlicza 

je Dysponent) z funkcją walidacji pól wymaganych.  

Przypadek użycia: 12.4.2 UC.01.04 Rozliczenia ZRM; 

Przypadek użycia: 12.5.2 UC.01.04 Rozliczenia ZRM; 

Scenariusz testowy: swd-532:ST.ZRM.01.Przyjęcie zlecenia wyjazdu - terminal 

mobilny; 

Scenariusz testowy: swd-625:ST.ZRM.01.ALT01.Przyjęcie zlecenia wyjazdu - 

MS ZRM; 

Scenariusz testowy: swd-70:ST.ZRM.02.Edycja i aktualizacja danych KZW - 

terminal mobilny; 

Scenariusz testowy: swd-72:ST.ZRM.02.ALT01.Edycja i aktualizacja danych 

KZW - MS ZRM; 

Scenariusz testowy: swd-75:ST.ZRM.03.Utworzenie KMCR - terminal mobilny; 

Scenariusz testowy: swd-77:ST.ZRM.03.ALT01.Utworzenie KMCR - MS ZRM; 

Scenariusz testowy: swd-76:ST.ZRM.04.Utworzenie dodatkowej KMCR - 

terminal mobilny; 

Scenariusz testowy: swd-78:ST.ZRM.04.ALT01.Utworzenie dodatkowej KMCR - 

MS ZRM. 

 

System nie obsługuje kart drogowych (co ustalono na etapie analizy). 
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Kod wymagania Opis funkcjonalności Sposób realizacji 

F.SWDPRM.38  Automatyczna wizualizacja na mapie własnej pozycji 

pojazdu i pozycji przyjętego Zgłoszenia, oraz 

wyznaczenia trasy przejazdu z wykorzystaniem 

dostarczanego przez Wykonawcę ogólnie dostępnego, 

Standardowego Oprogramowania do nawigacji 

samochodowej.  

Przypadek użycia: 12.4.1 UC.01.03 Czynności operacyjne; 
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Kod wymagania Opis funkcjonalności Sposób realizacji 

F.SWDPRM.39  Wypełnianie kart zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa 

medycznego wyjazdowych, kart medycznych czynności 

ratunkowych oraz kart drogowych na Terminalach 

Mobilnych w formie elektronicznej (dane zebrane na 

urządzeniach mobilnych będą stanowić podstawę do 

przygotowania dokumentacji niezbędnej do rozliczenia 

z NFZ czy tworzenia statystyk realizowanych przez 

służbę pogotowia ratunkowego), wraz z możliwością 

wydruku.  

Przypadek użycia: 12.4.1 UC.01.03 Czynności operacyjne; 

Przypadek użycia: 12.4.2 UC.01.04 Rozliczenia ZRM; 

Przypadek użycia: 12.5.1 UC.01.03 Czynności operacyjne; 

Przypadek użycia: 12.5.2 UC.01.04 Rozliczenia ZRM; 

Scenariusz testowy: swd-70:ST.ZRM.02.Edycja i aktualizacja danych KZW - 

terminal mobilny; 

Scenariusz testowy: swd-72:ST.ZRM.02.ALT01.Edycja i aktualizacja danych 

KZW - MS ZRM; 

Scenariusz testowy: swd-75:ST.ZRM.03.Utworzenie KMCR - terminal mobilny; 

Scenariusz testowy: swd-77:ST.ZRM.03.ALT01.Utworzenie KMCR - MS ZRM; 

Scenariusz testowy: swd-76:ST.ZRM.04.Utworzenie dodatkowej KMCR - 

terminal mobilny; 

Scenariusz testowy: swd-78:ST.ZRM.04.ALT01.Utworzenie dodatkowej KMCR - 

MS ZRM. 

Scenariusz testowy: swd-71:[D] ST.ZRM.05.Wydruk KZW - terminal mobilny; 

Scenariusz testowy: swd-73:[D] ST.ZRM.05.ALT01.Wydruk KZW - MS ZRM. 

 

 

 

System nie obsługuje kart drogowych (co ustalono na etapie analizy). 
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Kod wymagania Opis funkcjonalności Sposób realizacji 

F.SWDPRM.40  Przesyłanie statusów ZRM do Dyspozytora.  Przypadek użycia: 12.4.1 UC.01.03 Czynności operacyjne; 

F.SWDPRM.41  Aplikacja musi być przystosowana w wersji do pracy na 

zapewnianym przez Zamawiającego Terminalu 

Mobilnym (bez konieczności używania rysika) oraz w 

wersji do pracy na stanowisku dostępowym w MS ZRM.  

Przypadek użycia: 12.4.1 UC.01.03 Czynności operacyjne; 

Przypadek użycia: 12.4.2 UC.01.04 Rozliczenia ZRM; 

Przypadek użycia: 12.5.1 UC.01.03 Czynności operacyjne; 

Przypadek użycia: 12.5.2 UC.01.04 Rozliczenia ZRM; 

Scenariusze testowe: wszystkie z grupy Funkcje ZRM. 

 

F.SWDPRM.42  Możliwość pracy lokalnej w trybie Off Line, w 

szczególności w zakresie tworzenia Dokumentacji 

medycznej PRM, z zapewnieniem synchronizacji 

danych po odzyskaniu połączenia z OK.  

Rozdział: 4.2.11 Praca w Module Mobilnym ZRM w trybie off-line; 

Przypadek użycia: 12.4.1 UC.01.03 Czynności operacyjne; 

Przypadek użycia: 12.4.2 UC.01.04 Rozliczenia ZRM; 

Przypadek użycia: 12.5.1 UC.01.03 Czynności operacyjne; 

Przypadek użycia: 12.5.2 UC.01.04 Rozliczenia ZRM; 

Scenariusz testowy: swd-79:ST.ZRM.06.Praca z KMCR offline na terminalu 

mobilnym i jej późniejsze powiązanie z KZW; 

Scenariusz testowy: swd-297:ST.ZRM.06.ALT01.Praca z KMCR offline w MS i jej 

późniejsze powiązanie z KZW. 
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9.1.3. Moduł pomocniczy analityczno – raportowy 

W poniższej znajdują się wymagania funkcjonalne zawarte w rozdziale 5.2.1 Załącznika nr 1 do Opisu 

Przedmiotu Zamówienia. 

Tabela 4. Wymagania funkcjonalne - moduł pomocniczy analityczno – raportowy 

Kod 

wymagania 

Opis funkcjonalności Sposób realizacji 

F.SWDPRM.43  Dostęp do danych wykorzystywanych w 

pozostałych modułach Systemu (praca 

modułu nie może powodować obniżenia 

wydajności PROD - wykorzystanie repliki 

produkcyjnej bazy danych).  

Moduł raportowy korzysta z oddzielnej bazy 

danych i oddzielnego serwera aplikacyjnego 

(0 Każde ze środowisk posiada oddzielne 

elementy architektury logicznej ze 

wyjątkiem modułu PKI wspólnego dla 

środowiska PROD i SZK. 

Schemat architektury logicznej środowiska 

PROD) 

F.SWDPRM.44  Definiowanie typów źródeł danych za 

pomocą graficznego edytora zapytań 

(możliwość określanie frazy WHERE, 

ORDER BY, wyrażeń). 

Zapewnione przez dostarczone 

Oprogramowanie Standardowe - SpagoBI. 

Instrukcja Użytkownika – Moduł Raportowy 

F.SWDPRM.45  Typy źródeł danych dostarczają 

zdefiniowane przez użytkownika dane.  

Zapewnione przez dostarczone 

Oprogramowanie Standardowe - SpagoBI. 

Instrukcja Użytkownika – Moduł Raportowy 

F.SWDPRM.46  Określenie dla źródeł: filtrów (typu filtru, 

wykorzystanie operatorów logicznych) oraz 

parametrów źródła (parametry wejściowe 

dla raportu).  

Zapewnione przez dostarczone 

Oprogramowanie Standardowe - SpagoBI. 

Instrukcja Użytkownika – Moduł Raportowy 

F.SWDPRM.47  Dane zwracane przez zdefiniowane źródło 

prezentowanie w formie tabeli lub wykresu.  

Zapewnione przez dostarczone 

Oprogramowanie Standardowe - SpagoBI. 

Instrukcja Użytkownika – Moduł Raportowy 

F.SWDPRM.48  Możliwość przedstawienia danych z 

wykorzystaniem edytora graficznego wraz 

z funkcją wydruku.  

Zapewnione przez dostarczone 

Oprogramowanie Standardowe - SpagoBI. 

Instrukcja Użytkownika – Moduł Raportowy 

F.SWDPRM.49  Eksportowanie zdefiniowanych szablonów i 

dokumentów. Możliwe formaty: doc, PDF, 

html oraz XLS i CSV (z wyjątkiem szablonu 

wykresu).  

Zapewnione przez dostarczone 

Oprogramowanie Standardowe - SpagoBI. 

Instrukcja Użytkownika – Moduł Raportowy 
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Kod 

wymagania 

Opis funkcjonalności Sposób realizacji 

F.SWDPRM.50  Możliwość eksportowania danych do XLS 

całościowo – bez podziału na strony lub 

tabele i innego formatowania.  

Zapewnione przez dostarczone 

Oprogramowanie Standardowe - SpagoBI. 

Instrukcja Użytkownika – Moduł Raportowy 

F.SWDPRM.51  Raportowanie administracyjne w ramach 

zdefiniowanej puli raportów (20 szablonów 

raportów uzgodnionych z Zamawiającym).  

UC.04.01. Generuj raport predefiniowany 

Instrukcja Użytkownika – Moduł Raportowy 

F.SWDPRM.52  Możliwość generowania raportów 

dotyczących eksploatacji pojazdów (ilość 

przejechanych kilometrów, ilość zużytego 

paliwa itd.).  

UC.04.02. Generuj raport niestandardowy 

Instrukcja Użytkownika – Moduł Raportowy 

F.SWDPRM.53  Dane w obszarze raportowym odświeżane 

co najmniej raz na 24 godziny.  

Mechanizm ETL - 6.1 Architektura logiczna 

Zapewnione przez mechanizm ETL opisany w 

Projekcie Technicznym 

 

9.1.4. Moduł pomocniczy – administracyjny 

W poniższej znajdują się wymagania funkcjonalne zawarte w rozdziale 5.2.2 Załącznika nr 1 do Opisu 

Przedmiotu Zamówienia. 

Tabela 5. Wymagania funkcjonalne - Moduł pomocniczy – administracyjny 

Kod 

wymagania 

Opis funkcjonalności Sposób realizacji 

F.SWDPRM.54  Administrowanie uprawnieniami 

Użytkowników.  

UC.05. Biznesowe administrowanie siłami i 

środkami 

F.SWDPRM.55  Dodawanie/usuwanie/modyfikowanie 

Stanowisk Dostępowych.  

UC.05.02. Biznesowe zarządzanie 

stanowiskami dostępowymi 

F.SWDPRM.56  Utrzymywanie danych słownikowych, w 

tym słowików: kategorii i podkategorii, 

statusów, danych kontaktowych 

Użytkowników  

UC.06.08. Modyfikuj dane słownikowe 

UC.05.09. Biznesowe zarządzanie 

kategoriami SWD 

UC.05.01. Biznesowe zarządzanie kontami 

użytkowników 
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Kod 

wymagania 

Opis funkcjonalności Sposób realizacji 

F.SWDPRM.57  Automatyczna rejestracja działań 

Użytkowników (kto, kiedy, co) w zakresie 

wymaganym do ochrony danych 

osobowych, logowania użytkowników do 

poszczególnych modułów Systemu oraz 

rejestracji zmian w danych 

Zgłoszenia/Zdarzenia.  

Zapewnione przez serwer logów 

systemowych opisany w rozdziale 6.1 

Architektura logiczna 

F.SWDPRM.58  Zarządzanie skrótami klawiszowymi.  UC.06.09. Modyfikuj skrót klawiszowy 

F.SWDPRM.60  Importowanie słowników za pomocą plików 

CSV.  

UC.06.08. Modyfikuj dane słownikowe 
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9.2.Specyfikacja i opis wymagań niefunkcjonalnych 

9.2.1. Wymagania ogólne 

W poniższej znajdują się wymagania funkcjonalne zawarte w rozdziale 5.3.1 Załącznika nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Tabela 6. Wymagania niefunkcjonalne – wymagania ogólne 

Kod wymagania Opis funkcjonalności Sposób realizacji 

NF.SWDPRM.1  Stanowiska Użytkowników końcowych systemu SWD 

PRM będą zlokalizowane w siedzibie Dysponenta, 

ośrodku szkoleniowym oraz wskazanych karetkach.  

Stanowiska Użytkowników końcowych SWD PRM są wskazywane przez 

Zamawiającego.  

NF.SWDPRM.2  Wizualizacja danych na stanowisku 

Dyspozytora/Koordynatora w oparciu o dwa monitory 

w ramach Stanowiska Dostępowego oraz dodatkowy 

(trzeci) monitor w ramach konsoli dyspozytorskiej 

zintegrowanej łączności.  

Moduł Dyspozytora jest dostosowana do pracy na dwóch monitorach. Na 

jednym wyświetlana jest Aplikacja główna Dyspozytora, na drugim Aplikacja 

Mapy. W szczególnym przypadku obie aplikacje mogą być wyświetlane na 

jednym monitorze. Konsola dyspozytorska zintegrowanej łączności jest 

wyświetlana na trzecim monitorze. 
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Kod wymagania Opis funkcjonalności Sposób realizacji 

NF.SWDPRM.3  Modułowa budowa aplikacji (dostęp do modułów 

uzależniony od posiadanego przez użytkownika 

końcowego poziomu uprawnień przyznawanych 

dowolnie na poziomie administratora).  

System SWD PRM składa się z aplikacji podzielonych na moduły. Zarządzanie 

uprawnieniami użytkowników polega na przypisywaniu użytkownikom ról, 

które mogą pełnić w Systemie. Z każdą rolą wiąże się zestaw uprawnień do 

modułów systemu, do funkcji Systemu w poszczególnych modułach i do 

danych. Zestaw dostępnych ról, jak również zakres uprawnień dla każdej z 

ról, są zdefiniowane w Systemie w sposób dynamiczny i odwzorowane w 

strukturze danych usługi katalogowej. Każdy z użytkowników może mieć 

przypisaną dowolną liczbę ról w Systemie, co najmniej jedną. Szczegółowy 

opis ról jest dostępny w dokumentacji użytkownika Modułu Administratora w 

rozdziale „6. Elementy konfiguracji systemu SWD PRM zarządzane z Modułu 

Administratora”. 

Sposób praktycznej weryfikacji spełnienia tego wymagania jest ujęty w 

Planie Testów Funkcjonalnych za pomocą scenariuszy w zestawie testów 

Administratora: zestaw testów Administratora: ST.ADM.02, ST.LOG, a wynik 

został zaprezentowany w załączniku  „Matryca wyników testów i raport z 

testów”. 

NF.SWDPRM.4  Serwery pracujące w klastrze niezawodnościowo – 

wydajnościowym (geograficzny klaster na poziomie 

ośrodków POK i ZOK)  

W ramach POK i ZOK zostały zainstalowane bliźniacze konfiguracje 

sprzętowe: dwie maszyny serwerowe oraz środowisko wirtualizacyjne 

zapewniające realizację odpowiedniego poziomu niezawodności i wydajności 

systemu, zgodnie z opisem w rozdziałach 6 Architektura systemu i 7.6 

Ciągłość działania niniejszego dokumentu. 

Sposób praktycznej weryfikacji spełnienia tego wymagania jest ujęty w 

Planie Testów Niefunkcjonalnych za pomocą scenariuszy ST.TW.002, 

ST.CD.003-008, a wynik został zaprezentowany w załączniku  „Matryca 

wyników testów i raport z testów”. 
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Kod wymagania Opis funkcjonalności Sposób realizacji 

NF.SWDPRM.5  Sterowanie funkcjami za pomocą skrótów 

klawiszowych.  

Aplikacje uruchomiane na Stanowisku Dyspozytorskim mają możliwość 

wykonywania swoich funkcji za pomocą skrótów klawiszowych. Szczegóły 

dotyczące przypisania skrótów klawiszowych znajdują się w Instrukcji 

Użytkownika modułu Dyspozytora i Administratora. 

Sposób praktycznej weryfikacji spełnienia tego wymagania jest ujęty w 

Planie Testów Funkcjonalnych za pomocą scenariusza ST.ADM.22, a wynik 

został zaprezentowany w załączniku  „Matryca wyników testów i raport z 

testów”. 

NF.SWDPRM.6  W przypadku awarii SD danego Dyspozytora obsługa 

powinna zostać przejęta automatycznie przez 

uprzednio określone stanowisko innego Dyspozytora.  

Wymaganie zostało spełnione zgodnie ze sposobem realizacji szczegółowo 

opisanym w rozdziale 4.2.3 Przejęcie obsługi zgłoszeń/zdarzeń w sytuacjach 

wyjątkowych. 

Sposób praktycznej weryfikacji spełnienia tego wymagania jest ujęty w 

Planie Testów Niefunkcjonalnych za pomocą scenariuszy ST.WYJ.001-002 i 

ST.WYJ.001.ALT1-002.ALT1, a wynik został zaprezentowany w załączniku  

„Matryca wyników testów i raport z testów”. 

NF.SWDPRM.7  Wymagania niefunkcjonalne dotyczące rozmieszczenia 

infrastruktury sprzętowej będą wynikały z 

zaproponowanej przez wykonawcę aplikacji w ramach 

Projektu Technicznego Infrastruktury Fizycznej 

Systemu.  

Elementy infrastruktury fizycznej rozmieszczono zgodnie z dokumentem: 

Projekt Infrastruktury Fizycznej Systemu. 

Wykonawca przekazał Zamawiającemu Protokół Odbioru Ilościowego. 
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NF.SWDPRM.8  Ergonomia GUI dostosowana do maksymalnego 

skrócenia procesu wprowadzania danych.  

Aplikacje klienckie są zoptymalizowane pod kątem maksymalnego skrócenia 

czasu wprowadzania danych. Zostało to osiągnięte poprzez zastosowanie 

intuicyjnego, użytecznego i ergonomicznego interfejsu. Założenia w procesie 

projektowania GUI: 

 Podział widoku modułu dla potrzeb dyspozytora/koordynatora, na 
część prezentującą dane oraz część mapową; 

 Czytelna nie zlewająca się czcionka; 

 Rozmieszczenie elementów GUI częściej używanych na pierwszym 
planie; 

 Możliwość konfiguracji listy zdarzeń, listy ZRM oraz listy zleceń pod 

względem prezentacji kolumn przez użytkownika; 

 Zastosowanie notyfikacji systemowych w sytuacjach awarii SD lub 
dyspozytorni, zaktualizowaniu zdarzenia przez operatora CPR oraz 
podczas przekazywania obsługi zdarzenia do innego 

dyspozytora/dyspozytorni; 

 Zastosowanie skrótów klawiszowych zgodnie z NF.SWDPRM.5; 

 Mechanizm zawężania i podpowiadania danych teleadresowych na 

podstawie wybranych i wpisywanych danych (auto-complete); 

 Możliwość powielania tych samych danych, bez konieczności ich 
ręcznego wpisywania; 

 Wykorzystanie ekranu dotykowego TM do natychmiastowej zmiany 
statusu ZRM. 

Ostateczny wygląd aplikacji powstał w oparciu o konsultacje pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym. 
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NF.SWDPRM.9  Część kliencka rozwiązania w technologii grubego 

klienta (możliwość pracy w trybie off-line, 

synchronizacja danych po odzyskaniu połączenia z 

OK).  

Aplikacje klienckie ZRM (mobilna i stacjonarna) oraz Dyspozytora 

(Stanowisko Dyspozytorskie) zostały zrealizowane w architekturze grubego 

klienta. Dzięki zastosowaniu lokalnej bazy danych instalowanej wraz z 

aplikacją kliencką mogą pracować off-line w rozumieniu wymagań: 

F.SWDPRM.35 i F.SWDPRM.42. Szczegóły znajdują się w rozdziałach 4.2.10 

Praca dyspozytora w trybie off-line oraz 4.2.11 Praca w module ZRM w trybie 

off-line. 

Moduły: 

 Planisty; 

 Raportowy; 

 Administratora; 

do poprawnej pracy wymagają połączenia z Ośrodkiem Krajowym. Podział 

komponentów Systemu na część kliencką i serwerową został zrealizowany 

zgodnie z opisem w rozdziale 6.1 Architektura logiczna. 

Sposób praktycznej weryfikacji spełnienia tego wymagania jest ujęty w 

Planie Testów Niefunkcjonalnych za pomocą scenariuszy ST.OFF.001-004, a 

wynik został zaprezentowany w załączniku  „Matryca wyników testów i raport 

z testów”. 
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NF.SWDPRM.10  System posiadać będzie wydzielone środowisko 

produkcyjne, developerskie oraz szkoleniowo-testowe.  

System SWD PRM został podzielony na trzy środowiska: 

 Produkcyjne (PROD); 

 Developerskie (DEV); 

 Szkoleniowo-testowe (SZK). 

zgodnie z rozdziałem 6.1 Architektura logiczna. 

Sposób praktycznej weryfikacji spełnienia tego wymagania jest ujęty w 

Planie Testów Niefunkcjonalnych za pomocą scenariusza ST.I.001, a wynik 

został zaprezentowany w załączniku  „Matryca wyników testów i raport z 

testów”. 

NF.SWDPRM.11  Interfejs Użytkownika w języku polskim.  Wszystkie aplikacje oraz ich moduły mają interfejs w języku polskim. 

NF.SWDPRM.12  Zapewnienie architektury rozwiązania zapewniającej 

niezawodność Systemu na wymaganym poziomie SLA.  

Realizację Systemu zapewniającą wymagane SLA wykonano zgodnie z 

zapisami rozdziału: 7.6 Ciągłość działania. 

Sposób praktycznej weryfikacji spełnienia tego wymagania jest ujęty w 

Planie Testów Niefunkcjonalnych za pomocą scenariuszy ST.TW.002, 

ST.CD.003-009, a wynik został zaprezentowany w załączniku  „Matryca 

wyników testów i raport z testów”. 



 

 
Strona 125 / 308 

Kod wymagania Opis funkcjonalności Sposób realizacji 

NF.SWDPRM.13  Zapewnienie usług APN na rzecz transmisji dla potrzeb 

32 szt. Terminali Mobilnych i dostarczanych urządzeń 

GPS. Maksymalna sumaryczna wielkość transmisji 

danych dla 32 szt. TM oraz dostarczanych urządzeń 

GPS: 50 GB/miesięczne (przy czym w godzinach 

szczytu dedykowane łączę transmisyjne APN musi 

uwzględniać konieczność przenoszenia co najmniej 2-

krotnie zwiększonego ruchu. Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość wykorzystania niniejszego pasma APN 

dla potrzeb dołączenia kolejnych terminali niebędących 

przedmiotem niniejszej umowy).  

Wykonawca zapewnił usługę APN dla 32 szt. TM i dostarczanych urządzeń 

GPS spełniającą wymagania dotyczące wielkości transmisji danych. 

 

NF.SWDPRM.14  Przyjęte rozwiązanie musi pozwalać na wdrożenie 

logiki biznesowej aplikacji w oparciu o komunikację z 

systemami zewnętrznymi z zastosowaniem 

dedykowanego modułu integracji.  

Dla celów komunikacji z systemami zewnętrznymi został zaimplementowany 

dedykowany moduł integracji, zgodnie z rozdziałem 6.1 Architektura 

logiczna. 

Sposób praktycznej weryfikacji spełnienia tego wymagania jest ujęty w 

Planie Testów Funkcjonalnych za pomocą zestawu testów integracyjnych, a 

wynik został zaprezentowany w załączniku  „Matryca wyników testów i raport 

z testów”. 

NF.SWDPRM.15  Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie musi 

być kompatybilne z zapewnianymi przez 

Zamawiającego SD (Stanowiska Dostępowe 

wyposażone w karty mikroprocesorowe oraz czytniki 

kart mikroprocesorowych) o parametrach nie gorszych 

niż przedstawione w rozdz. 5.4 OPZ 

Kompatybilność warstwy klienta Systemu ze stanowiskami dostępowymi 

zrealizowano zgodnie z zapisami rozdziału 8.4 Kompatybilność Systemu ze 

stanowiskami dostępowymi Projektu Technicznego. 

Sposób praktycznej weryfikacji spełnienia tego wymagania jest ujęty w 

Planie Testów Funkcjonalnych za pomocą zestawu testów aplikacji 

Dyspozytora, a wynik został zaprezentowany w załączniku  „Matryca wyników 

testów i raport z testów”. 
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NF.SWDPRM.16  Mechanizmy zapewniające możliwość zdalnego 

upgrade-u Oprogramowania oraz automatyczna 

dystrybucja powiadomień o nowych wersjach 

Systemu.  

System wspiera możliwość zdalnego upgrade-u Oprogramowania. 

Sposób praktycznej weryfikacji spełnienia tego wymagania jest ujęty w 

Planie Testów Niefunkcjonalnych za pomocą scenariuszy ST.I.010, 

ST.AA.001-008, a wynik został zaprezentowany w załączniku  „Matryca 

wyników testów i raport z testów”. 

NF.SWDPRM.17  Opracowanie dokumentacji niezbędnej dla potrzeb 

zgłoszenia Systemu do GIODO, w tym polityki 

bezpieczeństwa Systemu.  

Systemu nie zgłaszano do GIODO. Opracowano dokument 

„SWDPRM_Polityka_bezpieczenstwa”. 

NF.SWDPRM.18  Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania 

wszelkiej dokumentacji związanej z projektem oraz 

infrastruktury (Urządzeń) dostarczanej w ramach 

realizowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z: 

„Przewodnikiem w zakresie promocji projektów 

finansowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla 

beneficjentów i instytucji zaangażowanych we 

wdrażanie programu”. Sposób oznakowania, w tym 

projekt graficzny naklejki, podlega akceptacji 

Zamawiającego.  

Wykonawca oznakował dokumentację zgodnie z niniejszym wymaganiem. 

9.2.2. Wymagania dla architektury fizycznej Systemu 

W poniższej znajdują się wymagania funkcjonalne zawarte w rozdziale 5.3.2 Załącznika nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
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Tabela 7. Wymagania niefunkcjonalne – wymagania dla architektury fizycznej Systemu 

Kod wymagania Opis funkcjonalności Sposób realizacji 

NF.AF.1  System w architekturze centralnej w oparciu o OK składający się z POK i ZOK 

tworzące geograficzny klaster niezawodnościowo-wydajnościowy.   

Dostarczone rozwiązanie składa się z dwóch ośrodków 

OK, pozwalających na równoczesne współdziałanie jak 

również pracę w przypadku częściowej lub całkowitej 

niedostępności jednego z Ośrodków Szczegóły 

dotyczące architektury fizycznej rozwiązania zostały 

opisane w rozdziale 11 Specyfikacja i opis wymagań 

sprzętowych. 

NF.AF.2  Rozwiązanie pracy POK i ZOK w trybie ‘aktywny-aktywny’, wraz z synchronizacją 

danych i informacji (w tym baz danych w węzłach POK i ZOK, Oprogramowania), 

niezbędnych do pracy całego Systemu, zapewniający z punktu widzenia 

Użytkowników realizujących funkcje biznesowe bezprzerwowe funkcjonowanie 

Systemu (w czasie który, zapewni integralność danych).  

Zaproponowane rozwiązanie składa się z dwóch 

ośrodków OK, pozwalających na równoczesne 

współdziałanie jak również pracę w przypadku 

częściowej lub całkowitej niedostępności jednego z 

Ośrodków Szczegóły dotyczące architektury fizycznej 

rozwiązania zostały opisane w rozdziale 11 Specyfikacja 

i opis wymagań sprzętowych. 
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NF.AF.2.1  Infrastruktura ZOK tworząca klaster niezawodnościowo-wydajnościowy 

względem POK, zapewniający równoważenie obciążenia usług świadczonych 

przez Ośrodki Krajowe (wykonawca zaproponuje rozwiązanie dla zrównoważenia 

obciążenia pomiędzy POK i ZOK).  

Równoważenie obciążenia jest przeprowadzane na kilku 

poziomach. Po pierwsze aplikacje na SD i TM są 

przystosowane do  wprowadzenia przez Administratora 

Lokalnego domyślnej konfiguracji kierującej część ruchu 

do POK a część do ZOK. Aplikacja, w przypadku 

niedostępności domyślnego OK samoczynnie przełącza 

się na drugi OK zgodnie z zasadami opisanymi w 

rozdziale 4.2.3. Przejęcie obsługi zgłoszeń/zdarzeń w 

sytuacjach wyjątkowych. Na poziomie OK ruch do 

serwerów aplikacyjnych jest rozkładany równomiernie z 

wykorzystaniem Load Balancerów sprzętowych. 

Szczegóły tego rozwiązania są opisane w rozdziale 0 

Każde ze środowisk posiada oddzielne elementy 

architektury logicznej ze wyjątkiem modułu PKI 

wspólnego dla środowiska PROD i SZK. 

Schemat architektury logicznej środowiska PROD. 

NF.AF.2.3  Mechanizm umożliwiający zapewnienie ciągłości obsługi w przypadku 

niedostępności komponentów sprzętowych i aplikacyjnych w POK i ZOK, 

wynikających z Błędu lub konieczności przeprowadzenia operacji 

administracyjnych. W ramach niniejszego rozumiane jest również manualne, 

kontrolowane przełączanie między POK a ZOK (w tym wstrzymanie pracy 

wybranych komponentów OK oraz wznawianie wybranych funkcjonalności).  

Poszczególne komponenty Systemu zostały 

przygotowane w ten sposób, by w przypadku 

niedostępności któregoś z komponentów potrafiły 

przełączyć się na drugi OK. Szczegóły implementacji 

tego rozwiązania zostały omówione w rozdziale 6.1.6 

Architektura bazy danych oraz w rozdziale 7.6 Ciągłość 

działania. 
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NF.AF.2.4  Wykonawca wdroży mechanizm umożliwiający samodzielne działanie POK lub 

ZOK w przypadku niedostępności części POK lub ZOK albo jednego z nich w 

całości.  

System w każdym z OK jest zwymiarowany i 

przygotowany do pracy w przypadku niedostępności 

drugiego ośrodka. W takim przypadku, przełączenie 

użytkowników końcowych następuje automatycznie z 

poziomu aplikacji klienckiej a System funkcjonuje 

normalnie, obsługując całe obciążenie w ramach 

jednego OK z wyjątkiem replikacji danych pomiędzy 

ośrodkami, która na czas niedostępności połączenia 

przechodzi w stan replikacji asynchronicznej. 

W przypadku niedostępności części z komponentów rolę 

tych komponentów przejmują ich odpowiedniki w 

drugim OK. Szczegóły rozwiązania zostały 

przedstawione w rozdziale 6.1.6 Architektura bazy 

danych. 
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NF.AF.2.5  Rozwiązanie redundancji POK i ZOK musi zabezpieczać ciągłość dostępności usług 

dla POK w następujących przypadkach:  

 uszkodzenie komponentu zapewniającego daną usługę w POK przy 

sprawnym działaniu analogicznego komponentu w zapasowym ZOK,  

 całkowite uszkodzenie, zniszczenie lub wyłączenie całej infrastruktury 

POK, w warunkach poprawnego działania infrastruktury ZOK,  

 uszkodzenie komponentu infrastruktury dostępu do sieci OST 112 POK 

lub uszkodzenie podstawowej trasy komunikacji w sieci OST112 łączącej 

ten POK z Dyspozytorniami lub punktami styku systemów zewnętrznych 

przy istnieniu drogi obejściowej z ZOK,  

 uszkodzenie komponentu infrastruktury węzła dostępowego OST 112 dla 

POK lub brak łączności na wszystkich gałęziach sieci łączących POK z 

punktami styku z systemami zewnętrznymi w warunkach poprawnego 

działania infrastruktury ZOK oraz dostępności minimum jednej trasy 

sieciowej połączenia dla każdego z punktów styku systemów 

zewnętrznych,  

Analogicznie POK musi zabezpieczać ciągłość dostępności usług dla ZOK.  

Spełnienie tych wymagań zostało osiągnięte z 

wykorzystaniem rozwiązań opisanych w rozdziałach: 11 

Specyfikacja i opis wymagań sprzętowych i 7.6 Ciągłość 

działania. 

Sposób praktycznej weryfikacji spełnienia wymagań 

jest ujęty w Planie Testów Niefunkcjonalnych w 

zestawie testów Ciągłość Działania, a wyniki zostały 

zaprezentowane w Załączniku  Matryca wyników testów 

i raport z testów. 

Sposób postępowania w poszczególnych przypadkach 

został opisany w dokumencie Plan Ciągłości Działania. 
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NF.AF.3  Zapewnienie mechanizmów automatycznej synchronizacji, co najmniej 

następujących zbiorów danych pomiędzy węzłami POK i ZOK:  

 dane słownikowe i dane robocze niezbędne w procesach obsługi Zgłoszeń,  

 treść arkuszy Dokumentacji medycznej PRM,  

 historia operacji Użytkownika oraz historia zmian w treści Zdarzeń;  

 dane konfiguracyjne Systemu,  

 dane kont Użytkowników Systemu. 

Synchronizacja danych pomiędzy ośrodkami jest 

realizowana na poziomie operacyjnej bazy danych w 

oparciu o wbudowane mechanizmy opisane 

szczegółowo w rozdziale 6.1.6 Architektura bazy 

danych. Komunikacja pomiędzy POK i ZOK odbywa się 

z wykorzystaniem sieci OST112. 

NF.AF.4  Synchronizacja zbiorów danych musi zapewnić przełączenie usługi z POK na ZOK, 

z ZOK na POK oraz tryb mieszany (w przypadku krzyżowych Błędów 

komponentów Systemu) bez przerwania transakcji biznesowej. Konieczne jest 

zapewnienie mechanizmów kontynuowania transakcji od momentu przerwania na 

skutek wystąpienia Błędu.  

Synchronizacja danych pomiędzy ośrodkami jest 

realizowana na poziomie operacyjnej bazy danych w 

oparciu o wbudowane mechanizmy opisane 

szczegółowo w rozdziale 6.1.6 Architektura bazy 

danych. Komunikacja pomiędzy POK i ZOK odbywa się 

z wykorzystaniem sieci OST112. 
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NF.AF.5  Synchronizacja wszystkich niezbędnych i zalecanych przez Wykonawcę danych i 

informacji (w tym baz danych w węzłach POK i ZOK) w węzłach POK i ZOK musi 

być realizowana, w zależności od rodzaju danych, co najmniej z następującą 

rozdzielczością:  

 transakcji bazy danych dla:  

o dane słownikowe, dane robocze niezbędne w procesach 

przyjmowania i obsługi Zgłoszeń,  

o treść arkuszy Dokumentacji medycznej PRM,  

o historia operacji Użytkownika oraz historia zmian w treści 

Zdarzeń,  

 pojedynczej operacji konfiguracyjnej dla:  

o dane konfiguracyjne Systemu,  

o dane kont Użytkowników Systemu,  

Synchronizacja danych pomiędzy ośrodkami jest 

realizowana na poziomie operacyjnej bazy danych w 

oparciu o wbudowane mechanizmy opisane 

szczegółowo w rozdziale 6.1.6 Architektura bazy 

danych. Komunikacja pomiędzy POK i ZOK odbywa się 

z wykorzystaniem sieci OST112. 

NF.AF.6  Przełączenie dowolnej z usług pomiędzy węzłami POK i ZOK nie może powodować 

przerwania lub zakłócenia rozmów telefonicznych realizowanych przez 

Dyspozytora z wykorzystaniem systemu zewnętrznego, będących w trakcie 

realizacji w momencie wystąpienia Błędu, skutkujących przełączeniem dowolnej 

z usług pomiędzy POK i ZOK.  

Poszczególne części systemu są odseparowane logicznie 

za pomocą podziału na sieci wirtualne VLAN. Aplikacja 

na urządzeniach klienckich SD i TM jest przygotowana 

do przełączenia na drugi z OK w przypadku 

niedostępności ośrodka domyślnego. System SWD PRM 

nie posiada funkcjonalność przerywania rozmowy 

telefonicznej w systemie PZŁ (opis integracji: 13.3 PZŁ). 
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NF.AF.7  Po przywróceniu działania POK lub ZOK, w którym wcześniej wystąpił Błąd, 

mechanizm synchronizacji danych i informacji musi uzupełnić dane i informacje, 

w szczególności biznesowe oraz konfiguracyjne, w ośrodku przywróconym do 

stanu aktualnego.  

Synchronizacja danych pomiędzy ośrodkami jest 

realizowana na poziomie operacyjnej bazy danych w 

oparciu o wbudowane mechanizmy opisane 

szczegółowo w rozdziale 6.1.6 Architektura bazy 

danych. Komunikacja pomiędzy POK i ZOK odbywa się 

z wykorzystaniem sieci OST112. 

NF.AF.8  Po przywróceniu synchronizacji danych i informacji pomiędzy POK i ZOK, proces 

ten musi wymusić na przywróconym do działania ośrodku (POK lub ZOK) 

automatyczne uruchomienie usług świadczonych przez System, z możliwością 

przeprowadzenia tej procedury również w sposób manualny.  

Sposoby przywrócenia działania w POK lub ZOK po 

utracie połączenia zostały opisane w rozdziale 7.6 

Ciągłość działania. 

Szczegółowy sposób postępowania został opisany w 

dokumencie Plan Ciągłości Działania. 
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Kod wymagania Opis funkcjonalności Sposób realizacji 

NF.AF.9  System musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na przekazanie wszystkich 

produkcyjnych informacji pomiędzy POK i ZOK w trybie synchronicznym (w czasie 

który zapewni integralność danych niezbędnych do pracy całego Systemu w trybie 

‘active-active’, zapewniający bezprzerwowe funkcjonowanie Systemu z punktu 

widzenia Użytkowników) oraz w trybie asynchronicznym (synchronizacja 

inicjalna, synchronizacja przyrostowa zmian zaistniałych na produkcji od 

momentu wstrzymania synchronizacji). Ponadto interfejs asynchroniczny musi 

umożliwiać synchronizacje OK w poniższych przypadkach:  

 warstwa sieciowa lub inny element infrastruktury czasowo 

uniemożliwia (np. ze względu na opóźnienia w transmisji danych) 

synchronizacji OK w czasie rzeczywistym,  

 w POK lub ZOK wystąpił Błąd uniemożliwiający pracę tego ośrodka, 

w trybie synchronicznym, który został usunięty i należy ponownie 

zsynchronizować OK, bez zatrzymania i spowolnienia ośrodka w 

którym nie wystąpił Błąd.  

Synchronizacja danych pomiędzy ośrodkami jest 

realizowana na poziomie operacyjnej bazy danych w 

oparciu o wbudowane mechanizmy opisane 

szczegółowo w rozdziale 6.1.6 Architektura bazy danych 

6.1.6 Architektura bazy danych. Komunikacja pomiędzy 

POK i ZOK odbywa się z wykorzystaniem sieci OST112. 

NF.AF.10  Dwa ośrodki (POK i ZOK) rozlokowane względem siebie w odległości do 120 km 

w linii prostej, muszą pracować w trybie ‘active-active‘. Ponadto Zamawiający 

informuje, iż tryb ‘active-active‘ musi zapewnić nieprzerwalny (z punktu widzenia 

użytkownika Systemu) dostęp z poziomu Dyspozytorni do wszystkich danych i 

usług OK, bez względu na brak działania jednego POK lub ZOK. Szczegółowa 

lokalizacja ZOK zostanie wskazana Wykonawcy na etapie realizacji Umowy.  

Spełnienie tego wymagania zostało osiągnięte z 

wykorzystaniem rozwiązań opisanych w rozdziałach 

6.1.6.1 Synchronizacja operacyjnej bazy danych 

między ośrodkami krajowymi oraz przy wykorzystaniu   

architektury fizycznej i logicznej opisanej w rozdziałach: 

6.1 Architektura logiczna i 6.2 Architektura sprzętowa. 



 

 
Strona 135 / 308 

Kod wymagania Opis funkcjonalności Sposób realizacji 

NF.AF.11  Wykonawca dla potrzeb zestawienia połączenia pomiędzy ZOK a POK musi 

wykorzystać łącza OST112.  

Ruch pomiędzy ośrodkami POK i ZOK wykorzystuje sieć 

OST 112 w oparciu o infrastrukturę udostępnioną przez 

Zamawiającego. Szczegółowa specyfikacja urządzeń 

sieciowych wykorzystanych do realizacji połączeń został 

zaprezentowany w rozdziale 11.3 Sprzęt sieciowy. Opis 

konfiguracji urządzeń został zaprezentowany w 

Dokumentacji Eksploatacyjnej. 

NF.AF.12  Dostarczenie, skonfigurowanie, zainstalowanie i uruchomienie przez Wykonawcę 

wszelkich niezbędnych urządzeń sieciowych dla potrzeb poprawnego 

funkcjonowania Systemu, oraz mechanizmów do zapewnienia synchronizacji POK 

i ZOK. Wymagane jest niezbędne i zgodnego z Projektem Technicznym 

doposażenie zapewnianych przez Zamawiającego urządzeń sieciowych POK i 

ZOK, o których mowa w rozdz. 5.4 OPZ;  

Szczegółowa specyfikacja urządzeń sieciowych 

wykorzystanych do realizacji połączeń został 

zaprezentowany w rozdziale 11.3 Sprzęt sieciowy. Opis 

konfiguracji urządzeń został zaprezentowany w 

Dokumentacji Eksploatacyjnej systemu. 

NF.AF.13  Wykonawca dostarczy niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia szafy 

rackowe 42U 19”, wyposażone w dedykowane listwy zasilające oraz niezbędne 

miedziane i światłowodowe kable połączeniowe oraz inne niezbędne wyposażenie 

montażowe. Ilość szaf rackowych oraz ich wyposażenie, musi umożliwiać 

przeprowadzenie poprawnej instalacji oraz uruchomienia Urządzeń będących 

przedmiotem niniejszego zamówienia, a także musi umożliwiać montaż 

przedmiotowych szaf.  

Szczegółowy wykaz sprzętu i wyposażenia został 

przedstawiony w rozdziale 11 Specyfikacja i opis 

wymagań sprzętowych. 
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9.2.3. Wymagania dla środowisk Systemu 

W poniższej znajdują się wymagania funkcjonalne zawarte w rozdziale 5.3.3 Załącznika nr 1 do Opisu 

Przedmiotu Zamówienia. 

Tabela 8. Wymagania niefunkcjonalne – wymagania dla środowisk systemu 

Kod 

wymag

ania 

Opis funkcjonalności Sposób realizacji 

NF.SS.1  Zamawiający wymaga realizacji 

Systemu z zastosowaniem 

środowisk: developerskiego (DEV), 

szkoleniowo-testowego (SZK) oraz 

produkcyjnego (PROD)  

Szczegóły dotyczące rozdzielenia środowisk znajdują się 

w rozdziałach 6.1 Architektura logiczna i 6.2 Architektura 

sprzętowa. 

NF.SS.2  Funkcjonalność środowiska SZK 

musi stanowić odwzorowanie 

funkcjonalności środowiska PROD  

Środowisko SZK posiada funkcjonalność środowiska 

PROD zgodnie z Rozdziałem 6.1 Architektura logiczna. 

NF.SS.3  Ze względów bezpieczeństwa i 

ułatwienia zarządzania, zapewnienie 

podziału adresacji na VLAN 

dedykowanych dla poszczególnych 

środowisk. 

Szczegółowe rozwiązanie opisuje Dokumentacja 

eksploatacyjna w rozdziale 3.5 Opis konfiguracji sieci. 

NF.SS.4  Środowisko DEV musi zapewniać 

jednoczesną pracę dla 3 stanowisk 

dostępowych SD (Zamawiający 

wskaże Lokalizację umiejscowienia 

zestawów SD). DEV musi zapewnić 

Zamawiającemu możliwość 

implementowania i testowania 

nowych funkcjonalności Systemu 

oraz mechanizmów związanych z 

przełączaniem ośrodków OK 

Środowisko DEV zapewnia jednoczesną pracę 3 

stanowisk dostępowych SD. Szczegóły realizacji 

wymagania znajdują się w Rozdziale 6.1.4 Schemat 

architektury logicznej środowiska DEV. Szczegóły 

dotyczące wdrożenia stanowisk SD opisuje 

Dokumentacja administracyjna w dokumencie Procedury 

administracyjne po stronie SD. 

NF.SS.5  Środowisko SZK musi zapewniać 

jednoczesną pracę dla 65 zestawów 

operatorskich SD, w tym co najmniej 

po jednym zestawie w każdej 

Dyspozytorni (Zamawiający wskaże 

Lokalizację/e umiejscowienia 

zestawów SD i TM)  

Środowisko SZK zapewnia jednoczesną pracę 65 

stanowisk dostępowych SD. Szczegóły realizacji 

wymagania znajdują się w Rozdziale 6.1.3 Schemat 

architektury logicznej środowiska SZK. Szczegóły 

dotyczące wdrożenia stanowisk SD opisuje 

Dokumentacja administracyjna w dokumencie Procedury 

administracyjne po stronie SD. 
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Kod 

wymag

ania 

Opis funkcjonalności Sposób realizacji 

NF.SS.6  Wykonawca zapewni wymagane 

Urządzenia i Oprogramowanie dla 

potrzeb środowisk, z wyłączeniem 

zestawów SD i TM dla środowiska 

DEV, SZK i PROD które to zapewni 

Zamawiający zgodnie z parametrami 

określonymi w rozdz. 5.4 OPZ,  

Wykonawca dostarczył wymagane Urządzenia i 

Oprogramowanie środowisk z wyłączeniem zestawów SD 

i TM dla środowiska DEV, SZK i PROD. Lista urządzeń 

dostarczonych przez Wykonawcę znajduje się w 

rozdziale 11 Specyfikacja i opis wymagań sprzętowych. 

 

NF.SS.7  Wykonawca dokona konfiguracji 

środowisk Systemu poprzez:  

 wykreowanie niezależnej 

bazy konfiguracji  

 wykreowanie kont i profili 

Użytkowników SD i KD,  

 konfigurację bazy danych,  

 separację środowisk.  

Wykonawca dokonał odnośnej konfiguracji. 

NF.SS.8  Wymagana jest praca DEV 

niezależnie od pozostałych 

środowisk Systemu.  

Środowisko DEV zostało uruchomione na niezależnej od 

maszyn środowiska PROD maszynie fizycznej. Szczegóły 

logicznego podziału środowisk znajdują się w 

rozdziałach: 6 Architektura systemu i 11 Specyfikacja i 

opis wymagań sprzętowych. 

Sposób praktycznej weryfikacji spełnienia tego 

wymagania jest ujęty w Planie Testów Niefunkcjonalnych 

za pomocą scenariusza ST.I.008, a wynik został 

zaprezentowany w załączniku  „Matryca wyników testów 

i raport z testów”. 

NF.SS.9  Dysponowanie kontami środowisk 

będzie leżało w gestii uprawnionych 

do tego administratorów Systemu.  

Lista kont środowisk systemu znajduje się w 

Dokumentacji Eksploatacyjnej w rozdziale 3.5 Hasła i 

konta. 

NF.SS.1

0  

Zamawiający wymaga logicznego 

odseparowania danych środowisk w 

warstwie bazy danych.  

Poszczególne środowiska wykorzystują niezależne 

instancje serwerów bazy danych umieszczonych na 

oddzielnych maszynach wirtualnych zgodnie ze 

schematami przedstawionymi w rozdziale 6.1 

Architektura logiczna. 

NF.SS.1

1  

Środowisko DEV oraz PROD zostanie 

zrealizowane przez Wykonawcę w 

obu ośrodkach (POK i ZOK).  

Każde środowisko (PROD, SZK i DEV) wykorzystują 

infrastrukturę w obu ośrodkach krajowych zgodnie z 

opisem przedstawionym w rozdziale 6.1 Architektura 

logiczna. 
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9.2.4. Bezpieczeństwo 

W poniższej znajdują się wymagania funkcjonalne zawarte w rozdziale 5.3.4 Załącznika nr 1 do Opisu 

Przedmiotu Zamówienia. 

Tabela 9. Wymagania niefunkcjonalne – bezpieczeństwo 

Kod 

wymagania 

Opis funkcjonalności Sposób realizacji 

(brak w 

OPZ) 

Pojęcia Poufność, Integralność, Rozliczalność i 

Niezaprzeczalność są rozumiane zgodnie z normą 

PN-I-02000:2002 Technika Informatyczna – 

zabezpieczenia w systemach informatycznych. 

Sposób realizacji wymagań 

dotyczących poufności, 

integralności, rozliczalności oraz 

niezaprzeczalności został 

przedstawiona w pkt poniżej. 
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9.2.5. Poufność 

W poniższej znajdują się wymagania funkcjonalne zawarte w rozdziale 5.3.5 Załącznika nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Tabela 10. Wymagania niefunkcjonalne – poufność 

Kod wymagania Opis funkcjonalności Sposób realizacji 

NFP.1  Zaimplementowanie funkcjonalności umożliwiającej przetwarzanie w Systemie 

informacji wrażliwych zgodnie z wymaganiami określonymi w odpowiednich 

aktach prawnych, w szczególności ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz 

rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych 

Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i 

wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 526)  

Spełnienie tego wymagania osiągnięto poprzez użycie 

szyfrowanej transmisji danych wewnątrz systemu SWD 

PRM oraz w komunikacji pomiędzy SWD PRM a 

systemami zewnętrznymi. Dostęp do każdej części 

systemu jest możliwy tylko po autoryzowaniu. 

Wymaganie zrealizowano zgodnie z rozdziałami: 7.1 

Bezpieczeństwo, 7.2 Poufność, 7.3 Integralność, 7.4 

Rozliczalność, 7.5 Niezaprzeczalność. 

Sposób praktycznej weryfikacji spełnienia tego 

wymagania jest ujęty w Planie Testów 

Niefunkcjonalnych za pomocą scenariusza ST.P.010, a 

wynik został zaprezentowany w załączniku  „Matryca 

wyników testów i raport z testów”. 
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Kod wymagania Opis funkcjonalności Sposób realizacji 

NFP.2  Zaimplementowanie mechanizmów umożliwiających dostęp do Systemu 

wyłącznie po jednoznacznym zidentyfikowaniu Użytkownika przeprowadzonym 

w ramach procesu uwierzytelnienia.  

Wymaganie spełniono poprzez zastosowanie 

mechanizmu logowania za pomocą certyfikatu 

osobistego użytkownika (przechowywanego na karcie), 

który jednoznacznie identyfikuje użytkownika. W 

miejscach, w których logowanie za pomocą certyfikatu 

nie jest możliwe użytkownik może się zalogować za 

pomocą unikalnej nazwy użytkownika oraz hasła. 

Przypadki użycia opisane w grupie: 12.1 Operacje 

wspólne dla modułów; 

Sposób praktycznej weryfikacji spełnienia tego 

wymagania jest ujęty w Planie Testów 

Niefunkcjonalnych za pomocą scenariuszy ST.UW.001 – 

002 oraz w Planie Testów Funkcjonalnych za pomocą 

scenariuszy ST.LOG, a wynik został zaprezentowany w 

załączniku  „Matryca wyników testów i raport z testów”. 
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Kod wymagania Opis funkcjonalności Sposób realizacji 

NFP.3  Zaimplementowanie mechanizmów zapewniających przechowywanie i 

przesyłanie haseł Użytkowników wyłącznie w postaci zaszyfrowanej.  

Wymaganie zostało spełnione poprzez przechowywanie 

hasła użytkownika w bazie LDAP w postaci 

zaszyfrowanej. Sposób przesyłania hasła użytkownika 

zrealizowano zgodnie z rozdziałem 7.1.5.1 

Uwierzytelnianie za pomocą loginu i hasła. 

Sposób praktycznej weryfikacji spełnienia tego 

wymagania jest ujęty w Planie Testów 

Niefunkcjonalnych za pomocą scenariuszy ST.UW.003 

(przechowywanie) i ST.P.001-008 (przesyłanie), a 

wynik został zaprezentowany w załączniku  „Matryca 

wyników testów i raport z testów”. 
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Kod wymagania Opis funkcjonalności Sposób realizacji 

NFP.4  Zaimplementowanie mechanizmu kontroli uprawnień opartego na rolach, 

umożliwiającego kontrolę poziomu dostępu do Systemu każdego Użytkownika 

zarówno w zakresie dostępu do danych przetwarzanych w Systemie jak i 

korzystania z jego funkcjonalności. System uprawnień musi umożliwić 

ograniczenie dostępu wyłącznie do takich danych oraz takiego zakresu funkcji, 

jaki jest mu niezbędny do wykonania zadań wynikających z zakresu obowiązków.  

Wymaganie zostało zrealizowane poprzez zastosowanie 

mechanizmu uprawnień i ról. Zarządzanie 

uprawnieniami użytkowników polega na przypisywaniu 

użytkownikom ról, które mogą pełnić w Systemie. Z 

każdą rolą wiąże się zestaw uprawnień do modułów 

systemu, do funkcji Systemu w poszczególnych 

modułach i do danych. Zestaw dostępnych ról, jak 

również zakres uprawnień dla każdej z ról, są 

zdefiniowane w Systemie w sposób dynamiczny. 

Każdy z użytkowników może mieć przypisaną dowolną 

liczbę ról w Systemie, co najmniej jedną. Funkcje 

systemu wymagają odpowiednich uprawnień 

użytkownika, aby móc z nich skorzystać. Uprawnienia 

zostały pogrupowane w role, które z kolei są 

przydzielane użytkownikom systemu. 

Sposób praktycznej weryfikacji spełnienia tego 

wymagania jest ujęty w Planie Testów Funkcjonalnych 

za pomocą scenariuszy ST.ADM.30, ST.ADM.17, 

ST.ADM.01.ALT01, a wynik został zaprezentowany w 

załączniku  „Matryca wyników testów i raport z testów”. 
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Kod wymagania Opis funkcjonalności Sposób realizacji 

NFP.5  W przypadku szyfrowania wymagane jest zaimplementowanie mechanizmów 

kryptograficznych opartych na uznanych standardach otwartych. Moc 

wykorzystanych mechanizmów nie może być mniejsza od mocy zapewniana 

przez 3DES, AES-128, RSA-1024, SHA-1.  

Spełnienie tego wymagania zostało osiągnięte z 

wykorzystaniem rozwiązań opisanych w rozdziałach 7.2 

Poufność i 7.3 Integralność. 

Do szyfrowania danych bazy off-line użyto standardu 

AES z kluczem 128 bit. Do nawiązywania połączeń 

szyfrowanych użyto standardu RSA-1024. 

Sposób praktycznej weryfikacji spełnienia 

implementacji z obszaru integralności  jest ujęty w 

Planie Testów Niefunkcjonalnych w zestawie testów 

„Bezpieczeństwo”, a wyniki zostały zaprezentowane w 

załączniku  „Matryca wyników testów i raport z testów”. 

NFP.6  Zabezpieczenie transmisji danych wrażliwych pomiędzy stacją Użytkownika a 

serwerami umieszczonymi w węzłach technologicznych oraz pomiędzy 

współpracującymi systemami zewnętrznymi. Poziom zabezpieczenia transmisji 

nie może być mniejszy od poziomu zapewnianego przez protokół TLS z kluczem 

o długości 128 bitów.  

Spełnienie tego wymagania zostało osiągnięte z 

wykorzystaniem rozwiązań opisanych w rozdziałach 7.2 

Poufność i 7.3 Integralność. 

Do nawiązywania połączeń szyfrowanych użyto 

standardu RSA-1024. Do zabezpieczenia transmisji 

użyto protokołu TLS z kluczem 128 bit. 

Sposób praktycznej weryfikacji spełnienia 

implementacji z obszaru integralności  jest ujęty w 

Planie Testów Niefunkcjonalnych w zestawie testów 

„Bezpieczeństwo”, a wyniki zostały zaprezentowane w 

załączniku  „Matryca wyników testów i raport z testów”. 

NFP.7  Opracowanie polityki bezpieczeństwa oraz stosownych instrukcji 

bezpieczeństwa.  

Wymaganie spełniono przez opracowanie dokumentu 

„SWDPRM_Polityka_Bezpieczeństwa”. 
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9.2.6. Integralność 

W poniższej znajdują się wymagania funkcjonalne zawarte w rozdziale 5.3.6 Załącznika nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Tabela 11. Wymagania niefunkcjonalne – integralność 

Kod wymagania Opis funkcjonalności Sposób realizacji 

NFI.1  Zaimplementowanie mechanizmów zapewniających integralność danych 

wykorzystywanych przy obsłudze Zdarzeń w trakcie ich przesyłania pomiędzy SWD 

PRM a innymi systemami współpracującymi z nim w ramach SPR. Poziom 

zapewnienia integralności nie może być mniejszy od poziomu zapewnianego przy 

użyciu protokołu TLS z kluczem 128 bit.  

Spełnienie tego wymagania zostało osiągnięte z 

wykorzystaniem rozwiązań opisanych w rozdziale 

7.3 Integralność. 

Do zapewnienia odpowiedniego poziomu 

integralności użyto protokołu TLS z kluczem 128 bit. 

Sposób praktycznej weryfikacji spełnienia 

implementacji z obszaru integralności  jest ujęty w 

Planie Testów Niefunkcjonalnych w zestawie testów 

„Bezpieczeństwo”, a wyniki zostały zaprezentowane 

w załączniku  „Matryca wyników testów i raport z 

testów”. 
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Kod wymagania Opis funkcjonalności Sposób realizacji 

NFI.2  Zaimplementowanie mechanizmów zapewniających integralność danych 

wykorzystywanych przy obsłudze Zdarzeń i Zgłoszeń w trakcie ich przesyłania 

pomiędzy węzłem technicznym Systemu a SD Użytkownika. Poziom zapewnienia 

integralności nie może być mniejszy od poziomu zapewnianego przy użyciu 

protokołu TLS z kluczem 128 bit.  

Spełnienie tego wymagania zostało osiągnięte z 

wykorzystaniem rozwiązań opisanych w rozdziale 

10.3 Integralność. 

Do zapewnienia odpowiedniego poziomu 

integralności użyto protokołu TLS z kluczem 128 bit. 

Sposób praktycznej weryfikacji spełnienia 

implementacji z obszaru integralności  jest ujęty w 

Planie Testów Niefunkcjonalnych w zestawie testów 

„Bezpieczeństwo”, a wyniki zostały zaprezentowane 

w załączniku  „Matryca wyników testów i raport z 

testów”. 

 

9.2.7. Rozliczalność 

W poniższej znajdują się wymagania funkcjonalne zawarte w rozdziale 5.3.7 Załącznika nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
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Tabela 12. Wymagania niefunkcjonalne – rozliczalność 

Kod wymagania Opis funkcjonalności Sposób realizacji 

NFR.1  Zaimplementowanie mechanizmów umożliwiających rozliczalność działań 

Użytkowników, które są bezpośrednio związane z obsługą Zdarzeń. Wymagane jest 

rejestrowanie, co najmniej następujących informacji:  

 data i czas przyjęcia Zdarzenia do obsługi,  

 rodzaj Zdarzenia,  

 data i czas zadysponowania sił i środków (ZRM),  

 identyfikator Użytkownika,  

 identyfikator stacji Użytkownika (SD).  

Wymaganie zrealizowano zgodnie z rozdziałem 

7.4 Rozliczalność. 

Sposób praktycznej weryfikacji spełnienia 

implementacji z obszaru rozliczalności jest ujęty w 

Planie Testów Niefunkcjonalnych w zestawie 

testów „Niezaprzeczalność i Rozliczalność”, a 

wyniki zostały zaprezentowane w załączniku  

„Matryca wyników testów i raport z testów”. 

NFR.2  Zaimplementowanie mechanizmów umożliwiających rozliczalność działań 

administracyjnych związanych z nadawaniem i odbieraniem uprawnień do tych usług 

realizowanych przez System, które są bezpośrednio związane z obsługą Zgłoszeń i 

Zdarzeń.  

Wymaganie zrealizowano zgodnie z rozdziałem 

7.4 Rozliczalność. 

Sposób praktycznej weryfikacji spełnienia 

implementacji z obszaru rozliczalności jest ujęty w 

Planie Testów Niefunkcjonalnych w zestawie 

testów „Niezaprzeczalność i Rozliczalność”, a 

wyniki zostały zaprezentowane w załączniku  

„Matryca wyników testów i raport z testów”. 

9.2.8. Niezaprzeczalność 

W poniższej znajdują się wymagania funkcjonalne zawarte w rozdziale 5.3.8 Załącznika nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
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Tabela 13. Wymagania niefunkcjonalne – niezaprzeczalność 

Kod wymagania Opis funkcjonalności Sposób realizacji 

NFN.1  Zaimplementowanie mechanizmów umożliwiających niezaprzeczalność działań 

związanych z przyjmowaniem i obsługą Zdarzeń w ramach SWD PRM.  

System spełnia wymaganie niezaprzeczalności 

zgodnie z opisem tego rozwiązania zawartym w 

rozdziale 7.5 Niezaprzeczalność. 

Sposób praktycznej weryfikacji spełnienia 

implementacji z niezaprzeczalności jest ujęty w 

Planie Testów Niefunkcjonalnych w zestawie testów 

„Niezaprzeczalność i Rozliczalność”, a wyniki 

zostały zaprezentowane w załączniku  „Matryca 

wyników testów i raport z testów”. 
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9.2.9. Ciągłość działania 

W poniższej znajdują się wymagania funkcjonalne zawarte w rozdziale 5.3.9 Załącznika nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Tabela 14. Wymagania niefunkcjonalne – ciągłość działania 

Kod wymagania Opis funkcjonalności Sposób realizacji 

NFC.1  Zaimplementowanie mechanizmów umożliwiających uruchomienie Systemu zgodnie 

z zaakceptowanym przez Zamawiającego Projektem Technicznym.  

System SWD PRM został wykonany tak, że jest 

możliwe jego uruchomienie zgodnie z procedurą 

odtworzenia środowiska: „„PROC_2003 Procedury 

odtworzenia Ośrodka Krajowego”.”. 

Sposób praktycznej weryfikacji spełnienia tego 

wymagania jest ujęty w Planie Testów 

Niefunkcjonalnych za pomocą scenariusza 

ST.I.007, a wynik został zaprezentowany w 

załączniku  „Matryca wyników testów i raport z 

testów”. 

NFC.2  Optymalizacja architektury Systemu pod kątem maksymalnej zastępowalności 

poszczególnych komponentów Systemu dla potrzeb zapewnienia ciągłości usług 

Systemu w przypadku wystąpieniem Błędu.  

System SWD PRM został zoptymalizowany pod 

kątem maksymalnej zastępowalności 

komponentów. Szczegóły znajdują się w Rozdziale 

6.1 Architektura logiczna i 7.6 Ciągłość działania. 

Sposób praktycznej weryfikacji spełnienia tego 

wymagania jest ujęty w Planie Testów 

Niefunkcjonalnych za pomocą scenariuszy 

ST.TW.002 i ST.CD.003-009, a wyniki zostały 

zaprezentowane w załączniku  „Matryca wyników 

testów i raport z testów”. 
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9.2.10. Dostępność 

W poniższej znajdują się wymagania funkcjonalne zawarte w rozdziale 5.3.10 Załącznika nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Tabela 15. Wymagania niefunkcjonalne – dostępność 

Kod wymagania Opis funkcjonalności Sposób realizacji 

NFD.1  Zaimplementowanie mechanizmów umożliwiających 

zapewnienie dostępności usług Systemu wykorzystywanych do 

obsługi Zgłoszeń i Zdarzeń liczonej dla Ośrodka Krajowego SLA 

na poziomie 99,99% (niedostępność miesięczna maksymalnie 

4,38 min.). SLA liczone jest jako suma czasu trwania 

niedostępności Systemu spowodowanej Błędami Krytycznymi, 

przy czym okna serwisowe związane z 

konserwacją/rekonfiguracją Systemu nie podlegają 

uwzględnianiu w obliczeniu SLA (termin i zakres prac 

realizowanych w ramach okna serwisowego wymaga uzyskania 

przez Wykonawcę uprzedniej akceptacji Zamawiającego).  

Wymaganie zostało spełnione poprzez implementację mechanizmów 

opisanych w rozdziale 7.6 Ciągłość działania oraz w rozdziałach 6.1 

Architektura logiczna i 10 Model danych SWD PRM. 

Sposób praktycznej weryfikacji spełnienia implementacji z obszaru 

ciągłości działania jest ujęty w Planie Testów Niefunkcjonalnych w 

zestawie testów „Ciągłość działania”, a wyniki zostały zaprezentowane w 

załączniku  „Matryca wyników testów i raport z testów”. 

NFD.2  Zaimplementowanie mechanizmów umożliwiających 

użytkownikom Systemu kontynuację pracy w przypadku 

uszkodzenia jednego z węzłów technicznych z wykorzystaniem 

usług świadczonych przez inny węzeł.  

Wymaganie zostało spełnione poprzez implementację mechanizmów 

opisanych w rozdziale 7.6 Ciągłość działania oraz w rozdziałach 6.1 

Architektura logiczna i 6.2 Architektura sprzętowa. 

Sposób praktycznej weryfikacji spełnienia implementacji z obszaru 

ciągłości działania jest ujęty w Planie Testów Niefunkcjonalnych w 

zestawie testów „Ciągłość działania”, a wyniki zostały zaprezentowane w 

załączniku  „Matryca wyników testów i raport z testów”. 
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Kod wymagania Opis funkcjonalności Sposób realizacji 

NFD.3  Zaimplementowanie mechanizmów umożliwiających przejęcie 

obsługi Zgłoszeń/Zdarzeń przez innego Dysponenta.  

W przypadku wystąpienia sytuacji braku możliwości obsługi zdarzeń w 

dyspozytorni: 

 Nowe zgłoszenia są kierowane do innej dyspozytorni (przez CPR) 

 Obsługę zgłoszeń/zdarzeń już przypisanych do niedziałającej 

dyspozytorni przejmują dyspozytorzy innej dyspozytorni – przez 

zmianę filtra wyświetlanej listy zgłoszeń/zdarzeń. 

Możliwość rozszerzenia listy zdarzeń opisana jest w Przypadku użycia  

12.2.1.10 UC.01.01.09. Przeglądaj listę zdarzeń. 

Sposób praktycznej weryfikacji spełnienia implementacji z obszaru 

ciągłości działania jest ujęty w Planie Testów Niefunkcjonalnych w 

zestawie testów „Przejęcie obsługi zgłoszeń/zdarzeń w sytuacjach 

wyjątkowych”, a wyniki zostały zaprezentowane w załączniku  „Matryca 

wyników testów i raport z testów”. 

Dodatkowo podczas normalnej pracy dyspozytorni, każdy dyspozytor ma 

możliwość przekazania aktualnie obsługiwanego zdarzenia do innego 

stanowiska w ramach właściwej sobie dyspozytorni lub do innej 

dyspozytorni, co zostało opisane w Przypadku użycia: 12.2.1.9 

UC.01.01.08. Przekaż obsługę zdarzenia 
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9.2.11. Pojemność i Wydajność 

W poniższej znajdują się wymagania funkcjonalne zawarte w rozdziale 5.3.11 Załącznika nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Tabela 16. Wymagania niefunkcjonalne – wydajność 

Kod wymagania Opis funkcjonalności Sposób realizacji 

NFPW.1  Każdy z ośrodków (POK i ZOK) pracując pojedynczo musi dysponować 

pojemnością/wydajnością do obsługi minimum 8,7 mln Zdarzeń 

rocznie, z możliwością późniejszej rozbudowy Systemu o co najmniej 

50% poprzez dostarczenie urządzeń i licencji oprogramowania 

standardowego (mechanizmy skalowalności rozwiązania).  

Pojedynczy OK jest w stanie obsłużyć obciążenie szczytowe 

10krotnie przewyższające średnie obciążenie wynikające z 8,7 mln 

zdarzeń rocznie. Zostało to zweryfikowane przy pomocy testów 

wydajnościowych, przeprowadzonych na środowisku 

produkcyjnym. 

Sposób praktycznej weryfikacji spełnienia wymagań jest ujęty w 

Planie Testów Niefunkcjonalnych w zestawie „Testy 

Wydajnościowe” scenariusz ST.TW.001, a wyniki zostały 

zaprezentowane w załączniku „Matryca wyników testów i raport z 

testów”. 

NFPW.2  Każdy z ośrodków (POK i ZOK) będzie uwzględniał, co najmniej 

dziesięciokrotny wzrost ilości obsługiwanych Zdarzeń w szczycie, w 

stosunku do średniej ilości (szczyt rozumie trwający łącznie okres do 

4 godzin w ciągu doby).  

Pojedynczy OK jest w stanie obsłużyć obciążenie szczytowe 

10krotnie przewyższające średnie obciążenie wynikające z 8,7 mln 

zdarzeń rocznie. Zostało to zweryfikowane przy pomocy testów 

wydajnościowych, przeprowadzonych na środowisku 

produkcyjnym. 

Sposób praktycznej weryfikacji spełnienia wymagań jest ujęty w 

Planie Testów Niefunkcjonalnych w zestawie „Testy 

Wydajnościowe” scenariusz ST.TW.001, a wyniki zostały 

zaprezentowane w załączniku „Matryca wyników testów i raport z 

testów”. 
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NFPW.3  System musi być skalowalny, a co za tym idzie istniała możliwość 

swobodnej rozbudowy platformy dla potrzeb dołączenia nowych 

Użytkowników już w ramach jej eksploatacji. W ramach zamówienia 

Wykonawca dostarczy System dostosowany wydajnościowo dla 

potrzeb obsługi 950 równoczesnych Użytkowników (co najmniej 2000 

kont użytkowników) realizujących w Systemie dowolne zadania 

zgodnie z przypisaną im rolą, w tym należy przyjąć:  

1. 300 równoczesnych użytkowników dla Modułu aplikacji dla 

potrzeb Dyspozytorów/Koordynatorów ZRM obsługujących 

Zdarzenie,  

2. 500 równoczesnych użytkowników dla Modułu aplikacji dla 

potrzeb ZRM oraz Modułu nawigacji,  

3. 100 równoczesnych użytkowników dla Modułu analityczno-

raportowego,  

4. 50 jednoczesnych użytkowników dla Modułu administratora.  

Zamawiający wymaga w tym zakresie dostarczenia licencji typu „na 

użytkownika” dla 950 równoczesnych dostępów, nie jest dopuszczalne 

stosowanie licencji typu „na urządzenie” co oznacza, że Zamawiający 

może przyłączyć do Systemu dowolną liczbę urządzeń końcowych z 

jedynym ograniczeniem, że jednocześnie z Sytemu korzystać będzie 

maksymalnie 950 użytkowników (z wyłączeniem oprogramowania do 

nawigacji o którym mowa w F.SWDPR.38 dla którego Zamawiający 

dopuszcza zastosowanie licencji typu „na urządzenie”). Ponadto, 

Zamawiający wymaga, aby Oprogramowanie Aplikacyjne, które 

będzie instalowane na stacjach dostępowych SD mogło być 

zwielokrotniane w dowolnej liczbie  

Możliwości przyszłego skalowania rozwiązania oraz poprzez 

zapewnienie możliwości przyłączania dodatkowych Użytkowników 

zostały zweryfikowane przy pomocy testów wydajnościowych 

(przeprowadzonych na środowisku produkcyjnym), z równolegle 

zalogowanymi użytkownikami, oraz testów, w których były 

automatycznie tworzone nowe konta użytkowników. 

Sposób praktycznej weryfikacji spełnienia wymagań jest ujęty w 

Planie Testów Niefunkcjonalnych w zestawie „Testy 

Wydajnościowe” scenariusz „ST.TW.003 Obsługa przez 950 

jednoczesnych użytkowników”, a wyniki zostały zaprezentowane w 

załączniku „Matryca wyników testów i raport z testów”. 
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9.2.12. Wymagania w zakresie integracji z systemami zewnętrznymi 

W poniższej znajdują się wymagania funkcjonalne zawarte w rozdziale 5.3.12 Załącznika nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Tabela 17. Wymagania niefunkcjonalne – wymagania w zakresie integracji z systemami zewnętrznymi 

Kod wymagania Opis funkcjonalności Sposób realizacji 

NF.SZ.1  Dla potrzeb integracji z systemami zewnętrznymi Wykonawca opracuje zakres biznesowy 

obiektów biznesowych po stronie Systemu (tzw. metamodel opisujący obiekty biznesowe, 

realizowane funkcje, prawa dostępu).  

Model danych jest zawarty w załączniku do 

niniejszego dokumentu - Błąd! Nie można 

odnaleźć źródła odwołania. Błąd! Nie 

można odnaleźć źródła odwołania. w 

rozdziale 3 Baza danych. 

NF.SZ.2  Komunikacja pomiędzy Systemem a CPR:  Nie dotyczy 

NF.SZ.2.1  Komunikacja dwukierunkowa (synchroniczna) zrealizowana w oparciu o usługi WebService 

i komunikaty w formacie XML (zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego w trakcie 

Etapu 1 Umowy opisem interfejsu).  

Zrealizowane zgodnie z dostarczonym 

interfejsem i opisem 13.1 SI WCPR. 

NF.SZ.2.2  Wymiana danych dot. formatki Zdarzenia, w tym treści Zdarzenia i lokalizacji osoby 

zgłaszającej dla 8,7 mln Zdarzeń/rok.  

Zrealizowane zgodnie z dostarczonym 

interfejsem i opisem 13.1 SI WCPR. 

NF.SZ.2.3  Wymiana danych dot. statusu obsługi Zdarzenia poprzez poszczególne służby ratownicze 

oraz informacji o dyspozytorze i stanu połączenia telefonicznego.  

Zrealizowane zgodnie z dostarczonym 

interfejsem i opisem 13.1 SI WCPR. 

NF.SZ.2.4  Wymiana danych dot. aktualizacji Zdarzenia  Zrealizowane zgodnie z dostarczonym 

interfejsem i opisem 13.1 SI WCPR. 
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Kod wymagania Opis funkcjonalności Sposób realizacji 

NF.SZ.3  Komunikacja pomiędzy Systemem a zewnętrznym systemem telefonicznym:  Zrealizowane zgodnie z dostarczonym 

interfejsem i opisem 13.3 PZŁ. 

NF.SZ.3.1  Komunikacja dwustronna z wykorzystaniem protokołu JMS (ang. Java Message Service)  Zrealizowane zgodnie z dostarczonym 

interfejsem i opisem 13.3 PZŁ. 

NF.SZ.3.2  Wymiana danych dot. rozpoczęcia i zakończenia pracy Dyspozytora na stanowisku 

dostępowym (stany SD)  

Zrealizowane zgodnie z dostarczonym 

interfejsem i opisem 13.3 PZŁ. 

NF.SZ.3.3  Wymiana danych dot. rozpoczęcia i zakończenia pracy Dyspozytora na konsoli 

dyspozytorskiej - telefonicznej (stany KD)  

Zrealizowane zgodnie z dostarczonym 

interfejsem i opisem 13.3 PZŁ. 

NF.SZ.3.4  Wymiana komunikatów dot. kolejki ACD  Zrealizowane zgodnie z dostarczonym 

interfejsem i opisem 13.3 PZŁ. 

NF.SZ.3.5  Mechanizmy kojarzenia formatki Zgłoszenia z połączeniem telefonicznym dla 8,7 mln 

Zdarzeń/rok.  

Zrealizowane zgodnie z dostarczonym 

interfejsem i opisem 13.3 PZŁ. 

NF.SZ.4  Komunikacja pomiędzy Systemem a CPS CPR:  Nie dotyczy 

NF.SZ.4.1  Komunikacja zrealizowana w oparciu o technologię Web-Service i komunikaty w formacie 

XML (zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego w trakcie Etapu 1 Umowy opisem 

interfejsu).  

Zrealizowane zgodnie z dostarczonym 

interfejsem i opisem 13.4 PLI CBD. 

NF.SZ.4.2  Wymiana danych zgodnie z zakresem udostępnianym przez PLI CBD  Zrealizowane zgodnie z dostarczonym 

interfejsem i opisem 13.4 PLI CBD. 

NF.SZ.5  Komunikacja pomiędzy Systemem a UMM:  Nie dotyczy 
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Kod wymagania Opis funkcjonalności Sposób realizacji 

NF.SZ.5.1  Komunikacja dwustronna zrealizowana w oparciu o technologię Web-Service i komunikaty 

w formacie XML oraz interfejs generyczny (zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego 

w trakcie Etapu 1 Umowy opisem interfejsu).  

Zrealizowane zgodnie z dostarczonym 

interfejsem i opisem 13.2 UMM. 

NF.SZ.6  Komunikacja pomiędzy Systemem a systemami CSIOZ:  Nie dotyczy 

NF.SZ.6.1  Komunikacja dwukierunkowa w oparciu o technologię WebService w architekturze SOAP w 

oparciu o dwa punkty dostępowe (zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego w trakcie 

Etapu 1 Umowy opisem interfejsu).  

Niezrealizowane ze względu na brak zlecenia 

Usługi Integracji. 

NF.SZ.6.2  Wysyłanie komunikatów w strukturze zgodnej z standardem HL7 CDA.  Niezrealizowane ze względu na brak zlecenia 

Usługi Integracji. 

NF.SZ.6.3  Udostępnianie, w trybie „na danych żądanie” danych w zakresie kart medycznych czynności 

ratunkowych, wraz z przekazaniem aktualizacji, według procedury:  

a) SIM odpytuje SWD PRM o dane,  

b) SWD PRM udostępnia do SIM link do usługi WebService wraz z identyfikatorem 

dokumentu,  

c) c) Udostępnienie danych dla właściwego podmiotu (weryfikacja uprawnień po 

stronie SIM)  

Niezrealizowane ze względu na brak zlecenia 

Usługi Integracji. 

NF.SZ.6.4  Walidacja uprawnień użytkowników Systemu w centralnym wykazie pracowników 

medycznych, o której mowa w Ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w 

ochronie zdrowia.  

Niezrealizowane ze względu na brak zlecenia 

Usługi Integracji. 
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Kod wymagania Opis funkcjonalności Sposób realizacji 

NF.SZ.7  Zapewnienie w ramach komunikacji z wszystkimi systemami zewnętrznymi wymiany 

komunikatów obsługi błędów, szczególnie w zakresie błędów: komunikacji, parsowania 

XML, niezgodności słowników, uprawnień,  

Niezrealizowane ze względu na brak zlecenia 

Usługi Integracji. 

NF.SZ.8  Komunikacja po szyfrowanym kanale HTTPS  Zrealizowane zgodnie z 6.1 Architektura 

logiczna. 
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10. Model danych SWD PRM 

W tym rozdziale opisany jest model danych SWD PRM na poziomie funkcjonalnym, tzn. w warstwie danych 

dostępnych bezpośrednio dla użytkowników aplikacji. Pominięte zostały elementy techniczne/pomocnicze 

– takie jak tabele pośrednie.  

10.1. Przepływ danych 

Przepływy zaprezentowane na diagramach reprezentowane są przez następujące obiekty lub ich części 

opisane w rozdziale (nazwa przepływu – nazwa obiektu): 

 Czas pracy – Obecność odnotowana, 

 Czynności medyczne – Karta MCR (Medycznych Czynności Ratunkowych), 

 Dane – Karta ZW, Karta MCR, Zgłoszenie / zdarzenie, 

 Dane lokalizacyjne / Informacje o lokalizacji dzwoniącego - Zgłoszenie / zdarzenie, 

 Grafik pracy – Obecność planowana, 

 Informacja o połączeniu przychodzącym (kolejka ACD) – Stanowisko Dyspozytorskie, 

 Link / udostepnienie linku do usługi – element generowany dynamicznie, jako ścieżka do pobrania 

danych (patrz wyżej: „Dane”), 

 Lokalizacja dzwoniącego – Zgłoszenie / zdarzenie, 

 Połączenie przychodzące - Zgłoszenie / zdarzenie, 

 Raporty – wszystkie obiekty, zgodnie z danymi wchodzącymi do procesu, 

 Rozliczenie – Karta ZW, Karta MCR, Obecność planowana, Obecność odnotowana, Zgłoszenie / 

zdarzenie, 

 Rozpoczęcie pracy Dyspozytora na konsoli – Stanowisko Dyspozytorskie, 

 Rozpoczęcie pracy Dyspozytora na SD – Stanowisko Dyspozytorskie, 

 Siły i środki – Pojazd, ZRM, Stan pojazdu, 

 Udostepnienie danych o Karcie Medycznych Czynności Ratunkowych - Karta MCR (Medycznych 

Czynności Ratunkowych), 

 Zakończenie pracy Dyspozytora na konsoli – Stanowisko Dyspozytorskie, 

 Zakończenie pracy Dyspozytora na SD – Stanowisko Dyspozytorskie, 

 Zapytanie o dane – zapytanie o Karta ZW, Karta MCR, Zgłoszenie / zdarzenie, 

 Zapytanie o lokalizację - Zgłoszenie / zdarzenie, 

 Zdarzenia - Zgłoszenie / zdarzenie, 

 Zdarzenie - Zgłoszenie / zdarzenie, 

 Zlecenie wyjazdu – Karta ZW (zlecenia wyjazdu). 
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10.1.1. Diagram ogólny przepływu danych 

Diagramy ogólne przedstawione na poniższych dwóch rysunkach przedstawia ulokowanie głównych 

procesów realizowanych przez system SWD PRM w kontekście zewnętrznych źródeł informacji takich jak 

systemy informatyczne integrowane z SWD PRM jak i innych uczestników procesu dostarczających lub 

otrzymujących informacje z systemu. 

 

System SWD PRM jest zdekomponowany na następujące procesy: 

1. Obsługa zgłoszeń i zdarzeń, 

2. Kontrola i analiza i obsługi zgłoszeń i zdarzeń, 

3. Grafikowanie i ewidencja czasu pracy, 

4. Raporty, 

5. Biznesowe administrowanie siłami i środkami, 

6. Biznesowe administrowanie systemem, 

 

Opis procesów znajduje się w rozdziale 4.2 Model zachowania – opis procesów biznesowych SWD PRM. 

Na diagramach widoczne są również: 

 Zbiory danych: 

o Lista zdarzeń – zbór informacji o zdarzeniach, 

o Grafik i ewidencja czasu pracy – zbiór informacji o planowanym i rzeczywistym czasie 

pracy, 

o Lista sił i środków – lista sił (zasoby ludzkie) i środków (karetki), 

o Karty Medycznych Czynności Ratunkowych – zbiór informacji z kart MCR, 

o Karty Zleceń Wyjazdów – zbiór informacji z Kart Zleceń Wyjazdów, 

 Aktorzy: 

o Dysponent – obiekt reprezentujący grupę aktorów (administrator biznesowy dysponenta, 

planista dysponenta, analityk dysponenta, upoważniony przedstawiciel dysponenta), 

o Dyspozytor – obiekt reprezentujący dyspozytora medycznego (w tym Dyspozytor 

przyjmujący, Dyspozytor wysyłający, Dyspozytor główny, Zastępca Dyspozytora 

głównego), 

o ZRM - obiekt reprezentujący grupę aktorów obejmujący członków zespołu ZRM (członek 

ZRM, kierownik ZRM, kierowca ZRM) 

o Lekarz koordynator. 
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 Obsługa zdarzeń i zgłoszeń 

Rysunek 33 przedstawia przepływy danych dla podstawowego procesu realizowanego przez SWD PRM -  

„Obsługa zdarzeń”. 

 

  

Rysunek 33. Diagram ogólny procesu „Obsługa zdarzeń” 

 dfd DFD lev el 1 - SWD PRM

Dyspozytor

ZRM

Lista zdarzeń

Dysponent

Lista sił i

środków

Karty Zleceń

Wyjazdów

Grafik i

ewidencja czasu

pracy

System

telefoniczny
CPS CPR SI WCPR UMM

1 Obsługa

zgłoszeń i

zdarzeń

Karta

Medycznych

Czynności

Ratunkowych

Rozliczenie

Zdarzenia

Czynności medyczne

Czynności medyczne

Zdarzenie
Czas pracy

Grafik pracy

Siły i środki

Zlecenie wyjazdu

Raporty

Połączenie

przychodzące
Dane lokalizacyjneZdarzenie

Lokalizacja

dzwoniącego

Zdarzenia

Zlecenie wyjazdu
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 Kontrola i analiza obsługi zgłoszeń i zdarzeń 

Rysunek 34 przedstawia przepływy danych dla podprocesu „Kontrola i obsługa zdarzeń”.  

  

Rysunek 34. Diagram ogólny procesu „Kontrola i obsługa zdarzeń” 

 

 Grafikowanie i ewidencja czasu pracy 

Rysunek 35 przedstawia przepływy danych dla podprocesu „Grafikowanie i ewidencja czasy pracy”.  

  

Rysunek 35. Diagram ogólny procesu „Grafikowanie i ewidencja czasu pracy” 

 dfd DFD lev el 2 - Kontrola i obsługa zdarzeń

Lista zdarzeń

2 Kontrola i analiza

obsługi zgłoszeń i

zdarzeń

Dysponent
Karty Zleceń

Wyjazdów

Karta

Medycznych

Czynności

Ratunkowych

Lista sił i

środków

Siły i środki

Siły i środki

Czynności

medyczne

Zlecenie

wyjazdu

Czynności medyczne
Zlecenie wyjazdu

Zdarzenia

Zdarzenia

 dfd DFD lev el 2 - Grafikowanie i ewidencja czasu pracy 

3 Grafikowanie i

ewidencja czasu pracy

Dysponent

Grafik i

ewidencja czasu

pracy

DyspozytorZRM

1.5 Rozpoczęcie i

zakończenie pracy

Czas pracy

Grafik pracy

Czas pracy Czas

pracy

Grafik

pracy

Grafik pracy
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 Raporty 

Rysunek 36 przedstawia przepływy danych dla podprocesu „Raportowanie”.  

     

Rysunek 36. Diagram ogólny procesu „Raportowanie” 

 

 dfd DFD lev el 2 - Raporty

Lista zdarzeń
Karty Zleceń

Wyjazdów

Karta

Medycznych

Czynności

Ratunkowych

Grafik i

ewidencja czasu

pracy

4 Raporty Dysponent

Lista sił i

środków

Lekarz

koordynator

Upoważniony

przedstawiciel MZ

Raport

Lista sił i środków

Raport

Zdarzenia Czynności

medyczne
Zlecenie

wyjazdu

Czas pracy

Raport
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 Biznesowe administrowanie siłami i środkami 

Rysunek 37 przedstawia przepływy danych dla podprocesu „Administrowanie siłami i środkami”.  

   

Rysunek 37. Diagram ogólny procesu „Administrowanie siłami i środkami” 

 Biznesowe administrowanie systemem 

Rysunek 38 przedstawia przepływy danych dla podprocesu „Administrowanie systemem”.. 

   

Rysunek 38. Diagram ogólny procesu „Administrowanie systemem”  

 dfd DFD lev el 2 - Administrowanie siłami i środkami

Dysponent

5 Biznesowe

administrowanie

siłami i środkami

Lista sił i

środków

Siły i środki

Siły i środki

Siły i środki

Siły i środki

 dfd DFD lev el 2 - Administrowanie systemem

Dysponent
Lista sił i

środków

6 Biznesowe

administrowanie

systemem

Siły i środki

Siły i środki

Siły i środki

Siły i

środki
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10.1.2. Diagramy szczegółowe 

Poniższe rysunki przedstawiają diagramy szczegółowe przepływu danych dla poszczególnych procesów 

realizowanych przez SWD PRM. 

 

Poniższe diagramy szczegółowe dekomponują proces „Obsługa zdarzenia”: 

1.1. Zarządzanie zgłoszeniami i zdarzeniami. 

1.2. Monitorowanie i zarządzanie siłami i środkami. 

1.3. Czynności operacyjne. 

1.4. Rozliczanie ZRM. 

1.5. Rozpoczęcie i zakończenie pracy. 
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 Zarządzanie zgłoszeniami i zdarzeniami 

Rysunek 39 przedstawia przepływy danych dla podprocesu „Zarządzanie zgłoszeniami i zdarzeniami”. 

Diagram odnosi się do przypadków użycia opisanych w rozdziale 12.2.1 UC.01.01. Zarządzanie 

zgłoszeniami i zdarzeniami. 

    

Rysunek 39. Diagram szczegółowy – podproces „Zarzadzania zgłoszeniami i zdarzeniami” 

 

 dfd DFD lev el 2 - Zarządzanie zdarzeniami

1.1 Zarządzanie

zgłoszeniami i

zdarzeniami

DyspozytorLista zdarzeń

System

telefoniczny
CPS CPR SI WCPR UMM

Karty Zleceń

Wyjazdów

Lista sił i

środków

Zdarzenie

Lokalizacja dzwoniącego

Zdarzenie

Połączenie

przychodzące

Zlecenie

wyjazdu

Dane lokalizacyjne

Zdarzenie

Zdarzenie

Zdarzenie

Siły i środki
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 Monitorowanie i zarządzanie siłami i środkami 

Rysunek 40 przedstawia przepływy danych dla podprocesu „Monitorowanie i zarządzanie siłami i środkami”. 

Diagram odnosi się do przypadków użycia opisanych w rozdziale 12.2.2 UC.01.02 Monitorowanie i 

zarządzanie siłami i środkami. 

  

Rysunek 40. Diagram szczegółowy – podproces „Monitorowanie i zarzadzania siłami i środkami” 

 

 Czynności operacyjne 

Rysunek 41 przedstawia przepływy danych dla podprocesu „Czynności operacyjne”. Diagram odnosi się do 

przypadków użycia opisanych w rozdziale 12.4.1 UC.01.03 Czynności operacyjne. 

   

Rysunek 41. Diagram szczegółowy – podproces „Czynności operacyjne” 

 dfd DFD lev el 2 - Monitorowanie i zarządzanie siłami i środkami

Lista zdarzeń

1.2 Monitorowanie i

zarządzanie siłami i

środkami

Lista sił i

środków

Karty Zleceń

Wyjazdów

Karta

Medycznych

Czynności

Ratunkowych
Dysponent

Czynności medyczne

Zlecenia wyjazdów
Siły i środki

Raporty

Lista zdarzeń
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 Rozliczanie ZRM 

Rysunek 42 przedstawia przepływy danych dla podprocesu „Rozliczanie ZRM”. Diagram odnosi się do 

przypadków użycia opisanych w rozdziale 12.4.2 UC.01.04 Rozliczenia ZRM.  

 

Rysunek 42. Diagram szczegółowy – podproces ”Rozliczanie ZRM” 

 

 dfd DFD lev el 2 - Rozliczanie

Dysponent

1.4 Rozliczania ZRM

Karty Zleceń

Wyjazdów

Grafik i

ewidencja czasu

pracy

Czas pracy

Wyjazdy

Rozliczenie
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 Rozpoczęcie i zakończenie pracy 

Rysunek 43 przedstawia przepływy danych dla podprocesu „Rozpoczęcie i zakończenie pracy”. Diagram 

odnosi się do przypadków użycia opisanych w rozdziale 12.1.1 UC.00.01 Rozpoczęcie i zakończenie pracy 

– Dyspozytor Medyczny.  

  
Rysunek 43. Diagram szczegółowy – podproces „Rozpoczęcie i zakończenie pracy” 

  

 dfd 1.5 Rozpoczęcie i zakończenie pracy

Dyspozytor ZRM

1.5 Rozpoczęcie i

zakończenie pracy

Grafik i

ewidencja czasu

pracy

System

telefoniczny

Lista sił i

środków

Czas pracy

Rozpoczęcie /

zakończenie pracy

na SD

Rozpoczęcie /

zakończenie pracy na

konsoli

Grafik pracy

Czas pracy

Czas

pracy

Siły i środki
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11. Specyfikacja i opis wymagań sprzętowych 

W dalszej części tego rozdziału przedstawione zostały elementy infrastruktury sprzętowej zaprojektowanej 

dla zrealizowania Systemu SWD PRM. 

Proponowane rozwiązanie jest wykonane dla dwóch ośrodków krajowych (OK) POK i ZOK przy zastosowaniu 

rozwiązań, które pozwolą na spełnienie wymagań: 

 Wysokiej dostępności (HA) – dostępność, 

 Możliwości skalowania rozwiązania – pojemność. 

Przyjęte rozwiązania eliminują pojedyncze punkty awarii, wprowadzając redundancję wszystkich istotnych 

elementów infrastruktury sprzętowej w ramach każdego OK. Dotyczy to: 

 elementów sieci LAN, 

 elementów sieci SAN, 

 zasilaczy i wentylatorów. 

Pod względem wydajności przyjęte, zgodnie z OPZ, założenia pozwolą na zapewnienie nieprzerwanej pracy 

całego systemu w przypadku awarii lub niedostępności jednego z OK. 

W każdym z OK przyjęto architekturę wykorzystującą serwery typu RACK w architekturze x86, tworzące 

podstawę dla środowiska wirtualizacyjnego. Serwery pracujące w ramach środowiska PROD współpracują 

z lokalną macierzą dyskową i tworzą klaster niezawodnościowy. Dla środowisk DEV oraz SZK 

wykorzystywana jest oddzielna maszyna również dostarczająca platformy wirtualizacyjnej.   

11.1. Schemat architektury 

Rysunek 30 pokazuje schemat architektury fizycznej. 

W sposób logiczny główne komponenty sprzętowe zostały przedstawione na poniższym rysunku. W każdej 

z lokalizacji OK środowisko produkcyjne PROD jest realizowane na dwuwęzłowym klastrze wirtualizacyjnym 

w technologii VMWare. Środowiska szkoleniowe (SZK) i developerskie (DEV) są realizowane również na tej 

samej platformie wirtualizacyjnej, na dodatkowym serwerze. Pozwoli to na odseparowanie środowiska 

produkcyjnego od środowisk szkoleniowych i developerskich. 

Dodatkowo, dla zapewnienia separacji poszczególnych środowisk na poziomie logicznym każde środowisko 

znajduje się w oddzielnej sieci wirtualnej. Adresacje dla podsieci zostały zdefiniowane w ramach numeracji 

OST112. 

Podział ruchu dla kluczowych elementów w warstwie dostępu do serwerów aplikacyjnych jest kontrolowany 

za pomocą Load Balancerów, pozwalających na równoważenie obciążenia. Zastosowanie tych urządzeń 

pozwoli również na kontrolowane włączanie i wyłączanie wybranych komponentów całego rozwiązania np. 

na potrzeby prac serwisowych lub aktualizacji rozwiązania. 
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11.2. Serwery 

11.2.1. Ośrodki krajowe 

 POK 

Poniższa tabela przedstawia specyfikację i opis sprzętu wykorzystywanego przez system SWD PRM, 

umieszczonego w Podstawowym Ośrodku Krajowym (POK). 

Tabela 18. Specyfikacja i opis wymagań sprzętowych – POK 

Lp. Sprzęt / 

Oprogramowanie 

Ilość Dodatkowe informacje 

1.  Macierz dyskowa 

PowerVault MD3820f, 
16G Fibre Channel, 
2U-24 drive 

1 1 Bezel Assembly, MD3820f 

2 200GB, SSD SAS ekonomiczny SLC 6Gb/s, 2,5-calowy dysk twardy 
(hot-plug) 
22 300GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive 
2 Controller, 16G FC, 2U MD38xxF, 8G Cache 
2 2X SFP, FC16, 16GB 
1 Zasilacz, prąd zmienny 600W, nadmiarowy 
1 C13 do C14, styl PDU, 10 amperów, 6,5-stopowy przewód 

zasilający 
1 C13 do C14, styl PDU, 10 amperów, 13-stopowy amerykański 

przewódzasilający 
1 License Key, PowerVault MD3 32-Snapshots 
1 License Key, PowerVault MD3 High Performance Tier with SSD 
Cache 

1 Szyny statyczne ReadyRails do 4-wspornikowej szafy serwerowej 
1 4Yr ProSupport and 4hr Mission Critical 
1 4Yr Data Protection - Keep Your Hard Drive 
1 Declined Proactive Maintenance 
1 INFO Declined Remote Consulting 

2.  PowerVault MD1220 
(półka rozszerzeń do 
macierzy PowerVault 
MD3820f) 

1 1 PV MD1220 ramka 
24 300GB SAS 6Gbps 15k 2.5" HD 
1 PV MD12XX dodatkowy moduł zarządzania obudową 
2 Przewód zasilający do szafy serwerowej 0,6m (C13/C14 12 A) 

1 Zasilacz, prąd zmienny 600W, nadmiarowy 
2 1m kabel zewnętrznego złącza SAS 

1 Szyny statyczne ReadyRails do 4-wspornikowej szafy serwerowej 
1 INFORMATION ONLY - Prosupport Plus 
1 Narzędzia OpenManage, instalacja fabryczna i dysk DVD 
1 Base Warranty 
1 3Yr Parts Only Warranty 

1 4Yr ProSupport and 4Hr Mission Critical 
1 4Yr Data Protection - Keep Your Hard Drive 
1 INFO Declined Remote Consulting 
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Lp. Sprzęt / 
Oprogramowanie 

Ilość Dodatkowe informacje 

3.  PowerVault MD1220 
(półka rozszerzeń do 

macierzy PowerVault 
MD3820f) 

2 1 PV MD1220 EMEA1, wysyłana dokumentacja, bez przewodu 
1 PV MD1220 ramka 

21 1TB Near Line SAS 6Gb/s 7,2tys.obr./min 2,5-calowy dysk twardy 
Hot Plug 
1 PV MD12XX dodatkowy moduł zarządzania obudową 
2 Przewód zasilający do szafy serwerowej 0,6m (C13/C14 12 A) 
1 Zasilacz, prąd zmienny 600W, nadmiarowy 
2 1m kabel zewnętrznego złącza SAS 

1 Narzędzia OpenManage, instalacja fabryczna i dysk DVD 
1 No Installation Service or Customer Self Install Selected 

1 Szyny statyczne ReadyRails do 4-wspornikowej szafy serwerowej 
1 4Yr ProSupport and 4hr Mission Critical 
1 4Yr Data Protection - Keep Your Hard Drive 
1 Declined Proactive Maintenance 
1 INFO Declined Remote Consulting 

4.  Serwer fizyczny 
PowerEdge R720, 

procesory Intel Xeon 
E-26XX v2 

3 1 Intel Xeon E5-2670v2 2,5GHz, 25MB pamięci podręcznej, 8,0GT/s 
QPI, Turbo, HT, 10 rdzeni, 115W, pamięć do 1866MHz 

1 Intel Xeon E5-2670v2 2,5GHz, 25MB pamięci podręcznej, 8,0GT/s 
QPI, Turbo, HT, 10 rdzeni, 115W, pamięć do 1866MHz, drugi 
procesor 
1 Karty typu riser z maksymalnie 6 złączami PCIe x8 + 1 złączem 
PCIe x16 
1 Obudowa 2,5 cala z maks. 16 dyskami twardymi 
1 Ramka 

16 16GB RDIMM, 1866MT/s, standardowe napięcie, dwubankowy, 

szerokość magistrali x4 
1 1866MT/s moduły RDIMM 
1 Optymalizacja pod kątem wydajności 
2 Radiator do serwerów PowerEdge R720 i R720xd 
1 Zaślepki gniazd DIMM do systemów z 2 procesorami 
1 VFlash, 8GB karta SD do rozwiązania iDRAC Enterprise 

2 300GB SAS 6Gb/s 10tys.obr./min 2,5-calowy dysk twardy Hot Plug 
1 PERC H310 zintegrowany kontroler RAID 
2 Dwuportowa karta HBA Qlogic 2662 16Gb Fibre Channel 
1 Aktywny kontroler zasilania ustawienie BIOS 
1 8X DVD+/-RW napęd SATA 
1 Podwójny nadmiarowy wymieniany bez wyłączania systemu 

zasilacz (1+1),750W 
2 2m przewód zasilający do szafy serwerowej C13/C14 12 A 
1 Broadcom 5720 QP 1Gb dodatkowa karta sieciowa 

1 PowerEdge R720 płyta główna, TPM 
1 Brak systemu operacyjnego 
1 No Installation Service Selected (Contact Sales Rep for more 
details) 

1 Szyny wsuwane ReadyRails do szafy serwerowej i wysięgnik do 
mocowania kabli 
1 RAID 1 dla kontrolera H710p, H710, H310 
1 iDRAC7 Enterprise 
1 3Yr Basic Warranty - Next Business Day 
1 4Yr ProSupport and 4Hr Mission Critical 
1 4Yr Data Protection - Keep Your Hard Drive 

1 Declined Proactive Maintenance 
1 INFO Declined Remote Consulting 
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Lp. Sprzęt / 
Oprogramowanie 

Ilość Dodatkowe informacje 

5.  Konsola KVM  
Dell DAV2108  

1 8-port analogowych, z mozliwością rozbudowy do wersji cyfrowej. 
Jeden użytkownik lokalny,  

jeden zasilacz 

6.  Klawiatura i 

urządzenie 
wskazujące   

1 Dell 18.5in LED KMM DKMMLED185-001 - International English 

Keyboard 

7.  Kable sygnałowe  4 Kable sygnałowe do podłączenia serwerów do konsoli KVM 
USB Server Interface Pod including 1 x 7ft and 1 x 12ft Cables (Kit) 

8.  Listwa zasilająca APC 4 APC Rack PDU, Basic, Zero U, 32A, 230V, (20)C13 & (4)C19 

9.  Szafa RACK 19” 42U 
Linkbasic NCB42-810-

IFA-C 

2 Drzwi przednie perforowane z zamkiem, drzwi tylne stalowe 
perforowane uchylne, boczne stalowe demontowane na zatrzaskach, 

z możliwością montażu zamka 
W wyposażeniu znajdują się: 

 Cztery wentylatory w panelu podsufitowym 
 Trzy półki montowane czteropunktowo do pionowych szyn 

rackowych 
 Listwa zasilająca 

 Dwa przepusty kablowe - jeden w suficie, drugi w podłodze 
Wymiary szafy: 800mm x 1000mm x 2055mm 
(szerokość/głębokość/wysokość) 
Możliwość montażu urządzeń o sumarycznej wysokości 42U 
Masa: 161 kg 
Kolor: czarny RAL9004 

Szafa do samodzielnego montażu, dostarczana w trzech kartonach 

Szafy posiadają system uziemiający  
Listwa PDU APC i szafa są przystosowane do montażu Zero U. 

10.  Linkbasic organizer 
poziomy do kabli 1U 
MTD-03 

6 Organizer kabli poziomy 1U 
Wysokość: 1U 
Mocowanie doczołowe do szyn rackowych 
Materiał: Stal 
Kolor: czarny 

11.  Linkbasic uchwyty do 
kabla z tworzywa 
sztucznego CFH01-2 

20  

12.  Kable sieciowe 45 RJ-45 Cat 6 1m – 29 szt 
RJ-45 Cat 6 1,5m – 12 szt 

RJ-45 Cat 6 3m – 3 szt 

RJ-45 Cat 6 5m – 1 szt 

13.  Zasilacz do 
przełączników 

sieciowych 

2 C3KX-PWR-350WAC – catalyst 3K-X 350W AC Power Supply, wraz z 
wyposażeniem: 

 CAB-3KX-AC-EU – AC Power Cord for Catalyst #k-X (Europe) 
– szt. 4 

14.  Kabel do stackowania 2 CAB-STACK-50CM – Cisco StackWise 50CM Stacking Cable 

15.  Urządzenie FortiADC 

300E 

2 Load balancer FAD-300E  
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 ZOK 

Poniższa tabela przedstawia specyfikację i opis sprzętu wykorzystywanego przez system SWD PRM, 

umieszczonego w Zapasowym Ośrodku Krajowym (ZOK) 

Tabela 19. Specyfikacja i opis wymagań sprzętowych – ZOK 

Lp. Sprzęt / 

Oprogramowanie 

Ilość Dodatkowe informacje 

1.  Macierz dyskowa 

PowerVault MD3820f, 
16G Fibre Channel, 

2U-24 drive 

1 1 Bezel Assembly, MD3820f 

2 200GB, SSD SAS ekonomiczny SLC 6Gb/s, 2,5-calowy dysk twardy 
(hot-plug) 

22 300GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive 
2 Controller, 16G FC, 2U MD38xxF, 8G Cache 
2 2X SFP, FC16, 16GB 
1 Zasilacz, prąd zmienny 600W, nadmiarowy 

1 C13 do C14, styl PDU, 10 amperów, 6,5-stopowy przewód 
zasilający 
1 C13 do C14, styl PDU, 10 amperów, 13-stopowy amerykański 
przewód zasilający 
1 License Key, PowerVault MD3 32-Snapshots 
1 License Key, PowerVault MD3 High Performance Tier with SSD 
Cache 

1 Szyny statyczne ReadyRails do 4-wspornikowej szafy serwerowej 
1 4Yr ProSupport and 4hr Mission Critical 
1 4Yr Data Protection - Keep Your Hard Drive 
1 Declined Proactive Maintenance 

1 INFO Declined Remote Consulting 

2.  PowerVault MD1220 
(półka rozszerzeń do 
macierzy PowerVault 
MD3820f) 

1 1 PV MD1220 ramka 
24 300GB SAS 6Gbps 15k 2.5" HD 
1 PV MD12XX dodatkowy moduł zarządzania obudową 
2 Przewód zasilający do szafy serwerowej 0,6m (C13/C14 12 A) 

1 Zasilacz, prąd zmienny 600W, nadmiarowy 
2 1m kabel zewnętrznego złącza SAS 
1 Szyny statyczne ReadyRails do 4-wspornikowej szafy serwerowej 
1 INFORMATION ONLY - Prosupport Plus 
1 Narzędzia OpenManage, instalacja fabryczna i dysk DVD 
1 Base Warranty 
1 3Yr Parts Only Warranty 

1 4Yr ProSupport and 4Hr Mission Critical 
1 4Yr Data Protection - Keep Your Hard Drive 

1 INFO Declined Remote Consulting 
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Lp. Sprzęt / 
Oprogramowanie 

Ilość Dodatkowe informacje 

3.  PowerVault MD1220 
(półka rozszerzeń do 

macierzy PowerVault 
MD3820f) 

2 1 PV MD1220 EMEA1, wysyłana dokumentacja, bez przewodu 
1 PV MD1220 ramka 

21 1TB Near Line SAS 6Gb/s 7,2tys.obr./min 2,5-calowy dysk twardy 
Hot Plug 
1 PV MD12XX dodatkowy moduł zarządzania obudową 
2 Przewód zasilający do szafy serwerowej 0,6m (C13/C14 12 A) 
1 Zasilacz, prąd zmienny 600W, nadmiarowy 
2 1m kabel zewnętrznego złącza SAS 

1 Narzędzia OpenManage, instalacja fabryczna i dysk DVD 
1 No Installation Service or Customer Self Install Selected 

1 Szyny statyczne ReadyRails do 4-wspornikowej szafy serwerowej 
1 4Yr ProSupport and 4hr Mission Critical 
1 4Yr Data Protection - Keep Your Hard Drive 
1 Declined Proactive Maintenance 
1 INFO Declined Remote Consulting 

4.  Serwer fizyczny 
PowerEdge R720, 

procesory Intel Xeon 
E-26XX v2 

3 1 Intel Xeon E5-2670v2 2,5GHz, 25MB pamięci podręcznej, 8,0GT/s 
QPI, Turbo, HT, 10 rdzeni, 115W, pamięć do 1866MHz 

1 Intel Xeon E5-2670v2 2,5GHz, 25MB pamięci podręcznej, 8,0GT/s 
QPI, Turbo, HT, 10 rdzeni, 115W, pamięć do 1866MHz, drugi 
procesor 
1 Karty typu riser z maksymalnie 6 złączami PCIe x8 + 1 złączem 
PCIe x16 
1 Obudowa 2,5 cala z maks. 16 dyskami twardymi 
1 Ramka 

16 16GB RDIMM, 1866MT/s, standardowe napięcie, dwubankowy, 

szerokość magistrali x4 
1 1866MT/s moduły RDIMM 
1 Optymalizacja pod kątem wydajności 
2 Radiator do serwerów PowerEdge R720 i R720xd 
1 Zaślepki gniazd DIMM do systemów z 2 procesorami 
1 VFlash, 8GB karta SD do rozwiązania iDRAC Enterprise 

2 300GB SAS 6Gb/s 10tys.obr./min 2,5-calowy dysk twardy Hot Plug 
1 PERC H310 zintegrowany kontroler RAID 
2 Dwuportowa karta HBA Qlogic 2662 16Gb Fibre Channel 
1 Aktywny kontroler zasilania ustawienie BIOS 
1 8X DVD+/-RW napęd SATA 
1 Podwójny nadmiarowy wymieniany bez wyłączania systemu 

zasilacz (1+1),750W 
2 2m przewód zasilający do szafy serwerowej C13/C14 12 A 
1 Broadcom 5720 QP 1Gb dodatkowa karta sieciowa 

1 PowerEdge R720 płyta główna, TPM 
1 Brak systemu operacyjnego 
1 No Installation Service Selected (Contact Sales Rep for more 
details) 

1 Szyny wsuwane ReadyRails do szafy serwerowej i wysięgnik do 
mocowania kabli 
1 RAID 1 dla kontrolera H710p, H710, H310 
1 iDRAC7 Enterprise 
1 3Yr Basic Warranty - Next Business Day 
1 4Yr ProSupport and 4Hr Mission Critical 
1 4Yr Data Protection - Keep Your Hard Drive 

1 Declined Proactive Maintenance 
1 INFO Declined Remote Consulting 
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Lp. Sprzęt / 
Oprogramowanie 

Ilość Dodatkowe informacje 

5.  Konsola KVM  
Dell DAV2108  

1 8-port analogowych, z mozliwością rozbudowy do wersji cyfrowej. 
Jeden użytkownik lokalny,  

jeden zasilacz 

6.  Klawiatura i 

urządzenie 
wskazujące   

1 Dell 18.5in LED KMM DKMMLED185-001 - International English 

Keyboard 

7.  Kable sygnałowe  4 Kable sygnałowe do podłączenia serwerów do konsoli KVM 
USB Server Interface Pod including 1 x 7ft and 1 x 12ft Cables (Kit) 

8.  Listwa zasilająca APC 4 APC Rack PDU, Basic, Zero U, 32A, 230V, (20)C13 & (4)C19 

9.  Szafa RACK 19” 42U 
Linkbasic NCB42-810-

IFA-C 

2 Drzwi przednie perforowane z zamkiem, drzwi tylne stalowe 
perforowane uchylne, boczne stalowe demontowane na zatrzaskach, 

z możliwością montażu zamka 
W wyposażeniu znajdują się: 

 Cztery wentylatory w panelu podsufitowym 
 Trzy półki montowane czteropunktowo do pionowych szyn 

rackowych 
 Listwa zasilająca 

 Dwa przepusty kablowe - jeden w suficie, drugi w podłodze 
Wymiary szafy: 800mm x 1000mm x 2055mm 
(szerokość/głębokość/wysokość) 
Możliwość montażu urządzeń o sumarycznej wysokości 42U 
Masa: 161 kg 
Kolor: czarny RAL9004 

Szafa do samodzielnego montażu, dostarczana w trzech kartonach 

Szafy posiadają system uziemiający  
Listwa PDU APC i szafa są przystosowane do montażu Zero U. 

10.  Linkbasic organizer 
poziomy do kabli 1U 
MTD-03 

6 Organizer kabli poziomy 1U 
Wysokość: 1U 
Mocowanie doczołowe do szyn rackowych 
Materiał: Stal 
Kolor: czarny 

11.  Linkbasic uchwyty do 
kabla z tworzywa 
sztucznego CFH01-2 

20  

12.  Kable sieciowe 45 RJ-45 Cat 6 1m – 29 szt 
RJ-45 Cat 6 1,5m – 12 szt 

RJ-45 Cat 6 3m – 3 szt 

RJ-45 Cat 6 5m – 1 szt 

13.  Zasilacz do 
przełączników 

sieciowych 

2 C3KX-PWR-350WAC – catalyst 3K-X 350W AC Power Supply, wraz z 
wyposażeniem: 

 CAB-3KX-AC-EU – AC Power Cord for Catalyst #k-X (Europe) 
– szt. 2 

14.  Kabel do stackowania 2 CAB-STACK-50CM – Cisco StackWise 50CM Stacking Cable 

15.  Urządzenie FortiADC 

300E 

2 Load balancer FAD-300E  
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11.3. Sprzęt sieciowy 

11.3.1. POK 

Poniższa tabela przedstawia specyfikację i opis sprzętu wykorzystywanego przez system SWD PRM w celu 

dostępu do sieci OST112, umieszczonego w POK. 

Tabela 20. Specyfikacja i opis wymagań sprzętowych – sprzęt sieciowy POK 

Lp. Sprzęt / 

Oprogramowanie 

Ilość Dodatkowe informacje 

1.  ASR1004 (Router) 4 Cisco ASR1004 Chassis Dual P/S  

2.  WS-C3750X-48T-E 
(Switch) 

4 Catalyst 3750X 48 Port Data IP Services  

3.  SPA-1X10GE-L-V2 4 Cisco 1-Port 10GE LAN-PHY Shared Port Adapter  

11.3.2. ZOK 

Poniższa tabela przedstawia specyfikację i opis sprzętu wykorzystywanego przez system SWD PRM w celu 

dostępu do sieci OST112, umieszczonego w ZOK. 

Tabela 21. Specyfikacja i opis wymagań sprzętowych – sprzęt sieciowy POK 

Lp. Sprzęt / 

Oprogramowanie 

Ilość Dodatkowe informacje 

1.  ASR1004 (Router) 4 Cisco ASR1004 Chassis Dual P/S  

2.  WS-C3750X-48T-E 
(Switch) 

4 Catalyst 3750X 48 Port Data IP Services  

3.  SPA-1X10GE-L-V2 4 Cisco 1-Port 10GE LAN-PHY Shared Port Adapter  
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11.3.3. CPS CPR 

 Warszawa 

Poniższa tabela przedstawia specyfikację i opis sprzętu wykorzystywanego przez system SWD PRM, 

umieszczonego w CPS CPR Warszawa. 

Tabela 22. Specyfikacja i opis wymagań sprzętowych – CPS CPR Warszawa 

Lp. Sprzęt / 

Oprogramowanie 

Ilość Dodatkowe informacje 

1.  Kable sieciowe 5 RJ-45 Cat 6 5m – 3 szt 

RJ-45 Cat 6 30m – 2 szt 

2.  CISCO 2921/K9 

S/N FCZ182970GV 

 

1 CISCO 2921/K9 wraz z wyposażeniem i licencjami: 
 S29UK9-15204M – CISCO 29001-2921 IOS UNIVERSAL – 

szt. 1 
 PWR-2921-51-AC – CISCO2901/2951 AC Power Supply – szt. 

1 
 CAB-ACE – AC power Cord (Europe) C13 CEE 7 1,5m – szt. 1 
 PI-MSE-PRMO-INSRT – insert Packout – PI-MSE – szt. 1 
 SL-29-IPB-K9 – IP base Licence for Cisco 2901-2951 – szt. 1 

 HWIC-BLANK – Black faceplate for HWIC slot on Cisco ISR – 
szt. 4 

 ISR-CCP-EXP – Cisco Config Pro Express on Router Flash – 
szt 1 

 MEM-2900-512MB-DEF – 512MB DRAM for Cisco 2901-2951 
ISR (Default) 

 MEM-CF-256MB – 256MB Compact Flash for Cisco 1900 

29000 3900 ISR – szt. 1 
 SM-D-BLANK – Blank faceplate for DW slot on Cisco 2951 

and 3925 – szt. 1 
 SM-S-BLANK  Removeable faceplate for SM slot on Cisco 

290039004400 ISR – szt. 1 

3.  EHWIC-1GE-SFP-CU 
S/N FOC17496KKP, 
FOC17496KVK 

2 EHWIC-1GE-SFP-CU – EHWIC 1 port dual mode SFP(100M/1G) or GE 
(10M/100M/1G) Spare 

4.  Listwa zasilająca LZ-
30F, ZPAS 

1 Wyposażenie: wyłącznik podświetlany, zabezpieczenie przepięciowe z 
filtrem sieciowym, ilość gniazd z bolcem 5. elementy mocującymi 19” 

5.  HWIC-2CE1T1-PRI 1 2 port channelized T1/E1 and PRI HWIC (data only) 

 

Poniższa tabela przedstawia specyfikację i opis sprzętu wykorzystywanego przez system SWD PRM w celu 

dostępu do sieci OST112, umieszczonego w CPS CPR Warszawa. 

Tabela 23. Specyfikacja i opis wymagań sprzętowych – sprzęt sieciowy CPS CPR Warszawa 

Lp. Sprzęt / 
Oprogramowanie 

Ilość Dodatkowe informacje 

1.  Catalyst 6500 2 urządzenie wyposażone w porty RJ45 1 Gb Ethernet 
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 Katowice 

Poniższa tabela przedstawia specyfikację i opis sprzętu wykorzystywanego przez system SWD PRM, 

umieszczonego w CPS CPR Katowice. 

Tabela 24. Specyfikacja i opis wymagań sprzętowych – CPS CPR Katowice 

Lp. Sprzęt / 

Oprogramowanie 

Ilość Dodatkowe informacje 

1.  Kable sieciowe 5 RJ-45 Cat 6 5m – 3 szt 

RJ-45 Cat 6 20m – 1 szt 

2.  CISCO 2921/K9 

S/N FCZ17537036 

 

1 CISCO 2921/K9 wraz z wyposażeniem i licencjami: 

 S29UK9-15204M – CISCO 29001-2921 IOS UNIVERSAL – 
szt. 1 

 PWR-2921-51-AC – CISCO2901/2951 AC Power Supply – szt. 
1 

 CAB-ACE – AC power Cord (Europe) C13 CEE 7 1,5m – szt. 1 
 PI-MSE-PRMO-INSRT – insert Packout – PI-MSE – szt. 1 
 SL-29-IPB-K9 – IP base Licence for Cisco 2901-2951 – szt. 1 

 HWIC-BLANK – Black faceplate for HWIC slot on Cisco ISR – 
szt. 4 

 ISR-CCP-EXP – Cisco Config Pro Express on Router Flash – 
szt 1 

 MEM-2900-512MB-DEF – 512MB DRAM for Cisco 2901-2951 
ISR (Default) 

 MEM-CF-256MB – 256MB Compact Flash for Cisco 1900 

29000 3900 ISR – szt. 1 
 SM-D-BLANK – Blank faceplate for DW slot on Cisco 2951 

and 3925 – szt. 1 
 SM-S-BLANK  Removeable faceplate for SM slot on Cisco 

290039004400 ISR – szt. 1 

3.  EHWIC-1GE-SFP-CU 

S/N FOC17488PBE 
1 EHWIC-1GE-SFP-CU – EHWIC 1 port dual mode SFP(100M/1G) or GE 

(10M/100M/1G) Spare 

4.  Listwa zasilająca LZ-
30F, ZPAS 

1 Wyposażenie: wyłącznik podświetlany, zabezpieczenie przepięciowe z 
filtrem sieciowym, ilość gniazd z bolcem 5. elementy mocującymi 19” 

5.  HWIC-2CE1T1-PRI 1 2 port channelized T1/E1 and PRI HWIC (data only) 

 

Poniższa tabela przedstawia specyfikację i opis sprzętu wykorzystywanego przez system SWD PRM w celu 

dostępu do sieci OST112, umieszczonego w CPS CPR Katowice. 

Tabela 25. Specyfikacja i opis wymagań sprzętowych – sprzęt sieciowy CPS CPR Katowice 

Lp. Sprzęt / 

Oprogramowanie 

Ilość Dodatkowe informacje 

2.  Catalyst 6500 2 urządzenie wyposażone w porty RJ45 1 Gb Ethernet 

 

11.3.4. Dyspozytornie 

Dla potrzeb podłączenia SD do sieci LAN Dyspozytorni znajdują się dwa przełączniki 24 portowe Catalyst 

2960. 
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Tabela 26. Specyfikacja i opis wymagań sprzętowych – sprzęt sieciowy w Dyspozytorniach 

Lp. Sprzęt / 
Oprogramowanie 

Ilość Dodatkowe informacje 

1.  Catalyst 2960 2 przełącznik 24 portowy 

 

11.4. Stacje robocze 

11.4.1. Stanowiska Dyspozytorskie (SD) 

Specyfikacja Stanowisk Dyspozytorskich jest zgodna z OPZ i przedstawiona w poniżej tabeli. 

Tabela 27. Specyfikacja i opis wymagań sprzętowych – Stanowiska Dyspozytorskie 

Element Opis 

Procesor dwurdzeniowy zgodny z architekturą x86,  który umożliwi uzyskanie przez 

oferowany komputer wydajności w teście BAPCO SYSMARK 2007 Preview wyników 

nie gorszych niż: 150 punktów (SYSmark 2007 Preview Rating) na podstawie tabeli 

opublikowanej: http://www.bapco.com/support/fdrs/SYSmark2007web.html 

Pamięć operacyjna DDR2/DDR3  SDRAM, min. 2GB, 800MHz (z możliwością rozbudowy do 4 GB). 

Karta grafiki 256 MB DDR3, wyposażona w dwa porty DVI umożliwiające jednoczesną obsługę 

dwu monitorów LCD (karty graficzne z wsparciem dla DirectX 10). 

Karta dźwiękowa dwukanałowa 

Karta sieciowa LAN 10/100/1000 - złącze RJ-45 

Dysk twardy SATA, min. 320 GB, 7200rpm, min 8MB cache. 

Napęd DVD  Dual Layer  +/- RW wraz z zainstalowanym oprogramowaniem w języku 

polskim. 

Mysz optyczna PS/2 lub USB - 2 przyciski + rolka przewijania, podkładka. 

Klawiatura USB, w układzie QWERTY. 

Obudowa Midi lub Mini Tower, ATX. Wolne złącza: 4xUSB 2.0, wejście/wyjście audio, przednie 

złącza: 2x USB 2.0. 

Monitor 2 szt. – LCD 19”: 

o rozdzielczość - 1440x900 

o minimalny kontrast – 8000:1 

o regulacja wysokości, kąta pochylenia i obrotu 

o minimalny kąt widzenia w poziomie: 160 

o minimalny kat widzenia w pionie: 160 

o złącze DVI 

o monitor spełnia normy:  TCO’03,  ISO 13406-2, EPA ENERGY STAR, TUV/GS 

http://www.bapco.com/support/fdrs/SYSmark2007web.html
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Element Opis 

o wyposażony w komplet kabli: zasilający o długości min. 1,8 m oraz kabel 

sygnałowy o długości min. 1,8 m. 

Oprogramowanie zainstalowany system operacyjny, pakiet oprogramowania antywirusowego, a także 

czytniki: 

o system operacyjny 64 bitowy MS Windows 7 Professional 

o program antywirusowy z modułem aktualizacji bazy sygnatur wirusów przez 

Internet przez okres co najmniej 2 lat w polskiej wersji językowej, 

o  oprogramowanie biurowe – OpenOfficePl 

Listwa zasilająca napięcie 230V, częstotliwość 50 Hz, 

o obciążenie dla jednego gniazda nie mniejsza niż 460 W,  

o liczba gniazd w listwie 5 

o wyłącznik dwubiegunowy – podświetlony 

o zabezpieczenie prądowe – bezpiecznik 10A – 250V 

o zabezpieczenie przepięciowe – impuls 1x130J<10/1000us. 

 

11.4.2. Stanowiska w Miejscach Stacjonowania 

Stanowiska w miejscach stacjonowania posiadają takie same wymagania jak Stanowiska Dyspozytorskie 

opisane w rozdziale 11.4.1 Stanowiska Dyspozytorskie (SD). 

11.5.  Wyposażenie karetek 

Specyfikacja sprzętowa wspólna dla wszystkich urządzeń stanowiących elementy systemu SWD PRM 

będących wyposażeniem karetek jest zgodna z OPZ i przedstawiona w poniżej tabeli. 

Tabela 28. Specyfikacja i opis wymagań sprzętowych – specyfikacja wspólna dla wyposażenia 

karetek 

Parametr Minimalna wymagana wartość parametru 

Napięcie zasilania każdego 

z urządzeń 
12 V DC 

Sumaryczna maksymalna moc 

pobierana przez zestaw wszystkich 

urządzeń 

max. 200 W 

Łączność bezprzewodowa  
Wifi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.0 EDR, Moduł 3G GPRS EDGE,  slot na kartę 

SIM operatora komórkowego 

Minimalny zakres temperatury pracy 

terminala mobilnego i  urządzeń GPS 
od -20 do +60 stopni Celsjusza 

Minimalny zakres temperatury pracy 

drukarki 
od 0 do +60 stopni Celsjusza 
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Parametr Minimalna wymagana wartość parametru 

Funkcje montażu 
Montaż urządzeń w sposób zapewniający utrudniony dostęp osobom 

postronnym oraz nieutrudniający swobodnej pracy zespołu karetki 

Dane przesyłane przez zestaw urządzeń  

 Współrzędne geograficzne obiektu. 

 Wysokość obiektu nad poziomem morza. 

 Prędkość chwilową obiektu. 

 Data i godzina pomiaru. 

 Stan odbiornika status włączenia/wyłączenia stacyjki (silnika). 

 Poziom paliwa w zbiorniku. 

 Status włączenia/wyłączenia sygnalizacji. 

Normy i certyfikaty 
Zgodność z dyrektywą 104/2004/WE lub równoważną (zgodności 

elektromagnetycznej) 

 

11.5.1. Terminale Mobilne (TM) 

Specyfikacja sprzętowa Terminali Mobilnych jest zgodna z OPZ i przedstawiona w poniżej tabeli. 

Tabela 29. Specyfikacja i opis wymagań sprzętowych – Terminale Mobilne 

Parametr Minimalna wymagana wartość parametru 

Procesor Co najmniej 691 punktów w benchmarku Cinebench R10 

Pamięć operacyjna Min. 2 GB 

Dysk twardy Pojemność min 32 GB 

Dźwięk Wbudowany mikrofon z redukcją szumów, wbudowany głośnik 

Ekran 

Przekątna co najmniej 10,4’’, technologia TFT  

z powłoką dotykową, rozdzielczość natywna  

co najmniej 1024x768, matowa matryca. 

Technologia dotykowa 
Technologia umożliwiająca obsługę piórkiem magnetycznym lub 

dotykiem palca 

Porty 
Złącze dokujące, 2x USB, RS232, Ethernet, wejście mikrofonowe, 

wyjście słuchawkowe 

Inne wymagania 

 Bateria umożliwiająca pracę poza stacją dokującą przynajmniej do 

3,5h bez konieczności wymiany lub ładowania. 

 Norma szczelności nie mniejsza niż IP65  

lub równoważna 

 Oświadczenie Wykonawcy o zgodności urządzeń zz normą PN-S-76020 

lub równoważną.  

 Zgodność ze znakiem CE lub równoważnym. 
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Parametr Minimalna wymagana wartość parametru 

Zestaw do montażu 

w pojeździe 

Tablet należy wyposażyć w stację dokującą montowaną w 

samochodzie 

Zasilanie zewnętrzne Zasilacz sieciowy oraz zasilacz samochodowy 

System operacyjny 

System operacyjny zapewniający współpracę 

z pozostałymi Urządzeniami oraz oprogramowaniem klasy SWD 

przeznaczonym dla terminali mobilnych przekazanym przez 

Zamawiającego . Wykonawca zapewni licencję na jego użytkowanie  

oraz aktualizacje co najmniej na czas trwania gwarancji na 

Urządzenia.  

Parametry stacji dokującej 

Co najmniej 2 porty USB, wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe,  

port zasilania,. Stacja dokująca z możliwością instalacji w karetce musi 

zapewniać ochronę fizyczną sprzętu przez zabezpieczenie zamkiem 

otwieranym kluczem. Stacja musi mieć zasilanie z akumulatora 

samochodu aby doładowywać tablet medyczny. 

Łączność bezprzewodowa 
Moduł 3G GPRS EDGE,  slot na kartę SIM operatora komórkowego, 

Wifi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.0 EDR 

 

11.5.2. Drukarki do karetek 

Specyfikacja sprzętowa drukarek do karetek jest zgodna z OPZ i przedstawiona w poniżej tabeli. 

Tabela 30. Specyfikacja i opis wymagań sprzętowych – drukarki do karetek 

Parametr Wymagana wartość parametru 

Typ drukarki Monochromatyczna.  

Format wydruku A4 

Prędkość drukowania (A4,  tryb 

draft) 
Min. 10 str./min. lub min. 270 znaków na sekundę 

Normatywny cykl pracy 

(miesięcznie, format A4) 
Od 400 str./miesiąc 

Wbudowana pamięć Min. 1 MB 

Standardowy podajnik papieru Podajnik na 30 arkuszy 

 

11.5.3. Urządzenia GPS 

Specyfikacja sprzętowa urządzeń GPS jest zgodna z OPZ i przedstawiona w poniżej tabeli. 
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Tabela 31. Specyfikacja i opis wymagań sprzętowych – urządzenia GPS 

Parametr Wymagana wartość parametru 

Odbiornik GSM Tak – wewnętrzny 

Antena GSM Tak – zewnętrzna 

Czułość odbiornika GPS 

-158 dBm (w trybie Tracking) 

-148 dBm Reacquisition 

-142 dBm Cold 

Dokładność lokalizacji obiektu 
2,5 m CEP 

5 m SEP 

Odbiornik GPS 16 kanałowy 

Antena GPS Tak – wewnętrzna 

Interwał transmisji danych do 

serwera systemu 
Od 5 s do  10000 s – programowalny 

Łączność bezprzewodowa 
Moduł 3G GPRS EDGE,  slot na kartę SIM operatora 

komórkowego 

11.6. Karty mikroprocesorowe 

11.6.1. Karty 

Specyfikacja kart mikroprocesorowych jest zgodna z OPZ i przedstawiona w poniżej tabeli. 

Tabela 32. Specyfikacja i opis wymagań sprzętowych – karty mikroprocesorowe 

Element Opis 

Standard zgodne ze standardem ISO w następujących częściach: 7816-1, 7816-2, 7816-3, 

7816-4, 7816-5, 7816-6, 7816-8. 

zgodne ze Standardem Java Card 2.2.1. 

karty wspierane przez algorytmy kryptograficzne i szyfrujące:  

o 3DES (ECB, CBC),  

o AES (128, 192, 256), 

o RSA up to 2048bit , 

o SHA-1. 

Długość generowanych kluczy kryptograficznych  Cryptographic algorithms: 3DES 

(ECB, CBC), AES (128, 192, 256), RSA up to 2048bit ,SHA-1. 

Procesor wyposażone w procesor o pojemności min 72 kB. 

Zasilanie napięcie zasilania karty w zakresie 1,62 – 5,5 V. 

Wydajność gwarantowana ilość cykli zapisu/kasowania nie mniejsza niż 500,000 
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Element Opis 

Zakres wsparcia 

 

 

 

 

 

 

 

wsparcie dla MS terminal Services, Wsparcie dla logowania w domenie, Wsparcie dla 

pracy wieloaplikacyjnej. 

wsparcie dla polityki haseł (PINÓW). 

wsparcie dla szyfrowania komunikacji między kartą a komponentami systemu. 

wsparcie dla różnych kodów PIN, PUK. 

wsparcie dla historii PIN’ów. 

wsparcie dla konfigurowalnej polityki PIN i PUK. 

wsparcie dla PKCS #11 dla:    

o Windows: 

Windows w wersji językowej polskiej lub angielskiej 2000SP6 / XP Proffesional SP2 

lub SP3 / 2003 Server / Vista (Home, Business, Ultimate) –wersje 32b i 64b / 

Windows 7 (Starter, Home, Premium, Professional, Ultimate) – wersje 32b i 64b 

o Linux z jądrem 2.6: 

 Ubuntu 7.X, 8.10, 9.10, 

 openSUSE 11.X, 

 Red Hat Enterprise Linux 5, 

 Debian Etch 4.0, 5.0.X. 

wsparcie dla CSP dla  systemu operacyjnego Windows: 

Windows w wersji językowej polskiej lub angielskiej 2000SP6 / XP Proffesional SP2 

lub SP3 / 2003 Server / Vista (Home, Business, Ultimate) –wersje 32b lub 64b / 

Windows 7 (Starter, Home, Premium, Professional, Ultimate) – wersje 32b i 64b 

 

11.6.2. Czytniki kart 

Specyfikacja czytników kart mikroprocesorowych jest zgodna z OPZ i przedstawiona w poniżej tabeli. 

Tabela 33. Specyfikacja i opis wymagań sprzętowych – czytniki kart mikroprocesorowych 

Kod wymagania Opis 

Standard 

 

 

 

 

czytnik kart mikroprocesorowych jako urządzenie wewnętrzne (wbudowane) 

komputera podłączony przez wewnętrzny port USB 2.0. 

zgodność z PC/SC. 

zgodność z ISO 7816-1, 7816-2, 7816-3, 7816-4, 7816-8 – interfejs stykowy. 

sterowniki dla Windows XP, Vista, Windows 7. 

sterowniki dla systemu Linux. 

Wydajność poprawną pracę dla min. 100 000 cykli włożenia/wyjęcia karty. 
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Kod wymagania Opis 

Sygnalizacja sygnalizacja optyczną (np. dioda) akceptacji karty oraz pracy z kartą. 
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12. Specyfikacja i opis wymagań programowych 

12.1. Operacje wspólne dla modułów 

W zależności od typu stanowiska pracy, procedura rozpoczęcia i zakończenia pracy wygląda inaczej. Sposób 

realizacji przypadków użycia z tej grupy został podzielony na cztery podgrupy realizowane odpowiednio 

dla: 

1. Dyspozytorów medycznych. 

2. Użytkowników stanowiska dostępowego w miejscu stacjonowania ZRM. 

3. Użytkowników Terminali Mobilnych. 

4. Pozostałych użytkowników. 

W każdym z poniżej opisanych scenariuszy rozpoczęcia pracy z Systemem, jeśli dla danego użytkownika 

zbliża się data wygaśnięcia certyfikatu, System informuje o tym fakcie. 

 

12.1.1. UC.00.01 Rozpoczęcie i zakończenie pracy – Dyspozytor Medyczny 

 Schemat przypadków użycia w ramach grupy 

 

Rysunek 44. Diagram przypadków użycia: Rozpoczęcie i zakończenie pracy – Dyspozytor 

 UC.00.01.01 Rozpocznij pracę 

Dyspozytorzy logują się na stanowiska, na których pracują pojedynczo. Nie ma możliwości współdzielenia 

stanowiska podczas pracy. Standardowy mechanizm uwierzytelniania wykorzystuje kartę 

mikroprocesorową. Konto w systemie Windows nie jest powiązane z danymi użytkownika w SWD PRM. 

uc Rozpoczęcie i zakończenie pracy - Dyspozytor

UC.00.01.02. Zgłoś 

obecność na dyżurze

UC 00.01.03 Zgłoś 

zastępstwo na dyżurze

UC 00.01.04 Wybierz tryb 

pracy 

Dyspozytor 

medyczny
(from 

Aktorzy)

UC.00.01.01. 

Rozpocznij  pracę

UC.00.01.05 Wybierz 

obszar dysponowania 

UC.00.01.06 Zgłoś 

gotowość do obsługi 

zgłoszeń

UC.00.01.07 Odwołaj  

gotowość do obsługi 

zgłoszeń

UC.00.01.08 Zakończ 

pracę
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Opis: 

Niniejszy przypadek użycia opisuje rozpoczęcie pracy z systemem SWD PRM dla Dyspozytorów Medycznych. 

Warunki początkowe: 

Użytkownik posiada konto w systemie SWD PRM.  Z kontem skojarzone są: karta z certyfikatem imiennym, 

numer PIN oraz nazwa konta w usłudze katalogowej SWD PRM (LDAP) i hasło do logowania. 

Scenariusz podstawowy – rozpoczęcie pracy na stanowisku Dyspozytora – autoryzacja za 

pomocą karty mikroprocesorowej i kodu PIN: 

1. Komputer został uruchomiony lub poprzedni użytkownik zakończył pracę. Widoczny jest ekran 

logowania systemu Windows. 

2. Użytkownik loguje się do systemu Windows za pomocą loginu i hasła odpowiedniego użytkownika 

systemu. 

3. Sesja Windows jest uruchamiania. 

4. Użytkownik uruchamia aplikację Dyspozytora. 

5. Aplikacja prezentuje ekran logowania oraz komunikat „Gotowy do działania”. 

6. Użytkownik wybiera zakładkę logowania za pomocą karty mikroprocesorowej. 

7. Użytkownik wkłada kartę do czytnika i wpisuje numer PIN. 

8. Aplikacja na podstawie uwierzytelnienia w usłudze katalogowej dokonuje autoryzacji użytkownika 

- określa jego role, dostępne moduły oraz jego profil w PZŁ. 

9. Użytkownik jest gotowy do zgłoszenia obecności lub zastępstwa. 

Scenariusz alternatywny nr 1 – rozpoczęcie pracy na stanowisku – autoryzacja za pomocą loginu 

i hasła: 

 

 

1. Realizowane są kroki 1 – 5 scenariusza podstawowego. 

2. Użytkownik wybiera zakładkę logowania za pomocą loginu i hasła. 

3. Użytkownik wpisuje login i hasło. 

4. Aplikacja na podstawie uwierzytelnienia w usłudze katalogowej dokonuje autoryzacji użytkownika 

- określa jego role, dostępne moduły oraz jego profil w PZŁ. 

5. Użytkownik jest gotowy do zgłoszenia obecności lub zastępstwa. 

Scenariusz alternatywny nr 2 – błąd autoryzacji za pomocą karty mikroprocesorowej i kodu PIN 

– zły kod PIN: 

1. Realizowane są kroki 1- 6 scenariusza podstawowego. 

2. Użytkownik wkłada kartę do czytnika i podaje nieprawidłowy PIN. 

3. Aplikacja wyświetla komunikat „Nieprawidłowy numer PIN”. 

4. Użytkownik nie zostaje uwierzytelniony. 

5. Użytkownik nie zostaje zautoryzowany.  
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Scenariusz alternatywny nr 3 – błąd autoryzacji za pomocą karty mikroprocesorowej i kodu PIN 

– niepoprawny certyfikat: 

1. Realizowane są kroki 1- 6 scenariusza podstawowego. 

2. Użytkownik wkłada do czytnika kartę z niepoprawnym lub nieważnym certyfikatem. 

3. Aplikacja wyświetla komunikat „Niepoprawny certyfikat karty” lub „Certyfikat stracił ważność”. 

4. Użytkownik nie zostaje uwierzytelniony. 

5. Użytkownik nie zostaje zautoryzowany. 

Scenariusz alternatywny nr 4 – błąd autoryzacji za pomocą loginu i hasła: 

1. Realizowane są kroki 1 – 2 scenariusza alternatywnego nr 1. 

2. Użytkownik wpisuje błędny login i/lub hasło. 

3. Aplikacja wyświetla komunikat „Niepoprawny login lub hasło”. 

4. Użytkownik nie zostaje uwierzytelniony. 

5. Użytkownik nie zostaje zautoryzowany. 

 

 UC 00.01.02 Zgłoś obecność na dyżurze  

W SWD PRM dyżury dyspozytorów planowane są przez planistów poszczególnych dysponentów. Dyżur 

opisany jest poprzez: 

 Godzinę rozpoczęcia i zakończenia dyżuru. 

 Stanowisko dostępowe. 

 Imię i nazwisko użytkownika oraz ID. 

 Rola na dyżurze. 

Po zalogowaniu się do aplikacji system sprawdza, czy dany dyspozytor ma aktualnie zaplanowany dyżur i 

czy stanowisko, na którym się zalogował jest właściwe dla dyżuru. W szczególnym przypadku użytkownik, 

który ma wyznaczony dyżur może zalogować się na innym stanowisku. 

Użytkownik ma również możliwość rozpoczęcia dyżuru na stanowisku dyspozytorskim, bez względu na to 

czy został stworzony dla niego planowany grafik. 

Opis: 

Niniejszy przypadek użycia opisuje funkcjonalność zgłoszenia obecności przez Dyspozytora. 

Warunki początkowe: 

Użytkownik zalogował się do aplikacji. Użytkownik posiada wyznaczony dyżur. Wyświetlane jest okno 

zgłaszania obecności.  

Scenariusz podstawowy – zgłoszenie obecności na swoim dyżurze i stanowisku: 

1. SWD PRM: wyświetlenie informacji o tym, że użytkownik ma wyznaczony dyżur na danym 

stanowisku w określonym przedziale czasu (godz. od-do). 

2. SWD PRM: Automatyczne ustawienie roli na dyżurze właściwej dla zaplanowanej w grafiku. 
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3. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Rozpocznij pracę. 

4. SWD PRM: wyświetlenie głównego okna aplikacji. 

Scenariusz alternatywny nr 1 – zgłoszenie obecności na swoim dyżurze i innym stanowisku: 

1. SWD PRM: wyświetlenie informacji o tym, że użytkownik powinien zalogować się na innym 

stanowisku, zgodnym z zaplanowanym w grafiku. 

2. SWD PRM: Automatyczne ustawienie roli na dyżurze właściwej dla zaplanowanej w grafiku. 

3. Użytkownik: podjęcie decyzji o kontynuacji pracy na tym stanowisku 

4. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Rozpocznij pracę. 

5. SWD PRM: wyświetlenie głównego okna aplikacji. 

 UC 00.01.03 Zgłoś zastępstwo na dyżurze  

W szczególnym przypadku użytkownik może zalogować się poza swoim dyżurem zgłaszając zastępstwo za 

innego dyspozytora.  

Opis: 

Niniejszy przypadek użycia opisuje funkcjonalność zgłoszenia zastępstwa przez Dyspozytora. 

Warunki początkowe: 

Użytkownik jest zalogowany w aplikacji na stanowisku, na którym będzie zastępował inną osobę.  

Użytkownik nie posiada wyznaczonego dyżuru. Wyświetlane jest okno zgłaszania obecności 

Scenariusz podstawowy – zgłoś zastępstwo: 

1. SWD PRM: wyświetlenie informacji o tym, że użytkownik nie ma wyznaczonego dyżuru i może 

opcjonalnie wybrać osobę, za którą zgłasza zastępstwo. 

2. Użytkownik: rozwinięcie listy: Plan dyżuru. 

3. Użytkownik: wybór osoby, którą chce zastąpić na danym stanowisku. 

4. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Zastępstwo. 

5. SWD PRM: wyświetlenie głównego okna aplikacji. 

 

 UC 00.01.04 Wybierz tryb pracy  

Każdy dyspozytor medyczny może pracować jako dyspozytor przyjmujący zgłoszenia oraz dysponujący 

zespoły ZRM. Wybór niniejszych trybów pracy może być dokonany w dowolnym momencie pracy 

dyspozytora z aplikacją. Niniejsze tryby pracy są od siebie niezależne. Istnieją zatem 4 możliwe kombinacje 

trybu pracy dyspozytora: 

 Przyjmujący zgłoszenia i dysponujący zespoły ZRM; 

 Wyłącznie przyjmujący zgłoszenia; 

 Wyłączenie dysponujący zespoły ZRM; 

 Nie przyjmujący zgłoszeń, ani nie dysponujący zespołów ZRM. 
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Tryb przyjmowania zgłoszeń powoduje podłączenie dyspozytora, który wybrał ten tryb do kolejki PZŁ i 

powoduje, że dyspozytor obsługuje nowe zgłoszenia pojawiające się z CPR oraz na numer alarmowy 999. 

Tryb dysponowania zespołów ZRM powoduje, że przyjęte przez dyspozytora przyjmującego zgłoszenia 

trafiają do dalszej obsługi (dysponowania ZRM) do dyspozytora dysponującego.  

Uwaga: Niezależnie od liczby dyspozytorów dysponujących, system SWD PRM umożliwia dysponowanie 

zespołów każdemu dyspozytorowi medycznemu z danej dyspozytorni. Jest to szczególnie istotne, jeśli w 

danym momencie nie ma dyspozytorów dysponujących lub miejsce zdarzenia nie pokrywa się z żadnym 

obszarem dysponowania wybranym przez dyspozytorów dysponujących (szczegóły w: 12.1.1.6 

UC.00.01.05 Wybierz obszar dysponowania ). 

Opis: 

Niniejszy przypadek użycia opisuje funkcjonalność wyboru trybu pracy przez Dyspozytora. 

Warunki początkowe: 

Użytkownik jest zalogowany w aplikacji. Użytkownik zgłosił obecność lub zastępstwo na dyżurze. Otwarte 

jest główne okno aplikacji. 

Scenariusz podstawowy – wybór trybu pracy – dyspozytor przyjmujący: 

1. Użytkownik ustawia przełącznik: Przyjmujący (ON/OFF) w pozycję ON. 

2. Użytkownik ustawia przełącznik: Dysponujący (ON/OFF) w pozycję OFF. 

Scenariusz alternatywny nr 1 – wybór trybu pracy – dyspozytor dysponujący: 

1. Użytkownik ustawia przełącznik: Przyjmujący (ON/OFF) w pozycję OFF. 

2. Użytkownik ustawia przełącznik: Dysponujący (ON/OFF) w pozycję ON. 

Scenariusz alternatywny nr 2 – wybór trybu pracy – dyspozytor przyjmujący i dysponujący: 

1. Użytkownik ustawia przełącznik: Przyjmujący (ON/OFF) w pozycję ON. 

2. Użytkownik ustawia przełącznik: Dysponujący (ON/OFF) w pozycję ON. 

Scenariusz alternatywny nr 2 – wybór trybu pracy – dyspozytor nieprzyjmujący i 

niedysponujący: 

1. Użytkownik ustawia przełącznik: Przyjmujący (ON/OFF) w pozycję OFF. 

2. Użytkownik ustawia przełącznik: Dysponujący (ON/OFF) w pozycję OFF. 
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 UC.00.01.05 Wybierz obszar dysponowania  

Obszary dysponowania w systemie SWD PRM nie odwzorowują obszarów działania ZRM przedstawionych 

w wojewódzkich planach działania systemu PRM. Służą one jedynie do organizowania pracy systemu SWD 

PRM. Każdy obszar jest przypisany do jednego rejonu operacyjnego i jednej dyspozytorni.  

Dyspozytornia medyczna może obsługiwać dowolnie wiele obszarów dysponowania. Obszar dysponowania 

jest obiektem, z którym są powiązane wszystkie obiekty związane z obsługą zdarzeń – zdarzenia, 

stanowiska dyspozytorskie, ZRM-y, itd. 

Do obszaru można przypisywać województwa, powiaty i gminy w dowolnej ich konfiguracji. 

Zaleca się aby dana jednostka administracyjna znajdowała się tylko w jednym obszarze dysponowania. W 

szczególnych przypadkach może jednak znaleźć się w kilku obszarach, np. gdy jedna część powiatu / gminy 

jest obsługiwana przez jedną dyspozytornię, a druga część przez inną dyspozytornię. 

Z punktu widzenia pracy dyspozytora dysponującego, niezwykle istotne jest aby miał odpowiednio wybrany 

obszar dysponowania, tak aby lokalizacje geograficzne miejsc zdarzenia mogły trafić do dyspozytora 

dysponującego. Z drugiej strony cały obszar działania dyspozytorni medycznej musi być pokryty poprzez 

odpowiednią konfigurację obszarów dysponowania. Należy także zapewnić, aby poszczególne obszary 

dysponowania ustawiane przez dyspozytorów medycznych w danej dyspozytorni stanowiły sumę 

wszystkich obszarów dysponowania właściwych dla tej dyspozytorni.  

Pożądaną sytuacją jest taka, w której każdy dyspozytor dysponujący ma wybrany inny obszar 

dysponowania, dla każdego dyspozytora obszary dysponowania są rozłączne (nie mają części wspólnych), 

a suma obszarów wybranych przez dyspozytorów pokrywa wszystkie obszary dysponowania właściwe dla 

danej dyspozytorni. W tym przypadku zgłoszenie przyjęte trafia jednoznacznie do dyspozytora 

przyjmującego, którego obszar dysponowania pokrywa się z miejscem zgłoszenia. 

Sytuacją mniej pożądaną jest taka, w której dwóch lub więcej dyspozytorów przyjmujących ma ustawiony 

ten sam obszar dysponowania – wówczas po przyjęciu zgłoszenia, dyspozytor przyjmujący musi jawnie 

wskazać dyspozytora dysponującego do dalszej obsługi zgłoszenia. 

Sytuacją złą, jest sytuacja, w której istnieją obszary dysponowania nie przypisane (ustawione) do żadnego 

dyspozytora dysponującego – wówczas dyspozytor przyjmujący otrzymuje stosowny komunikat i musi 

osobiście zadysponować zespół lub zespoły ZRM.  

Uwaga: Jeśli dyspozytor wybrał tryb pracy, jako dyspozytor przyjmujący, wybór obszaru dysponowania 

nie wpływa w żaden sposób na przyjmowanie zleceń. Niemniej jednak, jak wspomniano w 12.1.1.5 UC 

00.01.04 Wybierz tryb pracy, tryb pracy można zmienić w każdej chwili, dlatego rekomendowane jest aby 

dyspozytorzy przyjmujący ustawiali obszar dysponowania przed rozpoczęciem pracy, na wypadek 

konieczności nagłej lub doraźnej potrzeby zmiany trybu pracy. 

Opis: 

Niniejszy przypadek użycia opisuje funkcjonalność wyboru obszaru dysponowania przez Dyspozytora. 

Warunki początkowe: 

Użytkownik jest zalogowany w aplikacji. Użytkownik zgłosił obecność lub zastępstwo na dyżurze. Otwarte 

jest główne okno aplikacji. 

Scenariusz podstawowy – wybór nowego obszaru dysponowania: 

1. Użytkownik klika przycisk: Ustaw obszar. 

2. Aplikacja wyświetla okno z drzewem wyboru obszaru dysponowania. 
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3. Użytkownik klika przycisk: Wyczyść zaznaczenie. 

4. Wszystkie zaznaczone obszary dysponowania odznaczają się. 

5. Użytkownik wybiera nowy obszar dysponowania. 

6. Użytkownik klika przycisk: Wybierz. 

7. Nowy obszar dysponowania jest ustawiony. 

Scenariusz alternatywny nr1 – zmiana ustawień obszaru dysponowania: 

1. Użytkownik klika przycisk: Ustaw obszar. 

2. Aplikacja wyświetla okno z drzewem wyboru obszaru dysponowania. 

3. Użytkownik wybiera dodatkowy obszar dysponowania niezaznaczony wcześniej lub odznacza obszar 

zaznaczony wcześniej. 

4. Użytkownik klika przycisk: Wybierz. 

5. Zmieniony obszar dysponowania jest ustawiony. 

Scenariusz alternatywny nr2 – powrót do ustawień domyślnych (zapamiętanych dla 

stanowiska) obszaru dysponowania: 

1. Użytkownik klika przycisk: Ustaw obszar. 

2. Aplikacja wyświetla okno z drzewem wyboru obszaru dysponowania 

3. Użytkownik klika przycisk: Przywróć domyślne. 

4. Aplikacja ustawia obszary dysponowania domyślne dla tego stanowiska (zapisane podczas ostatniej 

sesji użytkownika na stanowisku). 

6. Użytkownik klika przycisk: Wybierz. 

7. Domyślny obszar dysponowania jest ustawiony. 

 UC.00.01.06 Zgłoś gotowość do obsługi zgłoszeń 

Opis: 

Niniejszy przypadek użycia opisuje zgłoszenie gotowości do obsługi zgłoszeń przez Dyspozytora. 

Warunki początkowe: 

Użytkownik jest zalogowany w aplikacji. Użytkownik zgłosił obecność lub zastępstwo na dyżurze. 

Użytkownik ustawił obszar dysponowania oraz tryb pracy. Otwarte jest główne okno aplikacji. Użytkownik 

nie obsługiwał jeszcze zgłoszeń w tej sesji lub użytkownik odwołał gotowość do przyjmowania zgłoszeń. 

Scenariusz podstawowy – zgłoszenie gotowości do obsługi zgłoszeń – dyspozytor przyjmujący: 

1. Użytkownik klika przycisk: Obsługuj.  

2. Ikona z prawej strony przycisku Obsługuj zmienia kolor na zielony. 

3. Aplikacja podłącza użytkownika do kolejki PZŁ. 

4. Użytkownik może odbierać połączenia telefoniczne. 

5. Użytkownik może tworzyć nowe zgłoszenia własne.  
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Scenariusz alternatywny nr1 – zgłoszenie gotowości do obsługi zgłoszeń – dyspozytor 

dysponujący: 

1. Użytkownik klika przycisk: Obsługuj.  

2. Ikona z prawej strony przycisku Obsługuj zmienia kolor na zielony. 

3. Aplikacja dopisuje użytkownika do listy aktywnych dyspozytorów dysponujących w danej 

dyspozytorni. 

4. Użytkownik może przejmować zgłoszenia do zadysponowania właściwe dla ustawionego przez niego 

obszaru dysponowania.  

Scenariusz alternatywny nr2 – zgłoszenie gotowości do obsługi zgłoszeń – dyspozytor 

przyjmujący i dysponujący: 

1. Użytkownik klika przycisk: Obsługuj.  

2. Ikona z prawej strony przycisku Obsługuj zmienia kolor na zielony. 

3. Aplikacja dopisuje użytkownika do listy aktywnych dyspozytorów dysponujących w danej 

dyspozytorni. 

4. Aplikacja podłącza użytkownika do kolejki PZŁ. 

5. Użytkownik może przejmować zgłoszenia do zadysponowania właściwe dla ustawionego przez niego 

obszaru dysponowania.  

6. Użytkownik może odbierać połączenia telefoniczne. 

7. Użytkownik może tworzyć nowe zgłoszenia własne.  

Scenariusz alternatywny nr3 – zgłoszenie gotowości do obsługi zgłoszeń – błąd podłączenia do 

kolejki PZŁ: 

1. Użytkownik wybrał tryb pracy: Przyjmujący. 

2. Użytkownik klika przycisk: Obsługuj.  

3. Ikona z prawej strony przycisku Obsługuj zmienia kolor na zielony. 

4. Aplikacja wyświetla notyfikację: Nie udało się podłączyć do kolejki dyspozytorskiej. 

5. Użytkownik może przejmować zgłoszenia do zadysponowania właściwe dla ustawionego przez niego 

obszaru dysponowania.  

6. Użytkownik nie może odbierać połączeń telefonicznych. 

7. Użytkownik może tworzyć nowe zgłoszenia własne.  

 UC.00.01.07 Odwołaj gotowość do obsługi zgłoszeń 

Opis: 

Niniejszy przypadek użycia opisuje odwołanie gotowości do obsługi zgłoszeń przez Dyspozytora. 
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Warunki początkowe: 

Użytkownik jest zalogowany w aplikacji. Użytkownik zgłosił obecność lub zastępstwo na dyżurze. 

Użytkownik ustawił obszar dysponowania oraz tryb pracy. Otwarte jest główne okno aplikacji. Użytkownik 

ma włączoną obsługę zgłoszeń. 

Scenariusz podstawowy – odwołanie gotowości do obsługi zgłoszeń – dyspozytor przyjmujący: 

1. Użytkownik klika przycisk: Przerwa.  

2. Ikona z prawej strony przycisku Przerwa zmienia kolor na czerwony. 

3. Aplikacja odłącza użytkownika do kolejki PZŁ. 

4. Użytkownik nie może odbierać połączeń telefonicznych. 

5. Użytkownik nie może tworzyć nowych zgłoszenia własne.  

Scenariusz alternatywny nr1 – odwołanie gotowości do obsługi zgłoszeń – dyspozytor 

dysponujący: 

5. Użytkownik klika przycisk: Przerwa.  

6. Ikona z prawej strony przycisku Przerwa zmienia kolor na czerwony. 

7. Aplikacja wypisuje użytkownika z listy aktywnych dyspozytorów dysponujących w danej 

dyspozytorni. 

8. Użytkownik nie może przejmować zgłoszeń do zadysponowania właściwych dla ustawionego przez 

niego obszaru dysponowania.  

Scenariusz alternatywny nr2 – zgłoszenie gotowości do obsługi zgłoszeń – dyspozytor 

przyjmujący i dysponujący: 

8. Użytkownik klika przycisk: Przerwa.  

9. Ikona z prawej strony przycisku Przerwa zmienia kolor na czerwony. 

10. Aplikacja wypisuje użytkownika z listy aktywnych dyspozytorów dysponujących w danej 

dyspozytorni. 

11. Aplikacja odłącza użytkownika do kolejki PZŁ. 

12. Użytkownik nie może przejmować zgłoszeń do zadysponowania właściwych dla ustawionego przez 

niego obszaru dysponowania.  

13. Użytkownik nie może odbierać połączeń telefonicznych. 

14. Użytkownik nie może tworzyć nowych zgłoszeń własnych.  

 UC.00.01.08 Zakończ pracę  

Opis: 

Niniejszy przypadek użycia opisuje zakończenie pracy przez Dyspozytora. 
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Warunki początkowe: 

Użytkownik jest zalogowany w aplikacji. 

Scenariusz podstawowy – zakończenie pracy: 

1. Użytkownik wybiera opcję zakończenia pracy (krzyżyk zamknięcia okna aplikacji lub wciśnięcie 

kombinacji klawiszy Alt+F4. 

2. W systemie odnotowany jest stan pracy użytkownika: zakończył pracę. 

3. Aplikacja komunikuje się z PZŁ usuwając użytkownika z kolejki telefonicznej. 

4. Aplikacja zostaje zamknięta. 

1. Użytkownik ma obowiązek zabrać kartę z czytnika. 

12.1.2. UC.00.02 Rozpoczęcie i zakończenie pracy – Użytkownik w 

miejscu stacjonowania ZRM 

W miejscu stacjonowania ZRM możliwe jest występowanie poniższych sytuacji: 

 Nie każdy ZRM jest wyposażony w tablet. 

 Nie ma w ogóle tabletu. 

 ZRM-ów jest więcej niż tabletów i stanowisk dostępowych razem wziętych. 

W związku z tym, aplikacja w miejscu stacjonowania ZRM musi być dostępna dla wielu użytkowników 

jednocześnie, pozwalając im wykonywać skutecznie swoje działania, a w szczególności: 

 Zgłaszanie obecności. 

 Potwierdzanie przyjęcia zgłoszenia. 

 Wydruk kart medycznych czynności ratunkowych i zlecenia wyjazdu. 

 Potwierdzenie zakończenia zmiany. 

 Uzupełnienia dokumentów, podpisania certyfikatem i wysłania na serwer. 

Logowanie do systemu operacyjnego następuje zawsze na użytkownika „ogólnego”. 
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 Schemat przypadków użycia w ramach grupy 

 

Rysunek 45. Diagram przypadków użycia: Rozpoczęcie i zakończenie pracy – MS ZRM 

 UC.00.02.01 Rozpocznij pracę 

Niniejszy przypadek użycia opisuje rozpoczęcie pracy z systemem SWD PRM dla członków ZRM w miejscu 

stacjonowania ZRM. 

Warunki początkowe: 

Komputer w miejscu stacjonowania pracuje w trybie 24h lub uruchamiany jest zgodnie z trybem pracy 

Dysponenta (np. 12 godzin w ciągu doby). Każdy komputer w miejscu stacjonowania posiada w usłudze 

katalogowej zdefiniowanego użytkownika „ogólnego”. Logowanie do systemu na tego użytkownika 

następuje bez loginu i hasła.  

Każdy członek ZRM posiada konto w systemie SWD PRM.  Z kontem skojarzone są: karta z certyfikatem 

imiennym i numer PIN oraz nazwa konta w usłudze katalogowej SWD PRM oraz hasło do logowania. Karta 

i PIN lub login i hasło służą w przypadku ZRM-ów jedynie do potwierdzania niektórych operacji i używane 

są doraźnie, kiedy następuje konieczność zautoryzowania lub podpisania operacji. 

Scenariusz podstawowy – rozpoczęcie pracy na stanowisku w miejscu stacjonowania ZRM: 

1. Komputer został uruchomiony. 

2. Dowolny użytkownik loguje się do systemu Windows za pomocą loginu i hasła konta „ogólnego” 

danego stanowiska dostępowego. 

3. Sesja Windows jest uruchamiania. 

4. Aplikacja SWD PRM jest uruchamiana. 
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5. Użytkownik rozpoczyna pracę. 

Scenariusz alternatywny nr 1 – ponowne uruchomienie aplikacji: 

1. Komputer jest uruchomiony. 

2. Zalogowany jest użytkownik „ogólny”. 

3. Aplikacja SWD PRM została wcześniej zamknięta. 

4. Użytkownik uruchamia aplikację SWD PRM. 

Scenariusz alternatywny nr 2 – błąd autoryzacji: 

1. Komputer został uruchomiony. 

2. Dowolny użytkownik loguje się do systemu Windows za pomocą błędnego loginu i hasła. 

3. Sesja Windows nie jest uruchamiania. 

4. Aplikacja SWD PRM nie jest uruchomiona. 

Scenariusz alternatywny nr 3 – rozpoczęcie pracy na stanowisku w miejscu stacjonowania ZRM 

i zgłoszenie dyżuru: 

1. Użytkownik: wykonanie kroków scenariusza podstawowego. 

2. Użytkownik: wybranie opcji rozpoczęcia dyżuru i wykonanie scenariusza UC.00.02.05 Zautoryzuj 

operację . Użytkownik wskazuje ZRM i pełnioną rolę. 

3. SWD PRM: potwierdzenie rozpoczęcia dyżuru. 

Scenariusz alternatywny nr 4 – rozpoczęcie pracy na stanowisku w miejscu stacjonowania ZRM 

i uruchomienie trybu sesyjnego użytkownika: 

1. Użytkownik: wykonanie kroków scenariusza podstawowego. 

2. Użytkownik: wybranie opcji otwarcia sesji użytkownika i wykonanie scenariusza UC.00.02.05 

Zautoryzuj operację. W razie potrzeby użytkownik wskazuje ZRM i potwierdza bieżący skład ZRM. 

3. SWD PRM: wyświetlenie listy dostępnych dokumentów medycznych dla wskazanego ZRM. 

 UC.00.02.02 Zakończ pracę 

Warunki początkowe: 

Komputer jest uruchomiony. Do Systemu Windows zalogowany jest „ogólny” użytkownik. Aplikacja jest 

uruchomiona. 

Scenariusz podstawowy – zakończenie pracy na stanowisku w miejscu stacjonowania ZRM: 

1. Zakończenie pracy nie wymaga żadnych dodatkowych czynności. 

Scenariusz alternatywny nr 1 – zakończenie pracy na stanowisku w miejscu stacjonowania ZRM 

z wyłączeniem komputera: 

1. Użytkownik jest ostatnim korzystającym z aplikacji i ZRM nie pracuje w trybie 24 godziny na dobę. 

Użytkownik wykonuje scenariusz alternatywny nr 2 (kończy dyżur). 

2. Użytkownik wyłącza system operacyjny. 

3. Aplikacja SWD PRM jest zamykana. 
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4. Sesja Windows jest zamykana. 

5. Komputer jest zamykany. 

Scenariusz alternatywny nr 2 – zakończenie pracy na stanowisku w miejscu stacjonowania ZRM 

i zakończenie dyżuru: 

1. Użytkownik wybiera funkcję zakończenia dyżuru i wykonuje scenariusz UC.00.02.05 Zautoryzuj 

operację. 

2. SWD PRM: potwierdza zakończenie dyżuru przez użytkownika. 

Scenariusz alternatywny nr 3 – zakończenie pracy na stanowisku w miejscu stacjonowania ZRM 

i zakończenie sesji użytkownika: 

1. Użytkownik wybiera funkcję wylogowania. 

2. SWD PRM: wylogowuje użytkownika. 

3. Użytkownik zamyka okno sesji. 

 UC.00.02.05 Zautoryzuj operację 

Każda operacja wymagająca potwierdzenia tożsamości, wymaga od użytkownika, którego dotyczy, 

zautoryzowania się za pomocą karty mikroprocesorowej lub loginu i hasła. W szczególności, gdy dana 

operacja wymaga podpisania certyfikatem, wymagana jest autoryzacja za pomocą karty. 

Warunki początkowe: 

Aplikacja w miejscu stacjonowania ZRM jest uruchomiona. Użytkownik chce wykonać operację wymagającą 

autoryzacji (np. zgłoszenie na dyżurze).  

Scenariusz podstawowy – potwierdzenie operacji niewymagającej podpisania: 

1. Użytkownik wybrał w aplikacji opcję lub wykonał czynność wymagającą jego autoryzacji. 

2. Aplikacja zgłasza konieczność autoryzacji operacji. 

3. Użytkownik wkłada kartę do czytnika i podaje PIN. 

4. Aplikacja autoryzuje użytkownika na podstawie jego profilu w usłudze katalogowej. 

5. Aplikacja autoryzuje operację. 

6. Użytkownik wyciąga kartę. 

Scenariusz alternatywny nr 1 – potwierdzenie operacji wymagającej podpisania: 

1. Realizowane są kroki 1 – 4 scenariusza podstawowego. 

2. Aplikacja sprawdza i potwierdza ważność certyfikatu użytkownika. 

3. Aplikacja podpisuje operację. 

4. Aplikacja autoryzuje operację. 

Scenariusz alternatywny nr 2 – błąd potwierdzenia operacji niewymagającej podpisania: 

1. Realizowane są kroki 1 i 2 scenariusza podstawowego. 

2. Użytkownik wkłada niewłaściwą kartę do czytnika lub podaje błędny podaje PIN. 

3. Aplikacja nie autoryzuje użytkownika na podstawie jego profilu w usłudze katalogowej. 

4. Aplikacja nie autoryzuje operacji. 
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Scenariusz alternatywny nr 4 –potwierdzenie operacji za pomocą loginu i hasła niewymagającej 

podpisania: 

1. Użytkownik wybrał w aplikacji opcję lub wykonał czynność wymagającą jego autoryzacji. 

2. Aplikacja zgłasza konieczność autoryzacji operacji. 

3. Użytkownik podaje w aplikacji login i hasło. 

4. Aplikacja autoryzuje użytkownika na podstawie jego profilu w usłudze katalogowej. 

5. Aplikacja autoryzuje operację. 

Scenariusz alternatywny nr 5 – błąd potwierdzenia operacji za pomocą loginu i hasła 

niewymagającej podpisania: 

1. Realizowane są kroki 1 i 2 scenariusza alternatywnego nr 4. 

2. Użytkownik podaje niewłaściwy login lub hasło. 

3. Aplikacja nie autoryzuje użytkownika na podstawie jego profilu w usłudze katalogowej. 

4. Aplikacja nie autoryzuje operacji. 

 UC.00.02.06 Potwierdź obecność 

Każdy członek ZRM ma obowiązek po pojawieniu się miejscu stacjonowania ZRM potwierdzić swoją 

obecność. 

Warunki początkowe: 

Aplikacja w miejscu SWD PRM jest uruchomiona. Użytkownik chce zgłosić swoją obecność. Jest to operacja 

wymagająca autoryzacji. Jest to operacja niewymagająca podpisania certyfikatem. 

Scenariusz podstawowy – potwierdzenie obecności: 

1. Użytkownik wybiera w aplikacji opcję rozpoczęcia dyżuru. 

2. Stosownie do metody autoryzacji wykonywane są odpowiednie scenariusze opisane w 

UC.00.02.05 Zautoryzuj operację. 

3. W przypadku poprawnej autoryzacji, system SWD PRM na podstawie grafiku obecności wyświetla 

planowany dyżur użytkownika. 

4. Użytkownik zatwierdza wybór (dyżur). 

5. System SWD PRM odnotowuje rozpoczęcie dyżuru. 

Scenariusz alternatywny – warunkowe potwierdzenie obecności: 

1. Użytkownik wybiera w aplikacji opcję rozpoczęcia dyżuru. 

2. Stosownie do metody autoryzacji wykonywane są odpowiednie scenariusze opisane w 

UC.00.02.05 Zautoryzuj operację. 

3. W przypadku poprawnej autoryzacji, system SWD PRM nie znajduje w grafiku konkretnego 

użytkownika. 

4. SWD PRM wyświetla informację o możliwości warunkowego rozpoczęcia dyżuru, np. w celu 

zastępstwa. 

5. Użytkownik potwierdza chęć rozpoczęcia dyżuru. 

6. System SWD PRM potwierdza obecność danego użytkownika. 
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 UC.00.02.07 Zgłoś zastępstwo 

W szczególnym przypadku (urlop na żądanie, choroba, wypadki losowe) członek ZRM może nie stawić się 

w pracy. W takim przypadku konieczne jest uzupełnienie składu ZRM o członka, który nie jest wpisany w 

grafiku. Służy do tego funkcjonalność ustalania składu ZRM. 

Warunki początkowe: 

Aplikacja w miejscu SWD PRM jest uruchomiona. Użytkownik zastępujący potwierdził swoją obecność 

scenariuszem alternatywnym opisanym w UC.00.02.06 Potwierdź obecność. Kierownik ZRM ustala nowy 

skład ZRM. Jest to operacja wymagająca autoryzacji. Jest to operacja niewymagająca podpisania 

certyfikatem. 

Scenariusz podstawowy – zgłoszenie zastępstwa, ustalenie składu ZRM: 

1. Użytkownik na zastępstwie zgłasza swoją obecność w ZRM zgodnie ze scenariuszem 

alternatywnym opisanym w UC.00.02.06 Potwierdź obecność. 

2. Kierownik ZRM uruchamia tryb sesyjny zgodnie ze scenariuszem alternatywnym nr 4 opisanym w 
UC.00.02.01 Rozpocznij pracę. 

3. Kierownik ZRM korzysta z funkcji definiowania składu ZRM ustalając nową listę obecności 

(zastępując osobę nieobecną, osobą obecną na zastępstwie). 

4. System SWD PRM potwierdza rozpoczęcie dyżuru dla osoby na zastępstwie i ustala bieżący skład 

ZRM według przedstawionej listy. 

 UC.00.02.08 Potwierdź gotowość do przyjmowania zleceń 

Kierownik ZRM ma obowiązek zgłosić gotowość swojego ZRM do przyjmowania zleceń. Czynność ta jest 

możliwa, niezależnie od tego, czy wszyscy członkowie zespołu potwierdzili obecność. W przypadku gdy w 

systemie nie odnotowano obecności wszystkich członków zespołu, system poprosi kierownika o 

potwierdzenie. 

Warunki początkowe: 

Aplikacja w miejscu SWD PRM jest uruchomiona. Kierownik chce zgłosić gotowość do przyjmowania zleceń. 

Jest to operacja wymagająca autoryzacji w trybie sesyjnym. Jest to operacja niewymagająca podpisania 

certyfikatem. 

Scenariusz podstawowy – zgłoszenie gotowości zespołu: 

1. Użytkownik wykonuje scenariusz opisany w UC.00.02.06 Potwierdź obecność dokonując ustalenia 

aktualnego składu ZRM. 

2. Użytkownik wykonuje scenariusz opisany w UC.01.03.02 Zmień status ZRM ustawiając aktualny 

status ZRM na „Gotowy w bazie”. 

Scenariusz alternatywny nr 1 – zgłoszenie gotowości zespołu poza bazą: 

1. Użytkownik wykonuje scenariusz opisany w UC.00.02.06 Potwierdź obecność dokonując ustalenia 

aktualnego składu ZRM. 

2. Użytkownik wykonuje scenariusz opisany w UC.01.03.02 Zmień status ZRM ustawiając aktualny 

status ZRM na jeden z dostępnych statusów oznaczających gotowość zespołu, ale inny, niż 

„Gotowy w bazie”. Przykładowo może być to status „Powrót do bazy”. 
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 UC.00.02.09 Odwołaj gotowość do przyjmowania zleceń 

Dla ZRM-ów, które nie pracują 24 godziny na dobę, kierownik ma obowiązek, po skończonej służbie odwołać 

gotowość zespołu.  

Warunki początkowe: 

Aplikacja w miejscu SWD PRM jest uruchomiona. Kierownik chce odwołać gotowość do przyjmowania 

zleceń. Jest to operacja wymagająca autoryzacji w trybie sesyjnym. Jest to operacja niewymagająca 

podpisania certyfikatem. 

Scenariusz podstawowy – odwołanie gotowości zespołu: 

1. Użytkownik wykonuje scenariusz opisany w UC.00.02.06 Potwierdź obecność dokonując ustalenia 

aktualnego składu ZRM. 

2. Użytkownik wykonuje scenariusz opisany w UC.01.03.02 Zmień status ZRM ustawiając aktualny 

status ZRM na „Niegotowy”. 

Scenariusz alternatywny nr 1 – odwołanie gotowości zespołu z innych przyczyn: 

1. Użytkownik wykonuje scenariusz opisany w UC.00.02.06 Potwierdź obecność dokonując ustalenia 

aktualnego składu ZRM. 

2. Użytkownik wykonuje scenariusz opisany w UC.01.03.02 Zmień status ZRM ustawiając aktualny 

status ZRM na jeden z dostępnych statusów oznaczających niegotowość zespołu, ale inny, niż 

„Niegotowy”. Przykładowo może być to status „Awaria”. 

12.1.3. UC.00.03 Rozpoczęcie i zakończenie pracy – Użytkownik 

Terminalu Mobilnego 

Użytkownik tabletu loguje się do systemu operacyjnego na konto „ogólne”, a następnie loguje się do 

aplikacji na swoje konto użytkownika za pomocą loginu i hasła. Od tego momentu może pracować z 

aplikacją mobilną. Użytkownik może uzupełniać dane i wysłać je na serwer, robić wydruki.. Dane przesłane 

w ten sposób nie są podpisywane. Kierownik ZRM po powrocie do miejsca stacjonowania ZRM ma obowiązek 

zalogować się do aplikacji za pomocą karty mikroprocesorowej i podpisać każde zgłoszenie, które 

obsługiwał za pomocą tabletu. 
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 Schemat przypadków użycia w ramach grupy 

 

Rysunek 46. Diagram przypadków użycia: Rozpoczęcie i zakończenie pracy – Terminal mobilny 

 UC.00.03.01 Rozpocznij pracę 

Niniejszy przypadek użycia opisuje rozpoczęcie pracy z systemem SWD PRM dla terminala mobilnego. 

Warunki początkowe: 

Tablet w miejscu stacjonowania pracuje w trybie 24h lub uruchamiany jest zgodnie z trybem pracy 

Dysponenta (np. 12 godzin w ciągu doby). Każdy tablet posiada w usłudze katalogowej zdefiniowanego 

użytkownika „ogólnego”. Logowanie do systemu na tego użytkownika następuje za pomocą loginu i hasła. 

Dane konta ogólnego znają wszyscy członkowie ZRM zespołów, które używają tabletów. 

Niezależnie od powyższego, każdy członek ZRM posiada konto w systemie SWD PRM. Z kontem skojarzone 

są: karta z certyfikatem imiennym i numer PIN oraz nazwa konta w usłudze katalogowej SWD PRM oraz 

hasło do logowania. Karta i PIN nie są wykorzystywane do autoryzacji na tablecie. 

Scenariusz podstawowy – rozpoczęcie pracy na terminalu mobilnym: 

1. Tablet został uruchomiony.  

2. Dowolny użytkownik loguje się do systemu Windows za pomocą loginu i hasła konta „ogólnego” 

danego tabletu. 

3. Sesja Windows jest uruchamiania. 

4. Aplikacja SWD PRM jest uruchomiona. 

5. Użytkownik loguje się do aplikacji za pomocą swojego loginu i hasła. 

6. Aplikacja autoryzuje użytkownika na podstawie jego profilu w usłudze katalogowej. 

uc Rozpoczęcie i zakończenie pracy - Terminal mobilny

UC.00.03.01. Rozpocznij  

pracę

UC.00.03.02. Zakończ 

pracę

Kierownik ZRM
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7. Aplikacja wyświetla pytanie o rozpoczęcie dyżuru. 

8. Użytkownik potwierdza rozpoczęcie dyżuru. Użytkownik jest zalogowany na tablecie. 

9. Użytkownik może wykonywać wszystkie operacje. 

Scenariusz alternatywny nr 1 – błąd autoryzacji: 

1. Realizowane są kroki 1 - 4 scenariusza podstawowego. 

2. Użytkownik loguje się do aplikacji za pomocą błędnego loginu lub hasła. 

3. Aplikacja nie autoryzuje użytkownika na podstawie jego profilu w usłudze katalogowej. 

4. Użytkownik nie jest zalogowany na tablecie. 

5. Użytkownik nie może wykonywać operacji. 

Scenariusz alternatywny nr 2 – rozpoczęcie pracy na terminalu mobilnym bez rozpoczęcia 

dyżuru: 

1. Realizowane są kroki 1 - 6 scenariusza podstawowego.  

2. Użytkownik nie potwierdza rozpoczęcia dyżuru. Użytkownik jest zalogowany na tablecie. 

3. Użytkownik może wykonywać wszystkie operacje. 

 UC.00.03.02 Zakończ pracę 

Niniejszy przypadek użycia opisuje zakończenie pracy z systemem SWD PRM dla terminala mobilnego. 

Warunki początkowe: 

Sesja Windows jest uruchomiona na użytkownika „ogólnego”. Użytkownik SWD PRM jest zalogowany do 

aplikacji mobilnej. 

Scenariusz podstawowy – zakończenie pracy na terminalu mobilnym bez kończenia dyżuru: 

1. Użytkownik wybiera opcję wyloguj z aplikacji. 

2. Aplikacja wyświetla pytanie o zakończenie dyżuru. 

3. Użytkownik nie wybiera funkcji zakończenia dyżuru. 

4. Aplikacja wylogowuje użytkownika. 

5. Aplikacja przechodzi do ekranu logowania. 

Scenariusz alternatywny nr 1 – zakończenie pracy na terminalu mobilnym i zakończenie dyżuru: 

1. Użytkownik wybiera opcję wyloguj z aplikacji. 

2. Aplikacja wyświetla pytanie o zakończenie dyżuru. 

3. Użytkownik wybiera funkcję zakończenia dyżuru. 

4. Aplikacja wylogowuje użytkownika, system SWD PRM odnotowuje zakończenie dyżuru przez 

użytkownika. 

5. Aplikacja przechodzi do ekranu logowania. 
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Scenariusz alternatywny nr 2 – zakończenie pracy na terminalu mobilnym oraz wyłączenie 

terminala: 

1. Użytkownik jest ostatnim korzystającym z aplikacji mobilnej i ZRM nie pracuje w trybie 24 godziny 

na dobę. 

2. Użytkownik wykonuje scenariusz alternatywny nr 1 (zakończenie pracy na terminalu mobilnym i 

zakończenie dyżuru). 

3. Użytkownik wyłącza system operacyjny. 

4. Aplikacja mobilna SWD PRM jest zamykana. 

5. Sesja Windows jest zamykana. 

6. Tablet jest zamykany. 

12.1.4. UC.00.04 Rozpoczęcie i zakończenie pracy – Pozostali 

Użytkownicy 

 Schemat przypadków użycia w ramach grupy 

 

Rysunek 47. Diagram przypadków użycia: Rozpoczęcie i zakończenie pracy – Pozostali 

użytkownicy 
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 UC.00.04.01 Rozpocznij pracę 

Pozostali użytkownicy logują się na stanowiska, na których pracują pojedynczo. Nie ma możliwości 

współdzielenia stanowiska podczas pracy. Standardowy mechanizm uwierzytelniania wykorzystuje kartę 

mikroprocesorową. 

Niniejszy przypadek użycia opisuje rozpoczęcie pracy z systemem SWD PRM dla pozostałych użytkowników 

SWD PRM. 

Warunki początkowe: 

Użytkownik posiada konto w systemie SWD PRM.  Z kontem skojarzone są: karta z certyfikatem imiennym 

i numer PIN oraz nazwa konta w usłudze katalogowej SWD PRM oraz hasło do logowania. 

Scenariusz podstawowy – rozpoczęcie pracy na stanowisku innego użytkownika: 

1. Komputer został uruchomiony lub poprzedni użytkownik zakończył pracę. Widoczny jest ekran 

logowania systemu Windows. 

2. Użytkownik wkłada kartę do czytnika i loguje się za pomocą swojego numeru PIN. 

3. Sesja Windows jest uruchamiania. 

4. Aplikacja jest uruchamiana. 

5. Aplikacja na podstawie uwierzytelnienia w usłudze katalogowej dokonuje autoryzacji użytkownika 

- określa jego role, dostępne moduły. 

6. Użytkownik rozpoczyna pracę. 

Scenariusz alternatywny nr 1 – błąd autoryzacji: 

1. Realizowany jest krok 1 scenariusza podstawowego. 

2. Użytkownik wkłada kartę do czytnika i loguje się za pomocą nieprawidłowej karty lub 

nieprawidłowego numeru PIN. 

3. Sesja Windows nie jest uruchamiana. 

4. Aplikacja nie jest uruchamiana. 

 UC.00.04.02 Zakończ pracę  

Opis: 

Niniejszy przypadek użycia opisuje zakończenie pracy z systemem SWD PRM dla pozostałych użytkowników 

SWD PRM. 

Warunki początkowe: 

Użytkownik jest zalogowany w aplikacji. 

Scenariusz podstawowy – zakończenie pracy: 

1. Użytkownik wybiera opcję zakończenia pracy (krzyżyk zamknięcia aplikacji, wybranie opcji 

„Zakończ” w aplikacji lub wciśnięcie kombinacji klawiszy Alt+F4). 

2. Aplikacja zostaje zamknięta. 

3. Sesja Windows zostaje zamknięta. 
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4. Użytkownik ma obowiązek zabrać kartę z czytnika. 

 

12.2. Moduł Dyspozytora 

12.2.1. UC.01.01. Zarządzanie zgłoszeniami i zdarzeniami 

 Schemat przypadków użycia w ramach grupy 

 

Rysunek 48. Diagram przypadków użycia: Zarządzanie zgłoszeniami i zdarzeniami 

 

 UC.01.01.01. Przyjmij zgłoszenie 

Opis: 

Zgłoszenie przyjmowane telefonicznie (głosowo) stanowi podstawowe źródło zgłoszeń obsługiwanych przez 

dyspozytorów medycznych w Systemie SWD PRM. W ramach obsługi zgłoszenia rejestrowane są dane z 

wywiadu prowadzonego przez dyspozytora medycznego oraz możliwy jest dostęp do danych w zakresie 

nagrań gromadzonych w zewnętrznym systemie SI WCPR. 

Zgłoszenia mogą być przyjmowane na podstawie zgłoszenia alarmowego na numer 999 oraz na podstawie 

zgłoszenia od operatora CPR. 
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W przypadku, gdy zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie zgłoszenia alarmowego System SWD PRM 

automatycznie nadaje identyfikator rejestrowanemu zgłoszeniu. 

W trakcie przyjmowania zgłoszenia weryfikowane jest, czy przyjmowane zgłoszenie nie jest podobne do 

zdarzenia, które zostało już wcześniej zarejestrowane. W tym celu SWD PRM automatycznie wyświetla 

zdarzenia podobne do nowo rejestrowanego zdarzenia w niżej opisanych przypadkach: 

 po otworzeniu formatki zdarzenia, na podstawie zgłoszenia pochodzącego z tego samego numeru 

telefonu co przyjmowane zgłoszenie; 

 po wprowadzeniu danych adresowych zdarzenia, wyszukiwane są wszystkie te zdarzenia, które 

zostały zarejestrowane dla tych samych danych adresowych (miasto i nazwa ulicy); 

 po wprowadzeniu kategorii zdarzenia, podpowiadanie wszystkich tych zdarzeń, które zostały 

zarejestrowane z kategorią identyczną do kategorii przyjmowanego zgłoszenia. 

Uwaga: Powyższe przypadki dotyczą zdarzeń zarejestrowanych nie wcześniej niż na 12h przed datą 

utworzenia nowo rejestrowanego zdarzenia.  

Niniejszy przypadek użycia realizuje funkcjonalność przyjęcia zgłoszenia zarówno od operatora CPR jak i 

na podstawie zgłoszenia z numeru alarmowego. 

Warunki początkowe: 

Dyspozytor medyczny zalogował się poprawnie do Systemu SWD PRM oraz zgłosił gotowość do obsługi 

zgłoszeń. Dyspozytor wybrał tryb pracy: Przyjmujący. 

Scenariusz podstawowy – przyjęcie zgłoszenia głosowego z numeru alarmowego: 

1. Połączenie telefoniczne jest przyjmowane na kolejkę alarmową. 

2. SWD PRM: na podstawie numeru dzwoniącego następuje automatyczne pobranie informacji o 

lokalizacji osoby zgłaszającej z systemu PLI CBD. 

3. Połączenie kierowane jest do użytkownika zarejestrowanego w kolejce PZŁ, nie prowadzącego 

aktualnie rozmowy, a także nie mającego otwartej formatki zgłoszenia. 

4. Użytkownik: odebranie przychodzącego połączenia alarmowego na konsoli dyspozytorskiej. 

5. SWD PRM: wyświetlenie pustej formatki przyjęcia zgłoszenia uzupełnionej o numer telefonu osoby 

zgłaszającej.  

6. Aplikacja mapy: W przypadku odebrania z PLI CBD poprawnych danych lokalizacyjnych, na mapie 

UMM prezentowana jest lokalizacja osoby zgłaszającej. 

7. Użytkownik: rozpoczęcie wywiadu z osobą zgłaszającą i wprowadzenie niezbędnych danych do 

Systemu SWD PRM, takich jak adres zdarzenia (np. miejscowość, ulica, numer domu/ numer lokalu/ 

piętro/ klatka), opis szczegółów zdarzenia oraz dane osoby zgłaszającej. Lokalizacja zdarzenia 

może zostać oznaczona przez dyspozytora na mapie, a następnie zaimportowana do formatki 

przyjęcia zgłoszenia. 

8. SWD PRM: na podstawie wprowadzonych informacji (dane adresowe zdarzenia, kategoria 

zdarzenia, numer telefonu zgłaszającego) w formatce przyjęcia zgłoszenia prezentowane są 

podobne zdarzenia. 

9. Użytkownik: po podjęciu decyzji o zasadności zgłoszenia (przyjęciu zgłoszenia do realizacji) może 

wybrać dyspozytora medycznego do obsługi zdarzenia w zakresie zadysponowania zespołów ZRM. 

10. SWD PRM: informuje dyspozytora medycznego, który został dodany do obsługi zdarzenia (za 

pomocą notyfikacji o nowym zdarzeniu do zadysponowania).  
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11. Użytkownik: Po uzupełnieniu danych oraz zakończeniu rozmowy zamyka formatkę zdarzenia. 

12. SWD PRM: Dane uzupełnione przez jakiegokolwiek dyspozytora medycznego są widoczne dla 

pozostałych dyspozytorów w szczegółach danego zdarzenia.  

Scenariusz alternatywny nr 1 – przyjęcie zgłoszenia głosowego od operatora CPR: 

1. Szczegóły zgłoszenia zapisane przez operatora CPR przekazywane są do SWD PRM. 

2. Połączenie kierowane jest do użytkownika zarejestrowanego w kolejce PZŁ, nie prowadzącego 

aktualnie rozmowy, a także nie mającego otwartej formatki zgłoszenia. 

3. Użytkownik: odebranie przychodzącego połączenia od operatora CPR na konsoli dyspozytorskiej. 

4. SWD PRM: wyświetlenie formatki zgłoszenia uzupełnionej danymi przesłanymi z CPR i skojarzonej 

z odebraną rozmową telefoniczną.  

5. Aplikacja mapy: W przypadku odebrania z PLI CBD poprawnych danych lokalizacyjnych, na mapie 

UMM prezentowana jest lokalizacja osoby zgłaszającej. 

6. Użytkownik: przejęcie rozmowy z osobą zgłaszającą i wprowadzenie niezbędnych danych z 

wywiadu do systemu SWD PRM. 

7. SWD PRM: na podstawie wprowadzonych informacji (dane adresowe zdarzenia, kategoria 

zdarzenia, numer telefonu zgłaszającego) w formatce przyjęcia zgłoszenia prezentowane są 

podobne zdarzenia. 

8. Użytkownik: po podjęciu decyzji o zasadności zgłoszenia (przyjęciu zgłoszenia do realizacji) może 

wybrać dyspozytora medycznego do obsługi zdarzenia w zakresie zadysponowania zespołów ZRM. 

9. SWD PRM: informuje dyspozytora medycznego, który został dodany do obsługi zdarzenia (za 

pomocą notyfikacji o nowym zdarzeniu do zadysponowania). Użytkownik: Po uzupełnieniu danych 

oraz zakończeniu rozmowy zamyka formatkę zdarzenia. 

10. SWD PRM: Dane uzupełnione przez jakiegokolwiek dyspozytora medycznego są widoczne dla 

pozostałych dyspozytorów w szczegółach danego zdarzenia. 

Scenariusz alternatywny nr 2 – przyjęcie zgłoszenia bezgłosowego od operatora CPR: 

1. SWD PRM: wyświetlenie na liście zgłoszeń zgłoszenia przychodzącego z SI WCPR.  

2. SWD PRM: informacja dla dyspozytora głównego o nowym zgłoszeniu (za pomocą notyfikacji). 

3. Dyspozytor główny: otworzenie szczegółów zgłoszenia wskazanego za pomocą notyfikacji. 

4. SWD PRM: wyświetlenie formatki zgłoszenia uzupełnionej danymi przesłanymi z CPR. 

5. Aplikacja mapy: W przypadku odebrania z PLI CBD poprawnych danych lokalizacyjnych, na mapie 

UMM prezentowana jest lokalizacja osoby zgłaszającej. 

6. SWD PRM: na podstawie wprowadzonych informacji (dane adresowe zdarzenia, kategoria 

zdarzenia, numer telefonu zgłaszającego) w formatce przyjęcia zgłoszenia podpowiada podobne 

zdarzenia. 

7. Użytkownik: po podjęciu decyzji o zasadności zgłoszenia (przyjęciu zgłoszenia do realizacji) może 

wybrać dyspozytora medycznego do obsługi zdarzenia w zakresie zadysponowania zespołów ZRM. 

8. SWD PRM: informuje dyspozytora medycznego, który został dodany do obsługi zdarzenia (za 

pomocą notyfikacji o nowym zdarzeniu do zadysponowania).  
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9. SWD PRM: Dane uzupełnione przez jakiegokolwiek dyspozytora medycznego są widoczne dla 

pozostałych dyspozytorów w szczegółach danego zdarzenia. 

 

 

 UC.01.01.02. Nawiąż połączenie telefoniczne z osobą zgłaszającą 

Opis: 

W przypadku zerwania połączenia z osobą zgłaszającą lub w celu zebrania dodatkowych informacji 

dyspozytor medyczny z poziomu formatki przyjęcia zgłoszenia ma możliwość wykonania połączenia 

zwrotnego do osoby zgłaszającej. 

Niniejszy przypadek użycia realizuje funkcjonalność wykonania połączenia zwrotnego do osoby 

zgłaszającej. 

Warunki początkowe: 

Dyspozytor zalogował się poprawnie do Systemu SWD PRM. 

Dyspozytor ma otwartą formatkę zgłoszenia. 

Dyspozytor wybrał tryb pracy: Przyjmujący. 

Dyspozytor nie prowadzi rozmowy telefonicznej. 

Scenariusz podstawowy: 

1. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Połącz ponownie.  

2. SWD PRM: Zestawienie połączenia. SWD PRM wysyła do PZŁ komunikat powodujący zestawienie 

połączenia do numeru stanowiącego źródło zgłoszenia. 

3. Użytkownik: rozpoczęcie rozmowy z osobą, która wykonała pierwotne połączenie i kontynuowanie 

obsługi zgłoszenia/zdarzenia. 

 

 UC.01.01.03. Odtwórz oryginalną treść zgłoszenia 

Opis: 

Do każdego zgłoszenia może być przyporządkowana oryginalna treść zgłoszenia (nagranie telefoniczne, 

plik z treścią zgłoszenia bezgłosowego). Funkcjonalność odtworzenia oryginalnej treści zgłoszenia jest 

realizowana odmiennie dla różnych źródeł zgłoszenia.  

 Dla zgłoszeń z CPR, nagrania rozmów i pliki z treścią zgłoszeń bezgłosowych pobierane są z 

repozytorium zgłoszeń CPR. 

 Dla zgłoszeń na numer 999, nagrania i pliki z treścią zgłoszeń bezgłosowych pobierane są 

bezpośrednio z konsoli PZŁ. 

Niniejszy przypadek użycia realizuje funkcjonalność polegającą na odsłuchaniu oryginalnej treści zgłoszenia 

głosowego lub zapoznania się z oryginalną treścią zgłoszenia bezgłosowego. 

Warunki początkowe: 

Dyspozytor zalogował się poprawnie do Systemu SWD PRM. 
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Dyspozytor znajduje się na formatce zdarzenia w Systemie SWD PRM. 

Scenariusz podstawowy – zapoznanie się z oryginalną treścią zgłoszenia głosowego z CPR: 

1. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Odtwórz oryginalną treść zgłoszenia. 

2. SWD PRM: otworzenie okna z listą dostępnych plików skojarzonych z danym zgłoszeniem. 

3. Użytkownik: kliknięcie w dowolną nazwę pliku z rozszerzeniem wav. 

4. SWD PRM: pobranie pliku na stanowisko dyspozytora i uruchomienie domyślnej aplikacji systemu 

Windows służącej do odtwarzania multimediów. 

Scenariusz alternatywny nr 1 – zapoznanie się z oryginalną treścią zgłoszenia bezgłosowego z 

CPR: 

1. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Odtwórz oryginalną treść zgłoszenia. 

2. SWD PRM: otworzenie okna z listą dostępnych plików skojarzonych z danym zgłoszeniem. 

3. Użytkownik: kliknięcie w dowolną nazwę pliku z rozszerzeniem txt. 

4. SWD PRM: pobranie pliku na stanowisko dyspozytora i uruchomienie domyślnej aplikacji systemu 

Windows służącej do odtwarzania plików tekstowych. 

Scenariusz alternatywny nr 2 – zapoznanie się z oryginalną treścią zgłoszenia głosowego z 

numeru 999: 

1. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Odtwórz oryginalną treść zgłoszenia. 

2. Użytkownik: przejście na konsolę dyspozytorską na zakładkę prezentującą nagrania audio 

pochodzące z połączeń telefonicznych. Na liście znajdują się odfiltrowane nagrania audio, które 

należą do zgłoszenia, dla którego wybrano opcję odtworzenia oryginalnej treści zgłoszenia. 

Wybranie opcji odsłuchania wybranej rozmowy telefonicznej. 

Scenariusz alternatywny nr 3 – zapoznanie się z oryginalną treścią zgłoszenia bezgłosowego z 

numeru 999: 

1. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Odtwórz oryginalną treść zgłoszenia. 

2. Użytkownik: przejście na konsolę dyspozytorską na zakładkę prezentującą pliki połączeń 

bezgłosowych. Na liście znajdują się odfiltrowane pliki zgłoszeń bezgłosowych, które należą do 

zgłoszenia, dla którego wybrano opcję odtworzenia oryginalnej treści zgłoszenia. Wybranie opcji 

prezentacji treści pliku.. 

 UC.01.01.04. Połącz z innym zdarzeniem (utwórz duplikat) 

Opis: 

Jeżeli dyspozytor medyczny w trakcie prowadzenia wywiadu z osobą zgłaszającą uzna, iż przyjmowane 

zgłoszenie dotyczy realizowanego już zdarzenia, ma możliwość połączenia przyjmowanego zgłoszenia z 

istniejącym już zdarzeniem.  

Jeżeli informacje, które zostały zgłoszone przez nową osobę zgłaszającą są istotne, dyspozytor medyczny 

zobowiązany jest do uzupełnienia zdarzenia głównego o nowe informacje. 

Niniejszy przypadek użycia realizuje funkcjonalność oznaczenia nowo rejestrowanego zdarzenia jako 

duplikatu już istniejącego zdarzenia. 
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Warunki początkowe: 

Dyspozytor medyczny zalogował się poprawnie do systemu SWD PRM. 

Dyspozytor medyczny przyjął zgłoszenie i znajduje się na formatce zdarzenia w systemie SWD PRM. 

Scenariusz podstawowy: 

1. SWD PRM: na podstawie wprowadzonych informacji (dane adresowe zdarzenia, kategoria 

zdarzenia, numer telefonu zgłaszającego) w formatce przyjęcia zgłoszenia prezentowane są 

podobne zdarzenia. 

2. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Połącz w sekcji Podobne zdarzenia dla podpowiedzianego 

zdarzenia, które ma być zdarzeniem głównym dla aktualnie obsługiwanego zdarzenia. 

3. SWD PRM: oznaczenie obsługiwanego zgłoszenia jako duplikatu wybranego podpowiedzianego 

zdarzenia głównego. 

4. Użytkownik: powrót do listy zdarzeń. 

Scenariusz alternatywny nr 1 – wybór innego zdarzenia głównego z listy 

1. SWD PRM: na podstawie wprowadzonych informacji (dane adresowe zdarzenia, kategoria 

zdarzenia, numer telefonu zgłaszającego) w formatce przyjęcia zgłoszenia prezentowane są 

podobne zdarzenia. 

2. Użytkownik: nie odnajduje na liście zdarzeń podpowiedzianych zdarzenia głównego. 

3. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Połącz z innym zdarzeniem w sekcji Podobne zdarzenia. 

4. SWD PRM: Wyświetlenie listy wszystkich zdarzeń obsługiwanych aktualnie w dyspozytorni. 

5. Użytkownik: wybranie zdarzenia głównego i kliknięcie przycisku: Połącz w wybranym wierszu. 

6. SWD PRM: oznaczenie obsługiwanego zgłoszenia jako duplikatu zgłoszenia wybranego z listy. 

7. Użytkownik: powrót do listy zdarzeń 

 

 UC.01.01.05. Dodaj służby pomocnicze niezintegrowane z SWD 

PRM 

Opis: 

Dyspozytor medyczny obsługujący zdarzenie, jeśli uzna za zasadne, ma możliwość przydzielenia służb 

pomocniczych (policja, straż pożarna, inne) do udziału w realizacji zdarzenia poprzez wykonanie połączenia 

telefonicznego do wybranych służb oraz oznaczenia w Systemie SWD PRM danej dyspozycji. Informacje te 

są widoczne także dla operatora CPR. 

Służbami, które można przydzielić są: 

 Policja (w tym przypadku należy wybrać odpowiednią jednostkę policji). 

 Straż pożarna (w tym przypadku należy wybrać odpowiednią jednostkę straży pożarnej). 

 Inspektor sanitarny. 

 Inne służby (w tym przypadku należy podać nazwę służby). 
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Niniejszy przypadek użycia realizuje funkcjonalność dodania służb pomocniczych niezintegrowanych z SWD 

PRM. 

Warunki początkowe: 

Dyspozytor medyczny zalogował się poprawnie do Systemu SWD. 

Dyspozytor medyczny jest w trakcie obsługi zdarzenia i ma wyświetloną formatkę obsługiwanego zdarzenia 

w Systemie SWD PRM. 

Scenariusz podstawowy: 

1. Użytkownik: oznaczenie służby rodzaju dodawanej służby poprzez zaznaczenie pola przed typem 

służby. 

2. Użytkownik: wybór odpowiedniej jednostki służby dla Policji i/lub Straży pożarnej. 

3. Użytkownik: Wpisanie nazwy służby dla wyboru innej służby 

4. SWD PRM: zaktualizowanie danych oraz wprowadzenie aktualnej daty przydzielenia służby 

pomocniczej.  

5. SWD PRM: przekazanie informacji o przydzieleniu służb(y) do SI WCPR . 

 

 UC.01.01.06. Zmień parametr zdarzenia 

Opis: 

Dyspozytor medyczny ma możliwość zmiany dowolnego parametru w zdarzeniach obsługiwanych i 

obsłużonych. 

Zmiana parametru zdarzenia jest możliwa także przez operatora CPR w zakresie parametrów zdarzenia 

synchronizowanych w ramach integracji SWD PRM z SI WCPR. 

Niniejszy przypadek użycia realizuje funkcjonalność aktualizacji parametru zdarzenia. 

Warunki początkowe: 

Dyspozytor medyczny zalogował się poprawnie do Systemu SWD. 

Dyspozytor medyczny ma wyświetloną listę zgłoszeń i listę zdarzeń. 

Scenariusz podstawowy – zmiana parametru zdarzenia w obsługiwanym zdarzeniu: 

1. Użytkownik: wybranie zdarzenia z listy zdarzeń, którego parametr zamierzamy zmienić. 

2. SWD PRM: wyświetlenie formatki szczegółów wybranego zdarzenia. 

3. Użytkownik: zmiana wybranego parametru zdarzenia i zatwierdzenie zmiany. 

4. SWD PRM: zaktualizowanie danych w szczegółach zdarzenia.  

5. SWD PRM: Przekazanie zmienionych danych zdarzenia do SI WCPR. 

6. SWD PRM: wyświetlenie notyfikacji o zmianie parametrów zdarzenia. 

Scenariusz alternatywny nr 1 – zmiana parametru zdarzenia w obsłużonym zdarzeniu: 

1. Użytkownik: użycie filtru w liście zdarzeń w celu wyświetlenia zdarzeń obsłużonych. 

2. SWD PRM: wyświetlenie zdarzeń obsłużonych. 
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3. Użytkownik: wybranie zdarzenie z listy zdarzeń, którego parametr zamierzamy zmienić. 

4. SWD PRM: wyświetlenie formatki szczegółów wybranego zdarzenia. 

5. Użytkownik: zmiana wybranego parametru zdarzenia i zatwierdzenie zmiany. 

6. SWD PRM: zaktualizowanie danych w szczegółach zdarzenia. 

7. SWD PRM: przekazanie zmienionych danych zdarzenia do SI WCPR. 

8. SWD PRM: wyświetlenie notyfikacji o zmianie parametrów zdarzenia. 

Scenariusz alternatywny nr 2 – zmiana parametru zdarzenia z inicjatywy SI WCPR: 

1. SI WCPR: uaktualnienie dowolnego parametru zdarzenia synchronizowanego w ramach integracji 

SWD PRM z SI WCPR. 

2. System SWD PRM: odbiór zmienionych danych oraz aktualizacja danych po stronie SWD PRM. 

3. SWD PRM: wyświetlenie notyfikacji o zmianie parametrów zdarzenia. 

 

 UC.01.01.07. Zmień status zdarzenia 

Opis: 

Dyspozytor medyczny ma możliwość bezpośredniej zmiany większości statusów zdarzeń. W systemie SWD 

PRM występują następujące statusy zdarzeń:  

 Nowe – zdarzenie przekazane z CPR, utworzone na podstawie połączenia na numer 999. Zdarzenie 

także przechodzi w status „nowe” jeśli zostało przekazane ze statusem „wywiad” do obsługi innemu  

dyspozytorowi lub innej dyspozytorni.  

 Wywiad - zgłoszenie jest rozpatrywane przez dyspozytora medycznego, ale nie jest jeszcze podjęta 

decyzja co do dalszych kroków, ustawiany automatycznie. 

 Przyjęte – zdarzenie, które jest zasadne i dyspozytor podjął decyzję o zadysponowaniu sił i środków 

(ale jeszcze tych środków nie zadysponował). 

 Odmowa – zdarzenie, które nie jest zasadne i dyspozytor podjął decyzję o odmowie jego obsługi. 

 Pozostałe - zgłoszenie zamknięte bez wysyłania ZRM i nie będące odmową. Używane np. w 

przypadku przyjęcia Zgłoszenia będącego pytaniem o informację, rezygnacji Zgłaszającego z 

potrzeby wysłania ZRM, ponieważ pomoc udzielona telefonicznie była wystarczająca, telefonów 

pomyłkowych bądź złośliwych. Ustawiany ręcznie przez Dyspozytora przyjmującego przy 

zamknięciu Zgłoszenia. Wymaga uzupełnienia pola opisu Zgłoszenia. 

 Obsługiwane – zdarzenie, do którego zadysponowano ZRM lub ZRM-y, aż do momentu powrotu 

wszystkich ZMR-ów do bazy lub zadysponowania ich do innego zdarzenia. 

 Obsłużone –zdarzenie, które zostało obsłużone (wszystkie ZRM-y są w drodze do bazy lub zostały 

zadysponowane do innych zdarzeń). 

 Anulowane – zdarzenie, które było w trakcie obsługi, lecz z jakiegoś powodu zostało odwołane (np. 

poszkodowany odwołał konieczność pomocy, inny ZRM obsłużył to zdarzenie). 

 Duplikaty – zdarzenie, które jest duplikatem innego zdarzenia głównego. 

Niniejszy przypadek użycia opisuje proces zmiany statusu zdarzenia. 
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Warunki początkowe: 

Dyspozytor medyczny zalogował się poprawnie do Systemu SWD PRM. 

Dyspozytor medyczny jest w trakcie obsługi zdarzenia i ma wyświetloną formatkę obsługiwanego zdarzenia 

w Systemie SWD PRM. 

Scenariusz podstawowy – zmiana statusu zdarzenia na Przyjęte: 

1. SWD PRM: wyświetlenie formatki nowego zdarzenia. 

2. Użytkownik: uzupełnienie danych zdarzenia na podstawie wywiadu z poszkodowanym. 

3. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Przyjmij. 

4. SWD PRM: zmiana statusu zdarzenia na Przyjęte. 

Scenariusz alternatywny nr 1 – zmiana statusu zdarzenia na Odmowa: 

1. SWD PRM: wyświetlenie formatki nowego zdarzenia. 

2. Użytkownik: uznanie zgłoszenia za niezasadne. 

3. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Odrzuć. 

4. SWD PRM: wyświetlenie okna dialogowego do wybrania powodu odrzucenia oraz dalszych zaleceń 

5. Użytkownik: Wybranie powodu odrzucenia: „Brak nagłego stanu zagrożenia” oraz wpisanie zaleceń 

6. SWD PRM: zmiana statusu zdarzenia na Odmowa. 

Scenariusz alternatywny nr 2 – zmiana statusu zdarzenia na Pozostałe: 

1. SWD PRM: wyświetlenie formatki nowego zdarzenia. 

2. Użytkownik: uznanie zgłoszenia za niezasadne. 

3. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Odrzuć. 

4. SWD PRM: wyświetlenie okna dialogowego do wybrania powodu odrzucenia oraz dalszych zaleceń 

5. Użytkownik: Wybranie powodu odrzucenia: „Pozostałe – zgłoszenie fałszywe” lub „Pozostałe 

zgłoszenie informacyjne”  

6. SWD PRM: zmiana statusu zdarzenia na Pozostałe. 

Scenariusz alternatywny nr 3 – przywrócenie zdarzenia ze statusem Odmowa: 

1. Użytkownik: wyświetlenie formatki zdarzenia w statusie Odmowa. 

2. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Przywróć. 

3. SWD PRM: zmiana statusu zdarzenia na Wywiad. 

Scenariusz alternatywny nr 4 – zmiana statusu zdarzenia na Obsługiwane: 

1. Użytkownik: wyświetlenie formatki przyjętego zdarzenia. 

2. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Przyjmij. 

3. SWD PRM: zmiana statusu zdarzenia na: Obsługiwane. 

4. Użytkownik: wybór ZRM do obsługi zdarzenia. 

5. Użytkownik: podjęcie dalszych kroków obsługi zdarzenia. 
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Scenariusz alternatywny nr 5 – zmiana statusu zdarzenia na Anulowane: 

1. Użytkownik: wyświetlenie formatki przyjętego lub obsługiwanego zdarzenia. 

2. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Anuluj zdarzenie. 

3. SWD PRM: zmiana statusu zdarzenia na: Anulowane. 

4. SWD PRM: odwołanie wszystkich ZRM biorących udział w obsłudze zdarzenia. 

Scenariusz alternatywny nr 6 – przywrócenie zdarzenia ze statusem Anulowane: 

1. Użytkownik: wyświetlenie formatki anulowanego zdarzenia. 

2. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Przywróć. 

3. SWD PRM: zmiana statusu zdarzenia na status, który w którym było dane zdarzenie w momencie 

jego anulowania. 

4. Użytkownik: podjęcie dalszych kroków obsługi zdarzenia. 

Scenariusz alternatywny nr 7 – zmiana statusu zdarzenia na Obsłużone – zmiana statusu ZRM: 

1. ZRM: zmiana statusu ostatniego ZRM obsługującego zdarzenie na powrót do bazy (wszystkie 

pozostałe ZRM już ustawiły ten status). 

2. SWD PRM: zmiana statusu zdarzenia na Obsłużone. 

Scenariusz alternatywny nr 8 – zmiana statusu zdarzenia na Obsłużone – zadysponowanie ZRM 

do innego zdarzenia: 

1. Użytkownik: zadysponowanie ostatniego ZRM aktualnie obsługującego zdarzenie do innego 

zdarzenia (pozostałem ZRM obsługujące aktualne zdarzenie albo zmieniły status na: Powrót do 

bazy, albo zostały zadysponowane do innego zdarzenia). 

2. SWD PRM: zmiana statusu aktualnego zdarzenia na Obsłużone. 

 

 UC.01.01.08. Przekaż obsługę zdarzenia 

Opis: 

Dyspozytor medyczny może przekazać obsługiwane zdarzenie do innego dyspozytora (w swojej lub innej 

dyspozytorni). Przekazane pojawia się w formie notyfikacji u dyspozytora, do którego zostało skierowane 

bezpośrednio lub, w przypadku przekazania do innej dyspozytorni, u dyspozytora głównego. 

Niniejszy przypadek użycia realizuje funkcjonalność przekazania obsługi zdarzenia do innego dyspozytora. 

Warunki początkowe: 

Dyspozytor medyczny zalogował się poprawnie do Systemu SWD PRM. 

Dyspozytor medyczny jest w trakcie obsługi zdarzenia i ma wyświetloną formatkę obsługiwanego zdarzenia 

w Systemie SWD PRM. 

Scenariusz podstawowy – przekaż obsługę zdarzenia innemu dyspozytorowi: 

1. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Przekaż obsługę. 

2. Użytkownik: wybór zakładki: Inny dyspozytor. 

3. Użytkownik: wybór dyspozytora z listy. 
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4. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Przekaż. 

5. SWD PRM: zamknięcie formatki zgłoszenia. 

6. SWD PRM: wyświetlenie notyfikacji o nowym zdarzeniu do obsługi u dyspozytora, do którego 

zdarzenie zostało przekazane. 

Scenariusz alternatywny nr 1 – przekaż obsługę zdarzenia innej dyspozytorni: 

1. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Przekaż obsługę. 

2. Użytkownik: wybór zakładki: Inna dyspozytornia. 

3. Użytkownik: wybór dyspozytorni z listy. 

4. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Przekaż. 

5. SWD PRM: zamknięcie formatki zgłoszenia. 

6. SWD PRM: wyświetlenie notyfikacji o nowym zdarzeniu do obsługi u dyspozytora głównego w 

dyspozytorni, do której zdarzenie zostało przekazane. 

 

 UC.01.01.09. Przeglądaj listę zdarzeń 

Opis: 

Lista zdarzeń jest podstawowym narzędziem pracy dyspozytora medycznego. Lista prezentuje zdarzenia 

właściwe dla danej dyspozytorni. Doraźnie można rozszerzyć listę zdarzeń do zdarzeń innych dyspozytorni 

(np. w przypadku konieczności obsługi zdarzeń dyspozytorni, która uległa awarii). 

Lista zdarzeń może być filtrowana za pomocą filtra zaawansowanego. Parametry listy zdarzeń , które 

podlegają filtrowaniu to: 

 Status zdarzenia (można wybrać dowolną kombinację statusów) 

o Nowe – pokazuje nowe zdarzenia. 

o Wywiad – pokazuje zdarzenia w statusie wywiad. 

o Przyjęte – pokazuje przyjęte zdarzenia. 

o Odmowa – pokazuje zdarzenia, które są w statusie Odmowa (Brak nagłego stanu 

zagrożenia). 

o Pozostałe - pokazuje zdarzenia, które są w statusie Pozostałe (zgłoszenie fałszywe lub 

informacyjne) 

o Anulowane – pokazuje zdarzenia anulowane podczas obsługi. 

o Obsługiwane – pokazuje zdarzenia będące w trakcie obsługi. 

o Obsłużone – pokazuje zdarzenia obsłużone. 

o Duplikaty – pokazuje zgłoszenia oznaczone jako duplikaty innych zgłoszeń. 

 Czas utworzenia zdarzenia: 

o Dowolny (brak wartości) – pokazuje wszystkie zdarzenia dostępne w operacyjnej bazie 

danych. 

o Z ostatnich 48h. 
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o Z ostatnich 24h. 

o Z ostatnich 12h. 

o Z ostatnich 8h. 

o Z ostatnich 4h. 

o Z ostatnich 2h. 

o Z ostatniej 1h. 

o Z ostatnich 30min. 

o Z ostatnich 15min. 

 Obszar dysponowania – umożliwia zawężenie listy zdarzeń do specyficznego obszaru dysponowania 

lub rozszerzenie listy poprzez wybór obszaru dysponowania innej dyspozytorni (np. w przypadku 

jej awarii) 

Poza filtrem zaawansowanym, listę zdarzeń można filtrować za pomocą filtra prostego. Filtr ten wyszukuje 

we wszystkich polach wszystkich wierszy na liście wpisanych ciągów alfanumerycznych. 

Niniejszy przypadek użycia realizuje funkcjonalność przeglądania listy zdarzeń innej dyspozytorni. 

Warunki początkowe: 

Użytkownik zalogował się poprawnie do Systemu SWD PRM. Użytkownik ma otwarte główne okno aplikacji 

z listą zdarzeń. 

Scenariusz podstawowy – przeglądaj listę zdarzeń innej dyspozytorni: 

1. Użytkownik: kliknięcie ikony lejka nada listą zdarzeń 

2. SWD PRM: wyświetlenie formatki filtra zaawansowanego. 

3. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Wybierz obszar. 

4. SWD PRM: wyświetlenie okna wyboru obszaru dysponowania.  

5. Użytkownik: wybór dodatkowej dyspozytorni, której zgłoszenia mają pokazać się na liście. 

6. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Zatwierdź. 

1. SWD PRM: Lista zdarzeń rozszerza się o zdarzenia właściwe dla dodatkowej dyspozytorni. 
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12.2.2. UC.01.02 Monitorowanie i zarządzanie siłami i środkami 

 Schemat przypadków użycia w ramach grupy 

 

Rysunek 49. Diagram przypadków użycia: Monitorowanie i zarządzanie siłami i środkami 

 

 UC.01.02.01. Utwórz KZW 

Opis: 

Utworzenie nowej karty zlecenia wyjazdu stanowi formalną podstawę do zadysponowania ZRM. Utworzenie 

KZW ma miejsce w momencie zadysponowania ZRM-u lub ZRM-ów do zdarzenia. SWD PRM wspiera 

dyspozytora medycznego w uzupełnieniu karty zlecenia wyjazdu poprzez automatyczne przepisanie pól z 

formatki zdarzenia właściwych co do zakresu dotyczącego kompetencji dyspozytora (sekcja I i II KZW). 

SWD PRM podpowiada ZRM-y do obsługi zdarzenia według następującego algorytmu: 

Po otwarciu formatki przydzielenia ZRM, wyświetlana jest lista N+5 ZRM-ów, znajdujących się najbliżej (w 

linii prostej) miejsca zdarzenia. N oznacza liczbę poszkodowanych wpisaną w formatkę zdarzenia, jeśli N 

nie jest liczbą, przyjmowane jest N = 1. ZRM-y wybierane są ze wszystkich zarejestrowanych w systemie, 

a nie tylko właściwych dla danego dysponenta. 

uc UC.01.02. Monitorowanie i zarządzanie siłami i środkami

UC.01.02.06. Edytuj  dane ZRM
UC.01.02.02. Zmień parametr 

KZW

UC.01.02.01. Utwórz KZW

UC.01.02.03. Zmień status KZW
UC.01.02.05. Zmień status ZRM

UC.01.02.04. Przydziel do 

obsługi zdarzenia ZRM 

niezintegrowany z SWD PRM

Dyspozytor 

medyczny
(from 

Aktorzy)

UC.01.02.07 Odtwórz / ukryj  trasę 

przejazdu pojazdu

UC.01.02.08. Edytuj  dane

Analityk dysponenta

(from 

Aktorzy)



 

 
Strona 219 / 308 

ZRM-y posortowane są po według odległości od miejsca zdarzenia w kolejności od najkrótszej do 

najdłuższej. 

Po wyświetleniu listy ZRM-ów, dla każdego z nich obliczany jest czas dojazdu z wykorzystaniem 

mechanizmów UMM. Po pobraniu czasu dojazdów dla wszystkich ZRM-ów sortowanie listy może ulec 

zmianie stosownie do obliczonego czasu dojazdu. 

Niniejszy przypadek użycia realizuje funkcjonalność utworzenia nowej KZW (do przyjętego zdarzenia) oraz 

dodania kolejnej KZW do zdarzenia obsługiwanego. 

Warunki początkowe: 

Dyspozytor medyczny jest zalogowany na stanowisko dostępowe w dyspozytorni. Dyspozytor pracuje w 

trybie dysponowania ZRM. Dyspozytor jest w trakcie obsługi zdarzenia i ma wyświetloną formatkę 

zdarzenia. Zdarzenie jest w statusie: Przyjęte. 

Scenariusz podstawowy – utwórz pierwsze KZW dla ZRM: 

1. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Dysponuj. 

2. SWD PRM: wyświetlenie okna Przydziel ZRM z listą podpowiadanych ZRM-ów na podstawie 

algorytmu opisanego powyżej. 

3. Użytkownik: wybranie ZRM-u lub ZRM-ów do obsługi zdarzenia. 

4. SWD PRM: zmiana statusu ZRM-u lub ZRM-ów. 

5. SWD PRM: utworzenie odpowiedniej liczby KZW (po jednej dla każdego zadysponowanego ZRM-u). 

6. SWD PRM: Zlecenia wyjazdu pojawiają się na formatce zdarzenia. 

Scenariusz alternatywny nr 1 – utwórz kolejne KZW dla zdarzenia z zadysponowanymi ZRM-

ami: 

1. Wykonanie wszystkich kroków scenariusza podstawowego. 

Scenariusz alternatywny nr 2 – utwórz KZW dla ZRM-u wybranego manualnie: 

1. Użytkownik: zaznaczenie na liście ZRM wybranego zespołu. 

2. Użytkownik: kliknięcie PPM i wybranie: Zadysponuj 

3. Wykonanie kroków 4 – 6 scenariusza podstawowego. 

 UC.01.02.02. Zmień dane KZW 

Opis: 

W trakcie realizacji obsługi zdarzenia, może zaistnieć potrzeba modyfikacji treści karty zlecenia wyjazdu 

wystawionej wybranemu ZRM. Istnieje możliwość edycji treści karty zlecenia wyjazdu zarówno przed, w 

trakcie, jak i po zakończeniu obsługi zdarzenia. 

Edycja danych KZW jest uzależniona od liczby pacjentów określonych w formatce zdarzenia.  

Jeśli liczba pacjentów na formatce zdarzenia ustawiona jest na 1, wszystkie dane z sekcji Dane pacjenta 

formatki zdarzenia kopiują się automatycznie na KZW. Kopiowanie tych danych odbywa się podczas 

stworzenia KZW (zadysponowania ZRM) oraz po zadysponowaniu, w przypadku, jeśli w sekcji Dane 

pacjenta pojawiły się nowe dane. 

Jeśli liczba pacjentów na formatce zdarzeniu ma wartość inną niż 1, sekcja Dane pacjenta jest 

nieedytowalna, a dane te można uzupełniać wyłącznie na KZW. 
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Jeśli liczba pacjentów na formatce ustawiona jest na 1, ale do zdarzenia zadysponowano więcej niż jeden 

ZRM (tym samym jest więcej niż jedna KZW), dane z sekcji Dane pacjenta nie kopiują się do drugiej i 

kolejnych KZW. 

Uwaga: kopiowanie danych pacjenta odbywa się wyłącznie z formatki zdarzenia do KZW. W przypadku 

edycji danych pacjenta bezpośrednio na KZW, zmienione dane nie kopiują się na formatkę zdarzenia. 

Uwaga: dane z pozostałych sekcji kopiują się na KZW automatycznie. Na KZW nie ma możliwości ich 

edycji. 

Warunki początkowe: 

Dyspozytor medyczny jest zalogowany na stanowisko dostępowe w dyspozytorni. Dyspozytor ma otwartą 

formatkę zdarzenia, do którego nie zadysponowano żadnego ZRM.  

Scenariusz podstawowy – zmiana danych KZW: 

1. Użytkownik: wprowadzenie danych w sekcjach formatki zdarzenia w tym w sekcji Dane pacjenta. 

2. Użytkownik: zadysponowanie ZRM do zdarzenia. 

3. Użytkownik: kliknięcie przycisku KZW dla nowo stworzonego zlecenia. 

4. SWD PRM: wyświetlenie formatki KZW z uzupełnionymi automatycznie danymi (w tym danymi 

pacjenta). 

5. Użytkownik: zamknięcie formatki KZW. 

6. Użytkownik:  zadysponowanie kolejnego ZRM do zdarzenia. 

7. Użytkownik: kliknięcie przycisku KZW dla drugiego zlecenia. 

8. SWD PRM: wyświetlenie formatki KZW z uzupełnionymi automatycznie danymi (bez danych 

pacjenta). 

9. Użytkownik: uzupełnienie danych pacjenta bezpośrednio w formatce KZW. 

10. Użytkownik: zamknięcie formatki KZW. 

11. SWD PRM: na formatce zdarzenia dane pacjenta nie ulegają zmianie (nadal są tam wprowadzone 

dane pierwszego pacjenta). 

12. Użytkownik: zmiana danych pacjenta na formatce zdarzenia. 

13. Użytkownik: kliknięcie przycisku KZW dla pierwszego zlecenia. 

14. SWD PRM: wyświetlenie formatki KZW z uzupełnionymi automatycznie danymi (dane pacjenta dla 

tej KZW zostały zaktualizowane na podstawie danych pacjenta wprowadzonych na formatce 

zdarzenia). 

15. Użytkownik: zamknięcie formatki KZW. 

16. Użytkownik: kliknięcie przycisku KZW dla drugiego zlecenia. 

17. SWD PRM: wyświetlenie formatki KZW z uzupełnionymi automatycznie danymi (dane pacjenta dla 

tej KZW nadal wyświetlają dane wprowadzone bezpośrednio w tej KZW). 

Scenariusz alternatywny – zmiana danych KZW dla ustalonej liczby pacjentów innej niż 1: 

1. Użytkownik: wprowadzenie danych w sekcjach formatki zdarzenia w tym podanie liczby pacjentów 

innej niż 1. 

2. SWD PRM: sekcja dane pacjenta na formatce zdarzenie staje się nieedytowalna. 
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3. Użytkownik: zadysponowanie ZRM do zdarzenia. 

4. Użytkownik: kliknięcie przycisku KZW dla nowo stworzonego zlecenia. 

5. SWD PRM: wyświetlenie formatki KZW z uzupełnionymi automatycznie danymi (bez danych 

pacjenta). 

6. Użytkownik: uzupełnienie danych pacjenta bezpośrednio w formatce KZW. 

7. Użytkownik: zamknięcie formatki KZW. 

 

 UC.01.02.03. Odwołaj ZRM 

Opis: 

W szczególnych okolicznościach dyspozytor medyczny może zdecydować się na odwołania zlecenia 

wyjazdu, np. w przypadku informacji od poszkodowanego, że pomoc nie jest już potrzebna lub w 

przypadku, gdy inny ZRM będący w pobliżu podjął wcześniej czynności ratunkowe. 

Niniejszy przypadek użycia realizuje funkcjonalność odwołania zlecenia wyjazdu dla danego ZRM. 

Warunki początkowe: 

Dyspozytor medyczny jest zalogowany na stanowisko dostępowe w dyspozytorni. 

Dyspozytor medyczny ma wyświetloną zdarzenia. 

Scenariusz podstawowy: 

1. Dyspozytor medyczny: kliknięcie przycisku: Odwołaj dla zlecenia, które ma zostać odwołane oraz 

potwierdzenie wyboru. 

2. SWD PRM: odwołanie zlecenia wyjazdu. 

3. SWD PRM: powiadomienie zespołu ZRM o odwołaniu zlecenia na terminalu mobilnym. 

4. ZRM: potwierdzeni otrzymanie komunikatu o odwołaniu wyjazdu na terminalu mobilnym. 

5. Dyspozytor medyczny: Otrzymanie informacji o potwierdzeniu ZRM.  

Scenariusz alternatywny 1 – ZRM nie jest wyposażony w terminal mobilny: 

Kroki 1-2 jak w scenariuszu podstawowym 

3. Dyspozytor medyczny: powiadamia ZRM o odwołaniu wyjazdu poza SWD (radiowo lub 

telefonicznie) 

 UC.01.02.04. Przydziel do obsługi zdarzenia ZRM niezintegrowany 

z SWD PRM 

Opis: 

System SWD PRM wspiera dysponowanie zasobami ZRM typu S oraz P – drogowymi i wodnymi, przy czym 

dla zespołów wodnych nie jest przewidziana nawigacja. Lotnicze ZRM są obsługiwane w ograniczonym 

zakresie, tzn. że dyspozytor może oznaczyć w Systemie daną służbę jako biorącą udział w akcji danego 

zdarzenia, natomiast pełna obsługa zadysponowania daną jednostką odbywa się poza Systemem SWD PRM. 

Lotnicze ZRM nie są definiowane jako obiekty ZRM w SWD PRM.  
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Niniejszy przypadek użycia realizuje funkcjonalność zadysponowania do obsługi zdarzenia ZRM 

niezintegrowanych z SWD PRM (lotniczych). 

Warunki początkowe: 

Dyspozytor medyczny jest zalogowany na stanowisko dostępowe w dyspozytorni. Dyspozytor pracuje w 

trybie dysponowania ZRM. Dyspozytor jest w trakcie obsługi zdarzenia i ma wyświetloną formatkę 

zdarzenia. Zdarzenie jest w statusie: Przyjęte. 

Scenariusz podstawowy: 

1. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Dysponuj. 

2. SWD PRM: wyświetlenie okna Przydziel ZRM. 

3. Użytkownik: zaznaczenie pola wyboru w sekcji przydziel niezintegrowany ZRM, wpisanie jego 

nazwy oraz zaznaczenie lub nie pola na sygnale. 

4. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Przydziel. 

5. Użytkownik: Dalszy kontakt z niezintegrowanym ZRM-em odbywa się poza SWD PRM. 

Scenariusz alternatywny nr 1 – przydzielenie większej liczby ZRM-ów niezintegrowanych: 

1. Realizowane są kroki 1 – 3 scenariusza podstawowego. 

2. Użytkownik: kliknięcie ikony „+” w wierszu. 

3. Powtarzanie kroków 3 scenariusza podstawowego i 2 alternatywnego w celu dodania odpowiedniej 

liczby ZRM-ów niezintegrowanych. 

4. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Przydziel. 

5. Użytkownik: Dalszy kontakt z niezintegrowanymi ZRM-ami odbywa się poza SWD PRM. 

 

 UC.01.02.05. Zmień status ZRM 

Opis: 

Domyślnie odpowiedzialność za prawidłową zmianę statusów ZRM spoczywa na zespole ZRM. Jednak w 

szczególnych przypadkach także dyspozytor medyczny ma możliwość zmiany ręcznej statusu ZRM (np. w 

przypadku awarii zestawu mobilnego). 

Niniejszy przypadek użycia realizuje funkcjonalność zmiany statusu ZRM. 

Warunki początkowe: 

Dyspozytor medyczny jest zalogowany na stanowisko dostępowe w dyspozytorni.  

Scenariusz podstawowy: 

1. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Szczegóły na liście ZRM w wierszu odpowiadającym wybranemu 

ZRM. 

2. SWD PRM: wyświetlenie formatki szczegółów ZRM. 

3. Użytkownik: wybór odpowiedniego statusu z listy rozwijanej zawierającej możliwe statusy ZRM, a 

następnie kliknięcie przycisku: Wybierz i zamknij. 

4. Użytkownik: potwierdzenie zapisu zmian. 
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5. SWD PRM: aktualizacja statusu ZRM oraz powiadomienie zespołu ZRM o zmianie (o ile ZRM posiada 

czynny tablet). 

 

 UC.01.02.06. Edytuj dane ZRM  

Opis: 

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość ręcznej zmiany danych ZRM (pojazdu lub terminala 

mobilnego) przez dyspozytora medycznego.  

Niniejszy przypadek użycia realizuje funkcjonalność zmiany pojazdu i terminala mobilnego dla wybranego 

ZRM. 

Warunki początkowe: 

Dyspozytor medyczny jest zalogowany na stanowisko dostępowe w dyspozytorni oraz wyświetlił okno z 

listą ZRM. 

Scenariusz podstawowy – zmiana pojazdu dla ZRM w module dyspozytorskim SWD PRM: 

1. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Szczegóły w wybranym wierszu na liście ZRM. 

2. SWD PRM: wyświetlenie formatki szczegółów ZRM. 

3. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Zmień w sekcji pojazd. 

4. SWD PRM: Wyświetlenie listy pojazdów zapasowych przyporządkowanych do danego ZRM. 

5. Użytkownik: Wybór pojazdu z listy i kliknięcie przycisku: Wybierz i zamknij. 

6. SWD PRM: prezentacja nowej nazwy pojazdu na formatce szczegółów ZRM. 

7. Użytkownik: Kliknięcie przycisku: Zapisz i zamknij. 

8. SWD PRM: aktualizacja danych ZRM oraz powiadomienie zespołu ZRM o zmianie danych poprzez 

pokazanie okna z komunikatem o zmianie danych na terminalu mobilnym ZRM. 

Scenariusz podstawowy – zmiana tabletu dla ZRM w module dyspozytorskim SWD PRM: 

1. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Szczegóły w wybranym wierszu na liście ZRM. 

2. SWD PRM: wyświetlenie formatki szczegółów ZRM. 

3. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Zmień w sekcji tablet. 

4. SWD PRM: Wyświetlenie listy tabletów zapasowych przyporządkowanych do danego ZRM. 

5. Użytkownik: Wybór tabletu z listy i kliknięcie przycisku: Wybierz i zamknij. 

6. SWD PRM: prezentacja nowej nazwy tabletu na formatce szczegółów ZRM. 

7. Użytkownik: Kliknięcie przycisku: Zapisz i zamknij. 

8. SWD PRM: aktualizacja danych ZRM. Uwaga: od tej chwili ZRM musi pracować na nowym tablecie. 

Wszystkie powiadomienia oraz zlecenia do obsług trafiać będą na nowo wybrany tablet. 
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 UC.01.02.07 Odtwórz / ukryj trasę przejazdu pojazdu 

Opis 

Odtworzenie trasy przejazdu ZRM w ramach wybranego zlecenia wyjazdu na mapie UMM oraz wyświetlenie 

szczegółów dotyczących stanu czujników pojazdu. 

Warunki początkowe 

Dyspozytor medyczny jest zalogowany na stanowisko dostępowe w Dyspozytorni. Dyspozytor ma otwarte 

okno główne aplikacji z listą zdarzeń. 

Scenariusz podstawowy: 

1. Użytkownik: dwukrotne kliknięcie na wybranym Zdarzeniu lub kliknięcie przycisku: Szczegóły w 

wybranym wierszu. 

2. SWD PRM: wyświetlenie szczegółów Zdarzenia. 

3. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Trasa przejazdu dla wybranego ZRM-u obsługującego Zdarzenie. 

4. Aplikacja mapy: prezentacja trasy przejazdy ZRM włącznie z wizualizacją  miejsc, w których 

nastąpiła zmiana statusu. 

5. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Usuń trasę przejazdu. 

6. Aplikacja mapy: wyczyszczenie trasy przejazdu oraz wizualizacji miejsc, w których nastąpiła zmiana 

statusu. 

 

 UC.01.02.08. Edytuj dane (analityk) 

Opis: 

Do aplikacji dyspozytora mogą logować się użytkownicy z uprawnieniem: Analityk. Analityk ma dostęp do 

wszystkich danych i formatek właściwych dla danego dysponenta. Analityk może przeglądać listę zdarzeń, 

formatki zdarzenia, KZW. Dodatkowo Analityk może przeglądać i edytować Karty Medycznych 

Czynności Ratunkowych przypisanych do KZW, ma także dostęp do historii KMCR. 

Uwaga: Po zalogowaniu do aplikacji z uprawnieniami Analityka, dostępne są wszystkie dane dysponenta, 

także historyczne. Analityk może zatem przeglądać i edytować wszystkie dane z dowolnego okresu 

czasu. 

Uwaga: Analityk nie może dysponować ZRM, ani zmieniać statusów zdarzeń i ZRM. 

Niniejszy przypadek użycia realizuję funkcjonalność edycji danych zdarzenia, KZW i KMCR. 

Warunki początkowe: 

Użytkownik zalogował się poprawnie do Systemu SWD PRM jako Analityk. Użytkownik otworzył formatkę 

szczegółów zdarzenia, do którego wystawiono co najmniej jedno KMCR (użytkownik widzi dodatkowy 

przycisk KMCR dla każdego zlecenia wyjazdu wystawionego do zdarzenia). 

Scenariusz podstawowy – edytuj dane zdarzenia: 

1. Użytkownik: otwarcie formatki dowolnego zdarzenia z listy zdarzeń. 

2. Użytkownik: edycja dowolnego pola z na formatce. 



 

 
Strona 225 / 308 

3. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Zapisz zmiany. 

4. SWD PRM: zapis zmienionych danych zdarzenia. 

Scenariusz alternatywny nr 1 – edytuj dane KZW: 

1. Użytkownik: otwarcie formatki dowolnego zdarzenia z listy zdarzeń, do którego zadysponowano 

przynajmniej jeden ZRM. 

2. kliknięcie przycisku KZW dla dowolnego zlecenia. 

3. SWD PRM: otwarcie formatki KZW w trybie do edycji. 

4. Użytkownik: edycja dowolnego pola z na formatce. 

5. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Zapisz. 

6. SWD PRM: zapis zmienionych danych KZW. 

7. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Powrót do zdarzenia. 

8. SWD PRM: zamknięcie formatki KZW i powrót do formatki zdarzenia. 

Scenariusz alternatywny nr 2 – edytuj dane KMCR: 

1. Użytkownik: otwarcie formatki dowolnego zdarzenia z listy zdarzeń, do którego zadysponowano 

przynajmniej jeden ZRM oraz dodano KMCR. 

2. kliknięcie przycisku KMCR dla dowolnego zlecenia. 

3. SWD PRM: otwarcie formatki KMCR w trybie do edycji. 

4. Użytkownik: edycja dowolnego pola z na formatce. 

5. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Zapisz. 

6. SWD PRM: zapis zmienionych danych KMCR. 

7. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Powrót do zdarzenia. 

8. SWD PRM: zamknięcie formatki KMCR i powrót do formatki zdarzenia. 
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12.2.3. UC.02. Kontrola i analiza obsługi zgłoszeń i zdarzeń 

 Schemat przypadków użycia w ramach grupy 

 

Rysunek 50. Diagram przypadków użycia: Kontrola i analiza obsługi zgłoszeń i zdarzeń 

 

 UC.02.01. Monitoruj siły i środki na mapie UMM 

Opis: 

W procesie monitorowania stanu dostępnych i biorących udział w akcji sił i środków podstawowym 

narzędziem pracy jest mapa UMM. Na mapie domyślnie prezentowana jest lokalizacja zdarzeń oraz 

lokalizacja dostępnych i biorących udział w akcji sił i środków. Funkcjonalność mapy daje możliwość 

filtrowania prezentowanych danych oraz wyboru informacji wyświetlanych przy ikonach z wizualizacją 

zdarzeń oraz sił i środków. 

Niniejszy przypadek użycia realizuje funkcjonalność monitorowania własnych oraz sąsiednich ZRM na mapie 

UMM. 

Warunki początkowe: 

Użytkownik zalogował się poprawnie do Systemu SWD PRM. Aplikacja mapy jest uruchomiona. 

uc UC.02. Kontrola i analiza obsługi zdarzeń
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Scenariusz podstawowy – wizualizacja ZRM-ów na mapie: 

1. Użytkownik: wybranie za pomocą filtra ZRM zespołów, które dyspozytor chce oglądać na mapie. 

2. Aplikacja mapy: prezentacja pozycji wszystkich ZRM-ów dostępnych na liście ZRM. 

Scenariusz alternatywny nr 1 – wizualizacja miejsca zdarzenia: 

1. Użytkownik: wprowadzenie danych adresowych miejsca zdarzenia na formatce zdarzenia. 

2. Użytkownik: kliknięcie przycisku celownika powyżej sekcji: Miejsce zdarzenia. 

3. Aplikacja mapy: oznaczenie miejsca zdarzenia na mapie i wycentrowanie mapy na oznaczonym 

punkcie. 

Scenariusz alternatywny nr 2 – wizualizacja miejsca zdarzenia – wybór miejsca z mapy: 

1. Użytkownik: znalezienie na mapie miejsca zdarzenia. 

2. Użytkownik: kliknięcie PPM i wybór opcji: oznacz zdarzenie. 

3. Aplikacja mapy: oznaczenie miejsca zdarzenia na mapie i wycentrowanie mapy na oznaczonym 

punkcie. 

4. SWD PRM: wpisanie danych adresowych właściwych dla oznaczonego na mapie punktu w formatce 

zdarzenia. 

Scenariusz alternatywny nr 3 – wizualizacja przybliżonego miejsca zdarzenia z PLI CBD: 

1. Użytkownik: otwarcie formatki zdarzenia, którego źródłem jest CPR lub uzupełnienie danych 

adresowych dla zdarzenia własnego (999). 

2. SWD PRM: pobranie danych lokalizacyjnych abonenta z PLI CBD. 

3. Użytkownik: kliknięcie przycisku celownika w sekcji PLI CBD formatki zdarzenia. 

4. Aplikacja mapy: prezentacja obszaru lokalizacji abonenta na podstawie danych geograficznych 

przekazanych przez PLI CBD. 

Scenariusz alternatywny nr 4 – wizualizacja trasy przejazdu: 

1. Realizacja kroków z: UC.01.02.07 Odtwórz / ukryj trasę przejazdu pojazdu. 

 UC.02.02. Przeglądaj listę zdarzeń 

Opis: 

Przypadek użycia dotyczący przeglądania listy zdarzeń został opisany tu: UC.02.02. Przeglądaj listę 

zdarzeń. 

 

 UC.02.03. Przeglądaj historię zgłoszenia 

Opis: 

Każde zgłoszenie, które trafiło do SWD PRM z CPR lub zostało zainicjowane w SWD PRM, posiada swoją 

historię. Zmiana parametrów zgłoszenia  jest uwzględniana w historii i zapisywana. 

Historia zgłoszeń dostępna jest dla dyspozytorów medycznych oraz dla analityków dysponenta. W 

pierwszym przypadku dostępne są wyłącznie zgłoszenia bieżące (nie starsze niż 30 dni), w drugim 
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przypadku dostępne są wszystkie zgłoszenia właściwe dla tej dyspozytorni. W obu przypadkach dostęp do 

historii jest analogiczny. 

Niniejszy przypadek użycia realizuje funkcjonalność przeglądania historii zgłoszeń. 

Warunki początkowe: 

Użytkownik zalogował się poprawnie do Systemu SWD PRM jako dyspozytor Medyczny lub Analityk. 

Scenariusz podstawowy – pokaż historię zdarzeń: 

1. Użytkownik: wyszukanie na liście zgłoszeń konkretnej pozycji. 

2. Użytkownik: kliknięcie przycisku szczegóły. 

3. SWD PRM: wyświetlenie formatki szczegółów zgłoszenia. 

4. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Historia. 

5. SWD PRM: wyświetlenie listy zmian zgłoszenia zawierającej: login użytkownika, który dokonał 

zmiany, jego imię, nazwisko i rolę w systemie, datę i czas dokonania zmiany, status zgłoszenia 

oraz przycisk: Pokaż szczegóły. 

6. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Pokaż szczegóły na wybranym wierszu historii zgłoszenia 

7. SWD PRM: wyświetlenie okna szczegółów zgłoszenia w trybie tylko do odczytu. Formatka 

prezentuje dane właściwe dla tej historycznej wersji zgłoszenia.  

 UC.02.04. Przeglądaj historię KZW 

Opis: 

Analogicznie do historii zgłoszenia, także KZW posiada swoją historię. Zmiana parametrów zgłoszenia jest 

uwzględniana w historii i zapisywana. 

Historia KZW dostępna jest dla dyspozytorów medycznych oraz dla analityków dysponenta. W pierwszym 

przypadku dostępne są wyłącznie KZW do zgłoszeń bieżących (nie starszych niż 30 dni), w drugim 

przypadku dostępne są wszystkie KZW właściwe dla dysponenta. W obu przypadkach dostęp do historii jest 

analogiczny. 

Niniejszy przypadek użycia realizuje funkcjonalność przeglądania historii KZW. 

Warunki początkowe: 

Użytkownik zalogował się poprawnie do Systemu SWD PRM jako dyspozytor Medyczny lub Analityk. 

Użytkownik otworzył formatkę szczegółów zdarzenia, do którego wystawiono co najmniej jedno KZW. 

Scenariusz podstawowy – pokaż historię KZW: 

1. Użytkownik: kliknięcie przycisku KZW w wybranym zleceniu wyjazdu. 

2. SWD PRM: wyświetlenie formatki KZW. 

3. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Historia. 

4. SWD PRM: wyświetlenie listy zmian KMCR zawierającej: login użytkownika, który dokonał zmiany, 

jego imię, nazwisko i rolę w systemie, datę i czas dokonania zmiany, status zgłoszenia oraz 

przycisk: Pokaż szczegóły. 

5. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Pokaż szczegóły na wybranym wierszu historii KZW 
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6. SWD PRM: wyświetlenie okna szczegółów KZW w trybie tylko do odczytu. Formatka prezentuje 

dane właściwe dla tej historycznej wersji KZW.  

 UC.02.05. Przeglądaj grafik dyżurów 

Opis: 

Każdy zalogowany dyspozytor medyczny może przejrzeć grafik swoich dyżurów. Grafik prezentuje dane 

dotyczące dyżuru w postaci: 

 Data i godzina rozpoczęcia dyżuru. 

 Data i godzina zakończenia dyżuru. 

 Stanowisko dostępowe, na którym dyżur ma być realizowany. 

 Przypisana rola na dyżurze.  

Dyspozytor ma możliwość filtrowania listy dyżurów za pomocą filtra wyboru dat rozpoczęcia i zakończenia 

dyżurów. Domyślnie wyświetlane są dyżury dla poprzedniego, obecnego i przyszłego miesiąca. 

Niniejszy przypadek użycia realizuje funkcjonalność przeglądania grafiku dyżurów dla zalogowanego 

dyspozytora medycznego. 

Warunki początkowe: 

Użytkownik zalogował się poprawnie do Systemu SWD PRM jako dyspozytor. Użytkownik ma otwarte okno 

główne aplikacji. 

Scenariusz podstawowy – pokaż domyślny grafik dyżurów: 

1. Użytkownik: kliknięcie przycisku Zobacz grafik. 

2. SWD PRM: wyświetlenie formatki listy dyżurów. 

3. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Szukaj. 

4. SWD PRM: wyświetlenie listy dyżurów dla okresu: poprzedni miesiąc, aktualny miesiąc, przyszły 

miesiąc. 

Scenariusz alternatywny nr 1 – pokaż grafik dyżurów dla dowolnego zakresu dat: 

1. Użytkownik: kliknięcie przycisku Zobacz grafik. 

2. SWD PRM: wyświetlenie formatki listy dyżurów. 

3. Użytkownik: wybór daty rozpoczęcie dyżuru i daty zakończenia dyżuru. 

4. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Szukaj. 

5. SWD PRM: wyświetlenie listy dyżurów dla okresu, którego data rozpoczęcia najwcześniejszego 

dyżuru jest większa lub równa dacie wybranej w filtrze rozpoczęcia dyżuru oraz data zakończenia 

najpóźniejszego dyżuru jest mniejsza lub równa dacie wybranej w filtrze zakończenia dyżuru. 

 UC.02.06. Drukuj księgę dysponenta 

Opis: 

Dyspozytor medyczny ma możliwość wydrukowania księgi dysponenta w aplikacji dyspozytora. Księga 

dysponenta prezentuje dane dotyczące wybranego dnia w postaci listy zawierającej następujące dane: 
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 Numer zlecenia wyjazdu / zgłoszenia. 

 Data i czas wezwania. 

 Miejsce zdarzenia. 

 Przyczyna wezwania (objawy). 

 Określenie wzywającego. 

 Oznaczenie pacjenta. 

 Oznaczenie zespołu. 

 Data i czas zadysponowania zespołu. 

 Data i czas wyjazdu zespołu. 

 Kod dyspozytora. 

Dyspozytor ma możliwość wyboru dnia, dla którego chce pokazać i wydrukować księgę dysponenta. 

Niniejszy przypadek użycia realizuje funkcjonalność przeglądania i wydruku księgi dysponenta z aplikacji 

dyspozytora. 

Warunki początkowe: 

Użytkownik zalogował się poprawnie do Systemu SWD PRM jako dyspozytor. 

Scenariusz podstawowy – pokaż domyślny grafik dyżurów: 

1. Użytkownik: Wybranie i kliknięcie pozycji: Księga dysponenta z menu rozwijanego: Czynności. 

2. SWD PRM: Otwarcie formatki: Księga dysponenta. 

3. Użytkownik: wybór dnia wygenerowania księgi dysponenta. 

4. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Generuj. 

5. SWD PRM: wyświetlenie księgi dysponenta dla wybranego dnia. 

6. Użytkownik: kliknięcie przycisku drukuj. 

7. SWD PRM: otwarcie okna dialogowego drukowania. 

 UC.02.07. Przeglądaj zdarzenia w trybie tylko do odczytu (lekarz 

koordynator) 

Opis: 

Z aplikacji dyspozytora mogą korzystać także użytkownicy z uprawnieniami: Lekarz koordynator. Lekarz 

koordynator ma dostęp do listy zdarzeń, formatek zdarzeń, KZW, listy ZRM oraz aplikacji mapy. Lekarz 

koordynator nie może zmieniać danych na formatkach, dysponować ZRM-ów, ani zmieniać ich statusów. 

Innymi słowy Lekarz koordynator korzysta z aplikacji dyspozytora w trybie tylko do odczytu. 

Przy tych ograniczeniach, właściwe dla Lekarza koordynatora są czynności opisane w następujących 

przypadkach użycia: 

 12.1.1.2 UC.00.01.01 Rozpocznij pracę. 

 12.1.1.9 UC.00.01.08 Zakończ pracę. 

 12.2.2.8 UC.01.02.07 Odtwórz / ukryj trasę przejazdu pojazdu 
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 12.2.3.3 UC.02.02. Przeglądaj listę zdarzeń 

 12.2.3.2 UC.02.01. Monitoruj siły i środki na mapie UMM. 

 12.2.3.4 UC.02.03. Przeglądaj historię zgłoszenia. 

 12.2.3.5 UC.02.04. Przeglądaj historię KZW. 

 UC.02.08. Przeglądaj historię KMCR (analityk) 

Opis: 

Do aplikacji dyspozytora mogą logować się użytkownicy z uprawnieniem: Analityk. Analityk ma dostęp do 

wszystkich danych i formatek właściwych dla danego dysponenta. Analityk może przeglądać listę zdarzeń, 

formatki zdarzenia, KZW. Dodatkowo Analityk może przeglądać i edytować Karty Medycznych 

Czynności Ratunkowych przypisanych do KZW, ma także dostęp do historii KMCR. 

Uwaga: Po zalogowaniu do aplikacji z uprawnieniami Analityka, dostępne są wszystkie dane dysponenta, 

także historyczne. Analityk może zatem przeglądać i edytować wszystkie dane z dowolnego okresu 

czasu. 

Uwaga: Analityk nie może dysponować ZRM, ani zmieniać statusów zdarzeń i ZRM. 

Niniejszy przypadek użycia realizuję funkcjonalność przeglądania historii KMCR. 

Warunki początkowe: 

Użytkownik zalogował się poprawnie do Systemu SWD PRM jako Analityk. Użytkownik otworzył formatkę 

szczegółów zdarzenia, do którego wystawiono co najmniej jedno KMCR (użytkownik widzi dodatkowy 

przycisk KMCR dla każdego zlecenia wyjazdu wystawionego do zdarzenia). 

Scenariusz podstawowy – pokaż historię KMCR: 

9. Użytkownik: kliknięcie przycisku KMCR w wybranym zleceniu wyjazdu. 

10. SWD PRM: wyświetlenie formatki KMCR. 

11. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Historia. 

12. SWD PRM: wyświetlenie listy zmian KMCR: login użytkownika, który dokonał zmiany, jego imię, 

nazwisko i rolę w systemie, datę i czas dokonania zmiany, status zgłoszenia oraz przycisk: Pokaż 

szczegóły. 

13. Użytkownik: kliknięcie przycisku: Pokaż szczegóły na wybranym wierszu historii KMCR. 

SWD PRM: wyświetlenie okna szczegółów KMCR w trybie tylko do odczytu. Formatka prezentuje dane 

właściwe dla tej historycznej wersji KMCR. 

12.3. Moduł Mapy 

12.3.1. Oznacz zdarzenie na mapie 

Opis: 

Podstawową funkcjonalnością modułu mapy jest wizualizacja danych graficznych pochodzących z modułu 

dyspozytora i modułów GPS znajdujących się w ZRM. 

Niniejszy przypadek użycia realizuje funkcjonalność oznaczania zdarzenia na mapie. 
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Warunki początkowe: 

Dyspozytor medyczny jest w trakcie obsługi zdarzenia i ma wyświetloną formatkę obsługi zdarzenia oraz 

zalogowany jest do modułu mapy. 

Scenariusz podstawowy: 

1. Użytkownik: wybór opcji zaznaczenia zdarzenia w wybranym miejscu mapy. 

2. SWD PRM: uzupełnienie w formatce dyspozytora odpowiednich pól oraz oznaczenie wybranego 

miejsca mapy ikoną. 

 

12.4. Moduł Mobilny ZRM 

12.4.1. UC.01.03 Czynności operacyjne 

 Schemat przypadków użycia w ramach grupy 

 

Rysunek 51. Diagram przypadków użycia: Czynności operacyjne 

 

 UC.01.03.01. Przyjmij zlecenie wyjazdu  

Opis: 

Podstawową funkcjonalnością terminali mobilnych jest potwierdzenie przyjęcia zdarzenia od dyspozytora 

medycznego. Niezależnie od miejsca przebywania, ZRM potwierdza drogą elektroniczną możliwość podjęcia 

 uc UC.01.03. Czynności operacyjne

Członek  ZRM

(from Aktorzy)

UC.01.03.01. Przyjmij  

zlecenie wyjazdu
UC.01.03.02. Zmień status 

ZRM«extend»
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się realizacji wyjazdu do zdarzenia. Przyjęcie zakończone jest poprzez otrzymanie karty zlecenia wyjazdu 

w formie elektronicznej od dyspozytora medycznego. 

Warunki początkowe: 

Realizacja zlecenia wyjazdu została przekazana zespołowi ZRM przez dyspozytora w module 

dyspozytorskim. 

Scenariusz podstawowy – przyjęcie zlecenia wyjazdu na terminalu mobilnym w karetce ZRM: 

1. SWD PRM: wyświetlenie powiadomienia o przydzieleniu realizacji nowego zlecenia wyjazdu ZRM 

przez dyspozytora. 

2. Użytkownik: wybór opcji potwierdzenia przyjęcia zlecenia do realizacji. 

3. SWD PRM: przesłanie do dyspozytora informacji o przyjęciu zlecenia przez wybrany ZRM oraz 

przesłanie karty zlecenia wyjazdu do terminala mobilnego i MS ZRM. 

4. Użytkownik: otwarcie karty zlecenia wyjazdu oraz wybór opcji prowadzenia do miejsca zdarzenia 

w aplikacji nawigacyjnej (jeśli są dostępne współrzędne miejsca zdarzenia). 

 UC.01.03.02. Zmień status ZRM  

Opis: 

Śledzenie postępów ZRM w realizacji zlecenia wyjazdu odbywa się przede wszystkim poprzez nadzór nad 

statusami aktualizowanymi przez ZRM na terminalu mobilnym. ZRM może w dowolnym momencie zmienić 

status w celu przekazania dyspozytorowi informacji o stanie obsługi wyjazdu. 

Warunki początkowe: 

ZRM zrealizował jeden z etapów obsługi zdarzenia. Terminal mobilny jest uruchomiony. 

Scenariusz podstawowy – zmiana statusu ZRM na terminalu mobilnym w karetce ZRM: 

1. Użytkownik: wybór zakładki wyboru aktualnego statusu realizacji zlecenia przez ZRM. 

2. SWD PRM: wyświetlenie ekranu z listą możliwych statusów ZRM. 

3. Użytkownik: wybór odpowiedniego statusu ZRM. 

4. Użytkownik: potwierdzenie wybranego statusu ZRM w oknie dialogowym. 

5. SWD PRM: przesyłanie do dyspozytora informacji o zmianie statusu odpowiedniego ZRM. 

Scenariusz alternatywny – wycofanie się ze zmiany statusu ZRM na terminalu mobilnym w 

karetce ZRM: 

1. Użytkownik: wybór zakładki wyboru aktualnego statusu realizacji zlecenia przez ZRM. 

2. SWD PRM: wyświetlenie ekranu z listą możliwych statusów ZRM. 

3. Użytkownik: wybór odpowiedniego statusu ZRM. 

4. Użytkownik: odrzucenie zmiany wybranego statusu ZRM w oknie dialogowym. 

5. SWD PRM: Powrót do zakładki wyboru aktualnego statusu realizacji zlecenia przez ZRM, bez zmiany 

statusu 

 



 

 
Strona 234 / 308 

12.4.2. UC.01.04 Rozliczenia ZRM 

Część czynności związanych z rozliczeniem wyjazdów ZRM i przygotowaniem dokumentacji medycznej jest 

wykonywana w ramach czynności operacyjnych. Jednakże ponieważ czynności związane z dokumentacją 

nie mają bezpośredniego wpływu na medyczne czynności ratunkowe, opisujące je przypadki użycia zostały 

wydzielone do oddzielnej grupy.  

Uwaga: Założono obecność przynajmniej jednego stanowiska dostępowego w miejscu stacjonowania ZRM. 

Jest to niezbędne dla funkcjonowania SWD PRM. Terminal mobilny wspiera ZRM w czynnościach 

operacyjnych, jednak całościowe wypełnienie dokumentacji i jej zamknięcie możliwe jest tylko na 

stanowisku dostępowym. 

 Schemat przypadków użycia w ramach grupy 

 

Rysunek 52. Diagram przypadków użycia: Rozliczenia ZRM 

 

 UC.01.04.01. Edytuj kartę zlecenia wyjazdu 

Opis: 

Dzięki elektronicznej obsłudze dokumentacji, ZRM może edytować kartę zlecenia wyjazdu otrzymaną od 

dyspozytora medycznego. Dokumenty wyjazdu mogą być modyfikowane zarówno na terminalu mobilnym, 
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jak i na stanowisku dostępowym w MS ZRM. Pomiędzy aplikacjami użytkowanymi przez ZRM, a 

dyspozytorem medycznym przebiega regularna synchronizacja treści dokumentów. 

Warunki początkowe: 

Na terminal mobilny wpłynęła karta zlecenia wyjazdu od dyspozytora medycznego. 

Scenariusz podstawowy – modyfikacja danych na terminalu mobilnym: 

1. Użytkownik: wybór opcji wyświetlenia szczegółów zlecenia wyjazdu. 

2. SWD PRM: wyświetlenie szczegółów karty zlecenia wyjazdu. 

3. Użytkownik: modyfikacja treści karty zlecenia wyjazdu, a następnie zapis zmian poprzez wybór 

opcji zapisu.  

 UC.01.04.02. Drukuj kartę zlecenia wyjazdu  

Opis: 

ZRM może wydrukować kartę zlecenia wyjazdu. Karta zlecenia wyjazdu może być uzupełniana ręcznie przez 

członków ZRM, a następnie ponownie uzupełniona w formie elektronicznej poprzez terminal mobilny lub 

stanowisko dostępowe w MS ZRM. Do uruchomienia funkcji wydruku konieczna jest autoryzacja – jeśli 

użytkownik nie korzysta z karty mikroprocesorowej, konieczne jest wpisanie hasła użytkownika.  

Warunki początkowe: 

Na terminal mobilny wpłynęła karta zlecenia wyjazdu od dyspozytora medycznego. 

Scenariusz podstawowy – drukowanie karty zlecenia wyjazdu w karetce ZRM: 

1. Użytkownik: wybór opcji wyświetlenia szczegółów zlecenia wyjazdu. Uwaga: na terminalu 

mobilnym dostępne są dane tylko bieżących zleceń wyjazdu.  

2. SWD PRM: wyświetlenie szczegółów karty zlecenia wyjazdu. 

3. Użytkownik: wybór opcji drukowania. Konieczne jest potwierdzenie za pomocą hasła użytkownika 

(kierownika ZRM). 

4. Moduł mobilny SWD PRM: przekazanie karty zlecenia wyjazdu do drukarki w karetce ZRM. 

Zapamiętanie w historii karty zlecenia wyjazdu operacji wydruku – jako użytkownik zostaje przyjęty 

zalogowany w module mobilnym kierownik ZRM. 

 UC.01.04.04. Utwórz nową kartę medycznych czynności 

ratunkowych  

Opis: 

Kluczowym dokumentem wystawianym przez ZRM w trakcie realizacji wyjazdu jest karta medycznych 

czynności ratunkowych. ZRM ma możliwość wystawienia karty medycznych czynności ratunkowych 

zarówno na terminalu mobilnym, jak i poprzez stanowisko dostępowe w MS ZRM. Pomiędzy aplikacjami 

użytkowanymi przez ZRM a dyspozytorem medycznym przebiega regularna synchronizacja treści 

dokumentów. 
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Warunki początkowe: 

Na terminal mobilny i stanowisko dostępowe w MS ZRM wpłynęła karta zlecenia wyjazdu od dyspozytora 

medycznego. Nie istnieje jeszcze karta medycznych czynności ratunkowych dla Zdarzenia obecnie 

obsługiwanego przez ZRM. 

Scenariusz podstawowy – utworzenie nowej karty medycznych czynności ratunkowych dla 

danej karty zlecenia wyjazdu na terminalu mobilnym 

1. Użytkownik: wybór opcji zarządzania dokumentacją medyczną. 

2. SWD PRM: wyświetlenie widoku aktualnych dokumentów. 

3. Użytkownik: wybór opcji utworzenia karty medycznych czynności ratunkowych do zlecenia. 

4. SWD PRM: wyświetlenie pustej karty medycznych czynności ratunkowych z możliwością edycji i 

przypisanie jej do obecnie obsługiwanego zlecenia. Wypełnione są pola, które mogą być wypełnione 

automatycznie przez System. 

5. Użytkownik: uzupełnienie treści karty medycznych czynności ratunkowych, a następnie zapis 

zmiany poprzez wybór opcji zapisu. 

Scenariusz alternatywny nr 1 – utworzenie nowej karty medycznych czynności ratunkowych w 

trybie off-line na terminalu mobilnym: 

1. Użytkownik: wybór opcji dodania nowej karty medycznych czynności ratunkowych bez powiązania 

z istniejącą kartą zlecenia wyjazdu. 

2. SWD PRM: wyświetlenie pustego szablonu karty medycznych czynności ratunkowych z możliwością 

edycji. Wypełnione są pola, które mogą być wypełnione automatycznie przez System. 

3. Użytkownik: uzupełnienie treści karty medycznych czynności ratunkowych, a następnie zapis 

zmiany poprzez wybór opcji zapisu.  

 UC.01.04.05. Edytuj kartę medycznych czynności ratunkowych 

Opis: 

Karta medycznych czynności ratunkowych może podlegać modyfikacji w trakcie realizacji zdarzenia. W 

przypadku wykorzystania papierowej wersji karty medycznych czynności ratunkowych ZRM jest 

zobowiązany do uzupełnienia elektronicznej wersji dokumentu po zakończeniu działań. Pomiędzy 

aplikacjami użytkowanymi przez ZRM, a dyspozytorem medycznym przebiega regularna synchronizacja 

treści dokumentów. 

Warunki początkowe: 

Dla ZRM jest dostępna karta medycznych czynności ratunkowych, w szczególności może być to karta nie 

przypięta do karty zlecenia wyjazdu (utworzona w trybie off-line). 

Scenariusz podstawowy – modyfikacja danych na terminalu mobilnym: 

1. Użytkownik: wybór funkcji wyświetlenia dostępnych dokumentów. 

2. SWD PRM: wyświetlenie dokumentów dostępnych dla użytkownika. 

3. Użytkownik: wybór karty medycznych czynności ratunkowych, powiązanej z realizowanym 

zleceniem. 

4. SWD PRM: wyświetlenie szczegółów karty medycznych czynności ratunkowych. 
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5. Użytkownik: modyfikacja treści karty medycznych czynności ratunkowych, a następnie zapis zmian 

poprzez wybór opcji zapisu. 

Scenariusz alternatywny 1 – modyfikacja danych na terminalu mobilnym bez aktywnego 

zlecenia: 

1. Użytkownik: wybór funkcji wyświetlenia dostępnych dokumentów, wybór konkretnej karty 

2. SWD PRM: wyświetlenie szczegółów karty medycznych czynności ratunkowych. 

3. Użytkownik: modyfikacja treści karty medycznych czynności ratunkowych, a następnie zapis zmian 

poprzez wybór opcji zapisu. 

 UC.01.04.06. Drukuj kartę medycznych czynności ratunkowych 

Opis 

Ze względu na konieczność pozostawienia kopii uzupełnionej karty medycznych czynności ratunkowych 

pacjentowi, ZRM posiada możliwość wydrukowania karty medycznych czynności ratunkowych w karetce 

ZRM lub w MS ZRM. Drukowany dokument musi być zgodny z wymaganiami prawnymi dotyczącymi 

dokumentacji medycznej PRM. Do uruchomienia funkcji wydruku konieczna jest autoryzacja – jeśli 

użytkownik nie korzysta z karty mikroprocesorowej, konieczne jest wpisanie hasła użytkownika. 

Warunki początkowe 

Utworzona została karta medycznych czynności ratunkowych. Użytkownik wyświetlił w aplikacji szczegóły 

wybranej otwartej karty medycznych czynności ratunkowych. W szczególności może być to karta utworzona 

w trybie off-line, nie przypisana do karty zlecenia wyjazdu. 

Scenariusz podstawowy – drukowanie karty medycznych czynności ratunkowych w karetce 

ZRM: 

1. Użytkownik: wybór opcji drukowania. Konieczne jest potwierdzenie za pomocą hasła użytkownika 

(kierownika ZRM). 

2. SWD PRM: przekazanie karty medycznych czynności ratunkowych do drukarki w karetce ZRM. 

System zapamiętuje w historii karty medycznych czynności ratunkowych fakt jej wydrukowania 

(data i godzina, wersja dokumentu, użytkownik – zalogowany na terminalu mobilnym kierownik 

ZRM). 

 UC.01.04.08. Powiąż kartę zlecenia wyjazdu z kartą medycznych 

czynności ratunkowych 

Opis: 

W przypadku pracy w trybie off-line, ZRM musi mieć konieczność wystawienia karty medycznych czynności 

ratunkowych bez otrzymania karty zlecenia wyjazdu. Po odzyskaniu połączenia z OK, ZRM ma możliwość 

powiązania otrzymanej karty zlecenia wyjazdu z uprzednio utworzoną kartą medycznych czynności 

ratunkowych. 

Warunki początkowe: 

Wystawiona została karta medycznych czynności ratunkowych. 

Po odzyskaniu łączności z OK, ZRM otrzymał kartę zlecenia wyjazdu odpowiadającą już zrealizowanemu 

zdarzeniu. 



 

 
Strona 238 / 308 

Scenariusz podstawowy – powiązanie karty zlecenia wyjazdu z kartą medycznych czynności 

ratunkowych na terminalu mobilnym: 

1. Użytkownik: wybór opcji wyświetlenia dokumentacji medycznej. 

2. SWD PRM: wyświetlenie dostępnej dokumentacji: kart zlecenia wyjazdu oraz kart medycznych 

czynności ratunkowych. 

3. Użytkownik: użycie funkcji powiązania karty zlecenia wyjazdu z istniejącą kartą medycznych 

czynności ratunkowych. 

4. SWD PRM: potwierdzenie powiązania dokumentacji. 

12.5. Moduł Stacjonarny ZRM 

12.5.1. UC.01.03 Czynności operacyjne 

 Schemat przypadków użycia w ramach grupy 

 

Rysunek 53. Diagram przypadków użycia: Czynności operacyjne 

 

 UC.01.03.01. Przyjmij zlecenie wyjazdu  

Opis: 

Podstawową funkcjonalnością stanowisk dostępowych w MS ZRM jest potwierdzenie przyjęcia zdarzenia od 

dyspozytora medycznego. Przyjęcie zakończone jest poprzez otrzymanie karty zlecenia wyjazdu w formie 

elektronicznej od dyspozytora medycznego. 
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Warunki początkowe: 

Realizacja zlecenia wyjazdu została przekazana zespołowi ZRM przez dyspozytora w module 

dyspozytorskim. 

Scenariusz podstawowy – przyjęcie zlecenia wyjazdu w MS ZRM: 

1. SWD PRM: wyświetlenie powiadomienia o przydzieleniu realizacji nowego zdarzenia ZRM przez 

dyspozytora. 

2. Użytkownik: wybór opcji potwierdzenia przyjęcia zlecenia do realizacji.  

3. Realizacja przypadku użycia „UC.00.02.05. Potwierdź operację”. 

4. SWD PRM: przesłanie do dyspozytora informacji o przyjęciu zlecenia przez wybrany ZRM oraz 

przesłanie karty zlecenia wyjazdu do terminala mobilnego i MS ZRM. 

 

 UC.01.03.02. Zmień status ZRM  

Opis: 

Śledzenie postępów ZRM w realizacji zlecenia wyjazdu odbywa się przede wszystkim poprzez nadzór nad 

statusami aktualizowanymi przez ZRM na terminalu mobilnym. ZRM może w dowolnym momencie zmienić 

status w celu przekazania dyspozytorowi informacji o stanie obsługi wyjazdu. Status ZRM można także 

aktualizować za pomocą aplikacji w Miejscu Stacjonowania ZRM. 

Warunki początkowe: 

Uruchomiona aplikacja w miejscu stacjonowania ZRM. Użytkownik zalogowany do trybu sesyjnego, 

wybrany ZRM dla zalogowanego użytkownika. ZRM zrealizował jeden z etapów obsługi zdarzenia. 

Scenariusz podstawowy – zmiana statusu ZRM w miejscu stacjonowania ZRM: 

1. Użytkownik: wybór zakładki wyboru aktualnego statusu realizacji zlecenia przez ZRM. 

2. SWD PRM: wyświetlenie ekranu z listą możliwych statusów ZRM. 

3. Użytkownik: wybór odpowiedniego statusu ZRM. 

4. Użytkownik: potwierdzenie wybranego statusu ZRM w oknie dialogowym. 

5. SWD PRM: przesyłanie do dyspozytora informacji o zmianie statusu odpowiedniego ZRM. 

Scenariusz alternatywny – wycofanie się ze zmiany statusu ZRM w miejscu stacjonowania ZRM: 

1. Użytkownik: wybór zakładki wyboru aktualnego statusu realizacji zlecenia przez ZRM. 

2. SWD PRM: wyświetlenie ekranu z listą możliwych statusów ZRM. 

3. Użytkownik: wybór odpowiedniego statusu ZRM. 

4. Użytkownik: odrzucenie zmiany wybranego statusu ZRM w oknie dialogowym. 

5. SWD PRM: Powrót do zakładki wyboru aktualnego statusu realizacji zlecenia przez ZRM, bez zmiany 

statusu 
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12.5.2. UC.01.04 Rozliczenia ZRM 

Część czynności związanych z rozliczeniem wyjazdów ZRM i przygotowaniem dokumentacji medycznej jest 

wykonywana w ramach czynności operacyjnych. Jednakże ponieważ czynności związane z dokumentacją 

nie mają bezpośredniego wpływu na medyczne czynności ratunkowe, opisujące je przypadki użycia zostały 

wydzielone do oddzielnej grupy.  

Uwaga: Założono obecność przynajmniej jednego stanowiska dostępowego w miejscu stacjonowania ZRM. 

Jest to niezbędne dla funkcjonowania SWD PRM. Terminal mobilny wspiera ZRM w czynnościach 

operacyjnych, jednak całościowe wypełnienie dokumentacji i jej zamknięcie możliwe jest tylko na 

stanowisku dostępowym. 

 Schemat przypadków użycia w ramach grupy 

 

Rysunek 54. Diagram przypadków użycia: Rozliczenia ZRM 

 

 UC.01.04.01. Edytuj kartę zlecenia wyjazdu 

Opis: 

Dzięki elektronicznej obsłudze dokumentacji, ZRM może edytować kartę zlecenia wyjazdu otrzymaną od 

dyspozytora medycznego. Dokumenty wyjazdu mogą być modyfikowane zarówno na terminalu mobilnym, 
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jak i na stanowisku dostępowym w MS ZRM. Pomiędzy aplikacjami użytkowanymi przez ZRM, a 

dyspozytorem medycznym przebiega regularna synchronizacja treści dokumentów. 

Warunki początkowe: 

Na stanowisko dostępowe w MS ZRM wpłynęła karta zlecenia wyjazdu od dyspozytora medycznego. 

Scenariusz podstawowy – modyfikacja danych na komputerze stacjonarnym w MS ZRM: 

1. Użytkownik: wybór opcji wyświetlenia listy zleceń wyjazdu. 

2. SWD PRM: wyświetlenie listy wyjazdów obsłużonych przez ZRM. 

3. Użytkownik: wybór zlecenia, którego dotyczą dokumenty do edycji. 

4. SWD PRM: wyświetlenie szczegółów karty zlecenia wyjazdu. 

5. Użytkownik: modyfikacja treści karty zlecenia wyjazdu, a następnie zapis zmian poprzez wybór 

opcji zapisu. 

 

 UC.01.04.02. Drukuj kartę zlecenia wyjazdu  

Opis: 

ZRM może wydrukować kartę zlecenia wyjazdu. Karta zlecenia wyjazdu może być uzupełniana ręcznie przez 

członków ZRM, a następnie ponownie uzupełniona w formie elektronicznej poprzez terminal mobilny lub 

stanowisko dostępowe w MS ZRM. Do uruchomienia funkcji wydruku konieczna jest autoryzacja – jeśli 

użytkownik nie korzysta z karty mikroprocesorowej, konieczne jest wpisanie hasła użytkownika.  

Warunki początkowe: 

Na stanowisko dostępowe w MS ZRM wpłynęła karta zlecenia wyjazdu od dyspozytora medycznego. 

Scenariusz podstawowy – wydruk karty zlecenia wyjazdu na komputerze stacjonarnym w MS 

ZRM (uwaga: operacje wykonywane przez użytkownika wymagają autoryzacji): 

1. Użytkownik: wybór opcji wyświetlenia listy zleceń wyjazdu. 

2. SWD PRM: wyświetlenie listy wyjazdów obsłużonych przez ZRM i nie zamkniętych. 

3. Użytkownik: wybór zlecenia, którego kartę zlecenia wyjazdu należy wydrukować. 

4. SWD PRM: wyświetlenie szczegółów karty zlecenia wyjazdu. 

5. Użytkownik: wybór opcji drukowania. 

6. Moduł w miejscu stacjonowania SWD PRM: przekazanie karty zlecenia wyjazdu do lokalnej drukarki 

w miejscu stacjonowania ZRM. 

Zapamiętanie w historii karty zlecenia wyjazdu operacji wydruku przez zalogowanego użytkownika. 

 

 UC.01.04.03. Zatwierdź dokumentację wyjazdu 

Opis: 

Przez dokumentację wyjazdu rozumiany jest komplet dwóch dokumentów: karty zlecenia wyjazdu i 

powiązanej z nią karty medycznych czynności ratunkowych. W niektórych przypadkach karta medycznych 
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czynności ratunkowych może nie być wystawiona – wtedy dokumentację wyjazdy stanowi sama karta 

zlecenia wyjazdu. 

Papierowa wersja dokumentacji wyjazdu wymaga zatwierdzenia poprzez podpis kierownika ZRM oraz 

postawienie jego pieczątki. Elektroniczna wersja dokumentacji wyjazdu może być zatwierdzona przez 

kierownika ZRM w miejscu stacjonowania ZRM. Zatwierdzenie odbywa się poprzez wprowadzenie karty 

mikroprocesorowej do czytnika i podanie prawidłowego kodu PIN lub wprowadzenie loginu i hasła. 

Warunki początkowe: 

Wystawiona została dokumentacja wyjazdu. Jeśli wystawiono kartę medycznych czynności ratunkowych, 

jest ona powiązana z kartą zlecenia wyjazdu. 

Scenariusz podstawowy – zatwierdzenie dokumentacji wyjazdu na komputerze stacjonarnym w 

MS ZRM: 

1. Użytkownik: wybór opcji wyświetlenia listy zleceń wyjazdu. 

2. SWD PRM: wyświetlenie listy zleceń obsłużonych przez ZRM. 

3. Użytkownik: wybór zlecenia, którego kartę zlecenia wyjazdu należy zatwierdzić. 

4. Użytkownik: wybór opcji wyświetlenia szczegółów zlecenia wyjazdu. 

5. SWD PRM: wyświetlenie szczegółów karty zlecenia wyjazdu. 

6. Użytkownik: wybór opcji zatwierdzenia dokumentacji wyjazdu. 

7. Realizacja przypadku użycia „UC.00.02.05. Zautoryzuj operację”. 

 

 UC.01.04.04. Utwórz nową kartę medycznych czynności 

ratunkowych  

Opis: 

Kluczowym dokumentem wystawianym przez ZRM w trakcie realizacji wyjazdu jest karta medycznych 

czynności ratunkowych. ZRM ma możliwość wystawienia karty medycznych czynności ratunkowych 

zarówno na terminalu mobilnym, jak i poprzez stanowisko dostępowe w MS ZRM. Pomiędzy aplikacjami 

użytkowanymi przez ZRM a dyspozytorem medycznym przebiega regularna synchronizacja treści 

dokumentów. 

Warunki początkowe: 

Na stanowisko dostępowe w MS ZRM wpłynęła karta zlecenia wyjazdu od dyspozytora medycznego. Nie 

istnieje jeszcze karta medycznych czynności ratunkowych dla Zdarzenia obecnie obsługiwanego przez ZRM. 

Scenariusz podstawowy – utworzenie nowej karty medycznych czynności ratunkowych na 

komputerze stacjonarnym w MS ZRM: 

1. Użytkownik: wybór opcji wyświetlenia listy zleceń wyjazdu. 

2. SWD PRM: wyświetlenie listy wyjazdów obsłużonych przez ZRM. 

3. Użytkownik: wybór zlecenia, do którego należy dodać nową kartę medycznych czynności 

ratunkowych i wybór opcji utworzenia karty medycznych czynności ratunkowych do zlecenia. 
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4. SWD PRM: wyświetlenie pustej karty medycznych czynności ratunkowych z możliwością edycji i 

przypisanie jej do obecnie wybranego zlecenia. Wypełnione są pola, które mogą być wypełnione 

automatycznie przez System. 

5. Użytkownik: uzupełnienie treści karty medycznych czynności ratunkowych, a następnie zapis 

zmiany poprzez wybór opcji zapisu. 

Scenariusz alternatywny nr 1 – utworzenie nowej karty medycznych czynności ratunkowych w 

trybie off-line: 

1. Użytkownik: wybór opcji dodania nowej karty medycznych czynności ratunkowych bez powiązania 

z istniejącą kartą zlecenia wyjazdu. 

2. SWD PRM: wyświetlenie pustego szablonu karty medycznych czynności ratunkowych z możliwością 

edycji. Wypełnione są pola, które mogą być wypełnione automatycznie przez System. 

3. Użytkownik: uzupełnienie treści karty medycznych czynności ratunkowych, a następnie zapis 

zmiany poprzez wybór opcji zapisu. 

 UC.01.04.05. Edytuj kartę medycznych czynności ratunkowych 

Opis: 

Karta medycznych czynności ratunkowych może podlegać modyfikacji w trakcie realizacji zdarzenia. W 

przypadku wykorzystania papierowej wersji karty medycznych czynności ratunkowych ZRM jest 

zobowiązany do uzupełnienia elektronicznej wersji dokumentu po zakończeniu działań. Pomiędzy 

aplikacjami użytkowanymi przez ZRM, a dyspozytorem medycznym przebiega regularna synchronizacja 

treści dokumentów. 

Warunki początkowe: 

Dla ZRM jest dostępna otwarta karta medycznych czynności ratunkowych, w szczególności może być to 

karta nie przypięta do karty zlecenia wyjazdu (utworzona w trybie off-line). 

Scenariusz podstawowy – modyfikacja danych na komputerze stacjonarnym w MS ZRM: 

1. Użytkownik: wybór funkcji wyświetlenia dostępnych dokumentów. 

2. SWD PRM: wyświetlenie dokumentów dostępnych dla użytkownika. 

3. Użytkownik: wybór karty medycznych czynności ratunkowych, powiązanej z realizowanym 

zleceniem. 

4. SWD PRM: wyświetlenie szczegółów karty medycznych czynności ratunkowych. 

5. Użytkownik: modyfikacja treści karty medycznych czynności ratunkowych, a następnie zapis zmian 

poprzez wybór opcji zapisu. 

 UC.01.04.06. Drukuj kartę medycznych czynności ratunkowych 

Opis 

Ze względu na konieczność pozostawienia kopii uzupełnionej karty medycznych czynności ratunkowych 

pacjentowi, ZRM posiada możliwość wydrukowania karty medycznych czynności ratunkowych w karetce 

ZRM lub w MS ZRM. Drukowany dokument musi być zgodny z wymaganiami prawnymi dotyczącymi 

dokumentacji medycznej PRM. Do uruchomienia funkcji wydruku konieczna jest autoryzacja – jeśli 

użytkownik nie korzysta z karty mikroprocesorowej, konieczne jest wpisanie hasła użytkownika. 
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Warunki początkowe 

Utworzona została karta medycznych czynności ratunkowych. Użytkownik wyświetlił w aplikacji szczegóły 

wybranej otwartej karty medycznych czynności ratunkowych. W szczególności może być to karta utworzona 

w trybie off-line, nie przypisana do karty zlecenia wyjazdu. 

Scenariusz podstawowy – wydruk karty medycznych czynności ratunkowych na komputerze 

stacjonarnym w MS ZRM (operacje wykonywane przez użytkownika wymagają uwierzytelnienia 

i autoryzacji): 

1. Użytkownik: wybór opcji wyświetlenia listy dokumentów. 

2. SWD PRM: wyświetlenie listy dokumentów. 

3. Użytkownik: wybór wyjazdu, którego kartę medycznych czynności ratunkowych należy 

wydrukować. 

4. Użytkownik: wybór opcji drukowania. Konieczne jest potwierdzenie za pomocą hasła użytkownika. 

5. SWD PRM: przekazanie karty medycznych czynności ratunkowych do lokalnej drukarki w miejscu 

stacjonowania ZRM. 

System zapamiętuje w historii karty medycznych czynności ratunkowych fakt jej wydrukowania 

(data i godzina, wersja dokumentu, użytkownik –uwierzytelniony na stanowisku w miejscu 

stacjonowania użytkownik). 

 UC.01.04.07. Zatwierdź kartę medycznych czynności ratunkowych 

Zatwierdzenie karty medycznych czynności ratunkowych odbywa się jednocześnie z zatwierdzeniem karty 

zlecenia wyjazdu – zatwierdzana jest jednocześnie cała dokumentacja wyjazdu.  

 UC.01.04.08. Powiąż kartę zlecenia wyjazdu z kartą medycznych 

czynności ratunkowych 

Opis: 

W przypadku pracy w trybie off-line, ZRM musi mieć konieczność wystawienia karty medycznych czynności 

ratunkowych bez otrzymania karty zlecenia wyjazdu. Po odzyskaniu połączenia z OK, ZRM ma możliwość 

powiązania otrzymanej karty zlecenia wyjazdu z uprzednio utworzoną kartą medycznych czynności 

ratunkowych. 

Warunki początkowe: 

Wystawiona została karta medycznych czynności ratunkowych. 

Po odzyskaniu łączności z OK, ZRM otrzymał kartę zlecenia wyjazdu odpowiadającą już zrealizowanemu 

zdarzeniu. 

Scenariusz podstawowy – powiązanie karty zlecenia wyjazdu z kartą medycznych czynności 

ratunkowych na komputerze stacjonarnym w MS ZRM: 

1. Użytkownik: zalogowanie do trybu sesyjnego i wybór ZRM. Użycie funkcji wyświetlenia 

dokumentacji medycznej. 

2. SWD PRM: wyświetlenie dostępnej dokumentacji: kart zlecenia wyjazdu oraz kart medycznych 

czynności ratunkowych. 
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3. Użytkownik: użycie funkcji powiązania karty zlecenia wyjazdu z istniejącą kartą medycznych 

czynności ratunkowych. 

4. SWD PRM: potwierdzenie powiązania dokumentacji. 

 

12.6. Moduł Administratora 

12.6.1. UC.05. Biznesowe administrowanie siłami i środkami 

 UC.05.01. Biznesowe zarządzanie kontami użytkowników 

12.6.1.1.1. Schemat przypadków użycia w ramach grupy 

 

Rysunek 55. Diagram przypadków użycia: Biznesowe zarządzanie kontami użytkowników 

 

12.6.1.1.2. UC.05.01.01. Dodaj konto użytkownika 

Opis: 

Administrator dysponenta dodaje nowego użytkownika do listy użytkowników Systemu. Użytkowników 

wprowadzonych przez administratora dysponenta stanowić mogą członkowie ZRM, dyspozytorzy medyczni, 

kierowcy ZRM oraz pracownicy administracyjni. 
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Warunki początkowe: 

Użytkownik pomyślnie zalogował się do modułu administracyjnego. 

Scenariusz podstawowy – dodanie nowego użytkownika w module administracyjnym SWD PRM: 

1. Użytkownik: wybór opcji dodania nowego użytkownika. 

2. SWD PRM: wyświetlenie formularza danych koniecznych do dodania nowego konta użytkownika (z 

walidacją). 

3. Użytkownik: uzupełnienie pól oraz wybór opcji zatwierdzenia wprowadzonych danych. 

4. SWD PRM: wyświetlenie informacji o pomyślnym dodaniu nowego konta użytkownika. 

Scenariusz alternatywny nr 1 – dodanie konta użytkownika uprzywilejowanego: 

1. Realizacja kroków 1-2 scenariusza podstawowego. 

2. Użytkownik: uzupełnienie pól, wybranie w „Uprawnienia systemowe” jednej z opcji: „Upoważniony 

przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia” lub „Upoważniony przedstawiciel dysponenta” a następnie 

wybór opcji zatwierdzenia wprowadzonych danych. 

3. SWD PRM: wyświetlenie informacji o pomyślnym dodaniu nowego konta użytkownika. 

 

 

12.6.1.1.3. UC.05.01.02. Modyfikuj dane i uprawnienia użytkownika 

Opis: 

Administrator dysponenta modyfikuje dane jednego z użytkowników Systemu. Modyfikacji podlegać mogą 

zarówno dane osobowe, jak i uprawnienia, rola oraz parametr aktywności/nieaktywności konta. 

Warunki początkowe: 

Użytkownik pomyślnie zalogował się do modułu administracyjnego. 

Scenariusz podstawowy – modyfikacja danych i uprawnień użytkownika w module 

administracyjnym SWD PRM: 

1. Użytkownik: wybór opcji wyświetlenia listy użytkowników po stronie dysponenta. 

2. SWD PRM: wyświetlenie listy użytkowników. 

3. Użytkownik: wybór użytkownika, którego dane należy zmodyfikować. 

4. SWD PRM: wyświetlenie danych użytkownika i konta. 

5. Użytkownik: modyfikacja pól oraz wybór opcji zatwierdzenia wprowadzonych danych. 

6. SWD PRM: wyświetlenie informacji o pomyślnym wprowadzeniu zmian w treści danych konta 

użytkownika. 

Scenariusz alternatywny nr 1 – modyfikacja danych i uprawnień użytkownika w module 

administracyjnym SWD PRM z zaplanowanym opóźnieniem czasowym: 

1. Realizacja kroków 1-4 scenariusza podstawowego. 

2. Użytkownik: modyfikacja pól, wybór opcji wprowadzenia zmian z opóźnieniem oraz określenie 

terminu wejścia zmian w życie. 
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3. SWD PRM: wyświetlenie informacji o pomyślnym wprowadzeniu zmian w treści danych konta 

użytkownika. 

Scenariusz alternatywny nr 2 – dezaktywacja konta użytkownika poprzez moduł 

administracyjny SWD PRM: 

1. Realizacja kroków 1-4 scenariusza podstawowego. 

2. Użytkownik: modyfikacja pola dotyczącego statusu operacyjnego konta użytkownika na 

„Wycofany”. 

3. SWD PRM: wyświetlenie informacji o planowanej dezaktywacji konta użytkownika. 

4. Użytkownik: potwierdzenie chęci dezaktywacji konta użytkownika. 

5. SWD PRM: wyświetlenie informacji o pomyślnym wprowadzeniu zmian w treści danych konta 

użytkownika. 

 

 UC.05.02. Biznesowe zarządzanie stanowiskami 

dostępowymi 

12.6.1.2.1. Schemat przypadków użycia w ramach grupy 

 

Rysunek 56. Diagram przypadków użycia: Biznesowe zarządzanie stanowiskami dostępowymi 
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12.6.1.2.2. UC.05.02.01. Dodaj SD 

Opis: 

Administrator biznesowy dysponenta dodaje nowe stanowisko dostępowe do listy stanowisk dostępowych 

dyspozytorni lub MS ZRM. Stanowiska dostępowe wprowadzane przez administratora biznesowego 

dysponenta stanowią zarówno stanowiska korzystające z modułu dyspozytorskiego w dyspozytorni, jak i 

stanowiska korzystające z modułu aplikacji dla ZRM w miejscu stacjonowania ZRM. 

Warunki początkowe: 

Użytkownik pomyślnie zalogował się do modułu administracyjnego. 

Scenariusz podstawowy – dodanie nowego stanowiska dostępowego w module 

administracyjnym SWD PRM: 

1. Użytkownik: wybór opcji dodania nowego stanowiska dostępowego. 

2. SWD PRM: wyświetlenie formularza danych koniecznych do dodania nowego stanowiska 

dostępowego (z walidacją). 

3. Użytkownik: uzupełnienie pól, wybór charakteru stanowiska dostępowego oraz wybór opcji 

zatwierdzenia wprowadzonych danych. 

4. SWD PRM: wyświetlenie informacji o pomyślnym dodaniu nowego stanowiska dostępowego. 

 

12.6.1.2.3. UC.05.02.02. Modyfikuj SD 

Opis: 

Administrator biznesowy dysponenta modyfikuje dane jednego ze stanowisk dostępowych dyspozytorni lub 

MS ZRM. Modyfikacji podlegać mogą zarówno dane i ustawienia stanowiska dostępowego, jak i parametr 

aktywności/nieaktywności stanowiska korzystającego z modułu dyspozytorskiego w dyspozytorni lub 

stanowiska korzystającego z modułu aplikacji dla ZRM w miejscu stacjonowania ZRM. 

Warunki początkowe: 

Użytkownik pomyślnie zalogował się do modułu administracyjnego. 

Scenariusz podstawowy – modyfikacja danych stanowiska dostępowego w module 

administracyjnym SWD PRM: 

1. Użytkownik: wybór opcji wyświetlenia listy stanowisk dostępowych podlegających dysponentowi. 

2. SWD PRM: wyświetlenie listy stanowisk dostępowych. 

3. Użytkownik: wybór stanowiska dostępowego, którego dane należy zmodyfikować. 

4. SWD PRM: wyświetlenie danych stanowiska dostępowego. 

5. Użytkownik: modyfikacja pól oraz wybór opcji zatwierdzenia wprowadzonych zmian. 

6. SWD PRM: wyświetlenie informacji o pomyślnym wprowadzeniu zmian w treści danych stanowiska 

dostępowego. 

Scenariusz alternatywny nr 1 – modyfikacja danych stanowiska dostępowego w module 

administracyjnym SWD PRM z zaplanowanym opóźnieniem czasowym: 

1. Realizacja kroków 1-4 scenariusza podstawowego. 
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2. Użytkownik: modyfikacja pól, wybór opcji wprowadzenia zmian z opóźnieniem oraz określenie 

terminu wejścia zmian w życie. 

3. SWD PRM: wyświetlenie informacji o pomyślnym wprowadzeniu zmian w treści danych stanowiska 

dostępowego. 

Scenariusz alternatywny nr 2 – dezaktywacja stanowiska dostępowego poprzez moduł 

administracyjny SWD PRM: 

1. Realizacja kroków 1-4 scenariusza podstawowego. 

2. Użytkownik: modyfikacja pola dotyczącego statusu operacyjnego stanowiska dostępowego na 

„Wycofane”. 

3. SWD PRM: wyświetlenie informacji o planowanej dezaktywacji stanowiska dostępowego. 

4. Użytkownik: potwierdzenie chęci dezaktywacji stanowiska dostępowego. 

5. SWD PRM: wyświetlenie informacji o pomyślnym wprowadzeniu zmian w treści danych stanowiska 

dostępowego. 

 

 UC.05.03. Biznesowe zarządzanie terminalami mobilnymi 

12.6.1.3.1. Schemat przypadków użycia w ramach grupy 

 

Rysunek 57. Diagram przypadków użycia: Biznesowe zarządzanie terminalami mobilnymi 
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12.6.1.3.2. UC.05.03.01. Dodaj terminal mobilny 

Opis: 

Administrator biznesowy dysponenta dodaje nowy terminal mobilny ZRM.  

Warunki początkowe: 

Użytkownik pomyślnie zalogował się do modułu administracyjnego. 

Scenariusz podstawowy – dodanie nowego terminalu mobilnego w module administracyjnym 

SWD PRM: 

1. Użytkownik: wybór opcji dodania nowego terminalu mobilnego. 

2. SWD PRM: wyświetlenie formularza danych koniecznych do dodania nowego terminalu mobilnego 

(z walidacją). 

3. Użytkownik: uzupełnienie pól, ewentualne przypisanie do ZRM oraz wybór opcji zatwierdzenia 

wprowadzonych danych. 

4. SWD PRM: wyświetlenie informacji o pomyślnym dodaniu nowego terminalu mobilnego. 

 

12.6.1.3.3. UC.05.03.02. Modyfikuj terminal mobilny 

Opis: 

Administrator biznesowy dysponenta modyfikuje dane terminalu mobilnego ZRM. Modyfikacji podlegać 

mogą zarówno dane terminalu mobilnego, przynależność do zespołu ratownictwa medycznego jak i 

parametr aktywności/nieaktywności terminalu mobilnego. 

Warunki początkowe: 

Użytkownik pomyślnie zalogował się do modułu administracyjnego. 

Scenariusz podstawowy – modyfikacja danych terminalu mobilnego w module 

administracyjnym SWD PRM: 

1. Użytkownik: wybór opcji wyświetlenia listy terminali mobilnych podlegających dysponentowi. 

2. SWD PRM: wyświetlenie listy terminali mobilnych. 

3. Użytkownik: wybór terminalu mobilnego, którego dane należy zmodyfikować. 

4. SWD PRM: wyświetlenie danych terminalu mobilnego. 

5. Użytkownik: modyfikacja pól oraz wybór opcji zatwierdzenia wprowadzonych zmian. 

6. SWD PRM: wyświetlenie informacji o pomyślnym wprowadzeniu zmian w treści danych terminalu 

mobilnego. 

Scenariusz alternatywny nr 1 – modyfikacja danych terminalu mobilnego w module 

administracyjnym SWD PRM z zaplanowanym opóźnieniem czasowym: 

1. Realizacja kroków 1-4 scenariusza podstawowego. 

2. Użytkownik: modyfikacja pól, wybór opcji wprowadzenia zmian z opóźnieniem oraz określenie 

terminu wejścia zmian w życie. 
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3. SWD PRM: wyświetlenie informacji o pomyślnym wprowadzeniu zmian w treści danych terminalu 

mobilnego. 

Scenariusz alternatywny nr 2 – dezaktywacja terminalu mobilnego poprzez moduł 

administracyjny SWD PRM: 

1. Realizacja kroków 1-4 scenariusza podstawowego. 

2. Użytkownik: modyfikacja pola dotyczącego statusu operacyjnego terminalu mobilnego na 

„Wycofany”. 

3. SWD PRM: wyświetlenie informacji o planowanej dezaktywacji terminalu mobilnego. 

4. Użytkownik: potwierdzenie chęci dezaktywacji terminalu mobilnego. 

5. SWD PRM: wyświetlenie informacji o pomyślnym wprowadzeniu zmian w treści danych terminalu 

mobilnego. 

 

 UC.05.04. Biznesowe zarządzanie ZRM 

12.6.1.4.1. Schemat przypadków użycia w ramach grupy 

 

Rysunek 58. Diagram przypadków użycia: Biznesowe zarządzanie ZRM 
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12.6.1.4.2. UC.05.04.01. Dodaj ZRM 

Opis: 

Administrator biznesowy dysponenta dodaje nowy zespół ratownictwa medycznego do listy zespołów 

ratownictwa medycznego podlegających dyspozytorni. 

Warunki początkowe: 

Użytkownik pomyślnie zalogował się do modułu administracyjnego. 

Scenariusz podstawowy – dodanie nowego ZRM w module administracyjnym SWD PRM: 

1. Użytkownik: wybór opcji dodania nowego ZRM. 

2. SWD PRM: wyświetlenie formularza danych koniecznych do dodania nowego ZRM (z walidacją). 

3. Użytkownik: uzupełnienie pól, wybór typu ZRM oraz wybór opcji zatwierdzenia wprowadzonych 

danych. 

4. SWD PRM: wyświetlenie informacji o pomyślnym dodaniu nowego ZRM. 

 

12.6.1.4.3. UC.05.04.02. Modyfikuj ZRM 

Opis: 

Administrator biznesowy dysponenta modyfikuje dane jednego z dostępnych ZRM. Modyfikacji podlegać 

mogą zarówno dane ZRM, jak i parametr aktywności/nieaktywności ZRM.  

Warunki początkowe: 

Użytkownik pomyślnie zalogował się do modułu administracyjnego. 

Scenariusz podstawowy – modyfikacja danych ZRM w module administracyjnym SWD PRM: 

1. Użytkownik: wybór opcji wyświetlenia listy ZRM podlegających dysponentowi lub dyspozytorowi. 

2. SWD PRM: wyświetlenie listy ZRM. 

3. Użytkownik: wybór ZRM, którego dane należy zmodyfikować. 

4. SWD PRM: wyświetlenie danych ZRM. 

5. Użytkownik: modyfikacja pól oraz wybór opcji zatwierdzenia wprowadzonych zmian. 

6. SWD PRM: wyświetlenie informacji o pomyślnym wprowadzeniu zmian w treści danych ZRM. 

Scenariusz alternatywny nr 1 – modyfikacja danych ZRM w module administracyjnym SWD PRM 

z zaplanowanym opóźnieniem czasowym: 

1. Realizacja kroków 1-4 scenariusza podstawowego. 

2. Użytkownik: modyfikacja pól, wybór opcji wprowadzenia zmian z opóźnieniem oraz określenie 

terminu wejścia zmian w życie. 

3. SWD PRM: wyświetlenie informacji o pomyślnym wprowadzeniu zmian w treści danych ZRM. 

Scenariusz alternatywny nr 2 – dezaktywacja ZRM poprzez moduł administracyjny SWD PRM: 

1. Realizacja kroków 1-4 scenariusza podstawowego. 

2. Użytkownik: modyfikacja pola dotyczącego statusu operacyjnego ZRM na „Wycofany”. 
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3. SWD PRM: wyświetlenie informacji o planowanej dezaktywacji ZRM. 

4. Użytkownik: potwierdzenie chęci dezaktywacji ZRM. 

5. SWD PRM: wyświetlenie informacji o pomyślnym wprowadzeniu zmian w treści danych ZRM. 

 

 UC.05.05. Biznesowe zarządzanie pojazdami 

12.6.1.5.1. Schemat przypadków użycia w ramach grupy 

 

Rysunek 59. Diagram przypadków użycia: Biznesowe zarządzanie pojazdami 

 

12.6.1.5.2. UC.05.05.01. Dodaj pojazd 

Opis: 

Administrator biznesowy dysponenta dodaje nowy pojazd do listy pojazdów podlegających dysponentowi. 

Warunki początkowe: 

Użytkownik pomyślnie zalogował się do modułu administracyjnego. 

Scenariusz podstawowy – dodanie nowego pojazdu w module administracyjnym SWD PRM: 

1. Użytkownik: wybór opcji dodania nowego pojazdu. 

2. SWD PRM: wyświetlenie formularza danych koniecznych do dodania nowego pojazdu (z walidacją). 

3. Użytkownik: uzupełnienie pól oraz wybór opcji zatwierdzenia wprowadzonych danych. 
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4. SWD PRM: wyświetlenie informacji o pomyślnym dodaniu nowego pojazdu. 

 

12.6.1.5.3. UC.05.05.02. Modyfikuj pojazd 

Opis: 

Administrator biznesowy dysponenta modyfikuje dane jednego z pojazdów. Modyfikacji podlegać mogą 

zarówno dane pojazdu, jak i parametr aktywności/nieaktywności pojazdu.  

Warunki początkowe: 

Użytkownik pomyślnie zalogował się do modułu administracyjnego. 

Scenariusz podstawowy – modyfikacja danych pojazdu w module administracyjnym SWD PRM: 

1. Użytkownik: wybór opcji wyświetlenia listy pojazdów podlegających dysponentowi lub 

dyspozytorowi. 

2. SWD PRM: wyświetlenie listy pojazdów. 

3. Użytkownik: wybór pojazdu, którego dane należy zmodyfikować. 

4. SWD PRM: wyświetlenie danych pojazdu. 

5. Użytkownik: modyfikacja pól oraz wybór opcji zatwierdzenia wprowadzonych zmian. 

6. SWD PRM: wyświetlenie informacji o pomyślnym wprowadzeniu zmian w treści danych pojazdu. 

Scenariusz alternatywny nr 1 – modyfikacja danych pojazdu w module administracyjnym SWD 

PRM z zaplanowanym opóźnieniem czasowym: 

1. Realizacja kroków 1-4 scenariusza podstawowego. 

2. Użytkownik: modyfikacja pól, wybór opcji wprowadzenia zmian z opóźnieniem oraz określenie 

terminu wejścia zmian w życie. 

3. SWD PRM: wyświetlenie informacji o pomyślnym wprowadzeniu zmian w treści danych pojazdu. 

Scenariusz alternatywny nr 2 – dezaktywacja pojazdu poprzez moduł administracyjny SWD 

PRM: 

1. Realizacja kroków 1-4 scenariusza podstawowego. 

2. Użytkownik: modyfikacja pola dotyczącego statusu operacyjnego pojazdu na „Wycofany”. 

3. SWD PRM: wyświetlenie informacji o planowanej dezaktywacji pojazdu. 

4. Użytkownik: potwierdzenie chęci dezaktywacji pojazdu. 

5. SWD PRM: wyświetlenie informacji o pomyślnym wprowadzeniu zmian w treści danych pojazdu. 
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 UC.05.06. Biznesowe zarządzanie miejscami stacjonowania 

12.6.1.6.1. Schemat przypadków użycia w ramach grupy 

 

Rysunek 60. Diagram przypadków użycia: Biznesowe zarządzanie miejscami stacjonowania 

12.6.1.6.2. UC.05.06.01. Dodaj miejsce stacjonowania 

Opis: 

Administrator biznesowy dysponenta dodaje nowe miejsce stacjonowania ZRM do listy miejsc 

stacjonowania ZRM podlegających dyspozytorni. 

Warunki początkowe: 

Użytkownik pomyślnie zalogował się do modułu administracyjnego. 

Scenariusz podstawowy – dodanie nowego miejsca stacjonowania w module administracyjnym 

SWD PRM: 

1. Użytkownik: wybór opcji dodania nowego miejsca stacjonowania. 

2. SWD PRM: wyświetlenie formularza danych koniecznych do dodania miejsca stacjonowania (z 

walidacją). 

3. Użytkownik: Uzupełnienie pól oraz wybór zatwierdzenia wprowadzonych zmian. 

4. SWD PRM: wyświetlenie informacji o pomyślnym dodaniu nowego miejsca stacjonowania ZRM. 

 

12.6.1.6.3. UC.05.06.02. Modyfikuj miejsce stacjonowania 

Opis: 

Administrator biznesowy dysponenta modyfikuje dane miejsca stacjonowania ZRM. Modyfikacji podlegać 

mogą zarówno dane miejsca stacjonowania ZRM jak i parametr aktywności/nieaktywności miejsca 

stacjonowania ZRM. 
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Warunki początkowe: 

Użytkownik pomyślnie zalogował się do modułu administracyjnego. 

Scenariusz podstawowy – modyfikacja danych miejsca stacjonowania ZRM w module 

administracyjnym SWD PRM: 

1. Użytkownik: wybór opcji wyświetlenia listy miejsc stacjonowania ZRM podlegających dysponentowi. 

2. SWD PRM: wyświetlenie listy miejsc stacjonowania ZRM.  

3. Użytkownik: wybór miejsca stacjonowania ZRM, którego dane należy zmodyfikować. 

4. SWD PRM: wyświetlenie danych miejsca stacjonowania ZRM. 

5. Użytkownik: modyfikacja pól oraz wybór opcji zatwierdzenia wprowadzonych zmian. 

6. SWD PRM: wyświetlenie informacji o pomyślnym wprowadzeniu zmian w treści danych miejsca 

stacjonowania ZRM. 

Scenariusz alternatywny nr 1 – modyfikacja danych miejsca stacjonowania ZRM w module 

administracyjnym SWD PRM z zaplanowanym opóźnieniem czasowym: 

1. Realizacja kroków 1-4 scenariusza podstawowego. 

2. Użytkownik: modyfikacja pól, wybór opcji wprowadzenia zmian z opóźnieniem oraz określenie 

terminu wejścia zmian w życie.  

3. SWD PRM: wyświetlenie informacji o pomyślnym wprowadzeniu zmian w treści danych miejsca 

stacjonowania ZRM. 

Scenariusz alternatywny nr 2 – dezaktywacja miejsca stacjonowania ZRM poprzez moduł 

administracyjny SWD PRM: 

1. Realizacja kroków 1-4 scenariusza podstawowego. 

2. Użytkownik: modyfikacja pola dotyczącego statusu operacyjnego miejsca stacjonowania ZRM na 

„Wycofany”. 

3. SWD PRM: wyświetlenie informacji o planowanej dezaktywacji miejsca stacjonowania ZRM. 

4. Użytkownik: potwierdzenie chęci dezaktywacji miejsca stacjonowania ZRM. 

5. SWD PRM: wyświetlenie informacji o pomyślnym wprowadzeniu zmian w treści danych miejsca 

stacjonowania ZRM. 
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 UC.05.07. Biznesowe zarządzanie rejonami operacyjnymi 

12.6.1.7.1. Schemat przypadków użycia w ramach grupy 

 

Rysunek 61. Diagram przypadków użycia: Biznesowe zarządzanie rejonami operacyjnymi 

 

12.6.1.7.2. UC.05.07.01. Dodaj rejon operacyjny 

Opis: 

Administrator biznesowy centralny definiuje nowy rejon operacyjny. 

Warunki początkowe: 

Użytkownik pomyślnie zalogował się do modułu administracyjnego i otrzymał uprawnienia administratora 

biznesowego centralnego. 

Scenariusz podstawowy – definiowanie rejonu operacyjnego w module administracyjnym SWD 

PRM: 

1. Użytkownik: wybór opcji dodania nowego rejonu operacyjnego. 

2. SWD PRM: wyświetlenie formularza danych koniecznych do dodania nowego rejonu operacyjnego 

(z walidacją). 

3. Użytkownik: uzupełnienie pól oraz wybór opcji zatwierdzenia wprowadzonych danych. 

4. SWD PRM: wyświetlenie informacji o pomyślnym dodaniu nowego rejonu operacyjnego. 
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12.6.1.7.3. UC.05.07.02. Modyfikuj rejon operacyjny 

Opis: 

Administrator biznesowy centralny modyfikuje dane rejonu operacyjnego. Konieczność wprowadzenia 

zmian może wynikać z nowych ustaleń lub kontraktów. 

Warunki początkowe: 

Użytkownik pomyślnie zalogował się do modułu administracyjnego i otrzymał uprawnienia administratora 

biznesowego centralnego. 

Scenariusz podstawowy – modyfikacja danych rejonu operacyjnego w module 

administracyjnym SWD PRM: 

1. Użytkownik: wybór opcji wyświetlenia listy rejonów operacyjnych z podziałem na województwa. 

2. SWD PRM: wyświetlenie listy rejonów operacyjnych. 

3. Użytkownik: wybór rejonu operacyjnego, którego dane należy zmodyfikować. 

4. SWD PRM: wyświetlenie danych rejonu operacyjnego. 

5. Użytkownik: modyfikacja pól oraz wybór opcji zatwierdzenia wprowadzonych zmian. 

6. SWD PRM: wyświetlenie informacji o pomyślnym wprowadzeniu zmian w definicji rejonu 

operacyjnego. 

Scenariusz alternatywny nr 1 – modyfikacja danych rejonu operacyjnego w module 

administracyjnym SWD PRM z zaplanowanym opóźnieniem czasowym: 

1. Realizacja kroków 1-4 scenariusza podstawowego. 

2. Użytkownik: modyfikacja pól, wybór opcji wprowadzenia zmian z opóźnieniem oraz określenie 

terminu wejścia zmian w życie. 

3. SWD PRM: wyświetlenie informacji o pomyślnym wprowadzeniu zmian w treści danych rejonu 

operacyjnego. 

Scenariusz alternatywny nr 2 – dezaktywacja rejonu operacyjnego poprzez moduł 

administracyjny SWD PRM: 

1. Realizacja kroków 1-4 scenariusza podstawowego. 

2. Użytkownik: modyfikacja pola dotyczącego statusu operacyjnego rejonu operacyjnego w Systemie 

na „Wycofane”. 

3. SWD PRM: wyświetlenie informacji o planowanej dezaktywacji rejonu operacyjnego. 

4. Użytkownik: potwierdzenie chęci dezaktywacji rejonu operacyjnego. 

5. SWD PRM: wyświetlenie informacji o pomyślnym wprowadzeniu zmian w treści danych rejonu 

operacyjnego. 
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 UC.05.08. Biznesowe zarządzanie obszarami dysponowania 

12.6.1.8.1. Schemat przypadków użycia w ramach grupy 

 

Rysunek 62. Diagram przypadków użycia: Biznesowe zarządzanie obszarami dysponowania 

12.6.1.8.2. UC.05.08.01. Dodaj obszar dysponowania 

Opis:. 

Administrator biznesowy centralny dodaje nowy obszar dysponowania. 

Warunki początkowe: 

Użytkownik pomyślnie zalogował się do modułu administracyjnego i otrzymał uprawnienia administratora 

biznesowego centralnego. 

Scenariusz podstawowy – definiowanie obszaru dysponowania w module administracyjnym 

SWD PRM: 

1. Użytkownik: wybór opcji dodania nowego obszaru dysponowania. 

2. SWD PRM: wyświetlenie formularza danych koniecznych do dodania nowego obszaru dysponowania 

(z walidacją). 

3. Użytkownik: uzupełnienie pól oraz wybór opcji zatwierdzenia wprowadzonych danych. 

4. SWD PRM: wyświetlenie informacji o pomyślnym dodaniu obszaru dysponowania. 

12.6.1.8.3. UC.05.08.02. Modyfikuj obszar dysponowania 

Opis: 

Administrator biznesowy centralny modyfikuje dane obszaru dysponowania.  

Warunki początkowe: 

Użytkownik pomyślnie zalogował się do modułu administracyjnego i otrzymał uprawnienia administratora 

biznesowego centralnego. 
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Scenariusz podstawowy – modyfikacja danych obszaru dysponowania w module 

administracyjnym SWD PRM: 

1. Użytkownik: wybór opcji wyświetlenia obszarów dysponowania. 

2. SWD PRM: wyświetlenie listy obszarów dysponowania. 

3. Użytkownik: wybór obszaru dysponowania, którego dane należy zmodyfikować. 

4. SWD PRM: wyświetlenie danych obszaru dysponowania. 

5. Użytkownik: modyfikacja pól oraz wybór zatwierdzenia wprowadzonych zmian. 

6. SWD PRM: wyświetlenie informacji o pomyślnym wprowadzeniu zmian w definicji obszary 

dysponowania. 

Scenariusz alternatywny nr 1 - modyfikacja danych obszaru dysponowania w module 

administracyjnym SWD PRM z zaplanowanym opóźnieniem czasowym: 

1. Realizacja kroków 1-4 scenariusza podstawowego. 

2. Użytkownik: modyfikacja pól, wybór opcji wprowadzenia zmian z opóźnieniem oraz określenie 

terminu wejścia zmian w życie. 

3. SWD PRM: wyświetlenie informacji o pomyślnym wprowadzeniu zmian w treści danych obszaru 

dysponowania. 

Scenariusz alternatywny nr 2 – dezaktywacja obszaru dysponowania poprzez moduł 

administracyjny SWD PRM: 

1. Realizacja kroków 1-4 scenariusza podstawowego. 

2. Użytkownik: modyfikacja pola dotyczącego statusu operacyjnego obszaru dysponowania w 

Systemie na „Wycofane”. 

3. SWD PRM: wyświetlenie informacji o planowanej dezaktywacji obszaru dysponowania. 

4. Użytkownik: potwierdzenie chęci dezaktywacji obszaru dysponowania. 

5. SWD PRM: wyświetlenie informacji o pomyślnym wprowadzeniu zmian w treści danych obszaru 

dysponowania. 
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 UC.05.09. Biznesowe zarządzanie kategoriami SWD 

12.6.1.9.1. Schemat przypadków użycia w grupie 

 

Rysunek 63. Diagram przypadków użycia: Biznesowe zarządzanie kategoriami SWD 

12.6.1.9.2. UC.05.09.01. Dodaj kategorię SWD 

Opis: 

Administrator biznesowy centralny dodaje nową kategorię SWD. 

Warunki początkowe: 

Użytkownik pomyślnie zalogował się do modułu administracyjnego i otrzymał uprawnienia administratora 

biznesowego centralnego. 

Scenariusz podstawowy – dodanie nowej kategorii SWD w module administracyjnym SWD PRM: 

1. Użytkownik: wybór opcji dodania nowej kategorii SWD. 

2. SWD PRM: wyświetlenie formularza danych koniecznych do dodania nowej kategorii SWD (z 

walidacją). 

3. Użytkownik: uzupełnienie pól oraz wybór opcji zatwierdzenia wprowadzonych zmian. 

4. SWD PRM: wyświetlenie informacji o pomyślnym dodaniu nowej kategorii SWD. 

 

12.6.1.9.3. UC.05.09.02. Modyfikuj kategorię SWD 

Opis: 

Administrator biznesowy centralny modyfikuje dane kategorii SWD. 

Wymagania początkowe: 

Użytkownik pomyślnie zalogował się do modułu administracyjnego i otrzymał uprawnienia administratora 

biznesowego centralnego. 

 uc UC.05.09. Biznesowa zarządzanie kategoriam...

UC.05.10.01. 

Modyfikuj  kategorię 

WCPR

UC.05.09.02. 
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Administrator 

biznesowy 

centralny
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Scenariusz podstawowy – modyfikacja danych kategorii SWD w module administracyjnym SWD 

PRM. 

1. Użytkownik: wybór opcji wyświetlenia listy kategorii SWD. 

2. SWD PRM: wyświetlenie listy kategorii SWD. 

3. Użytkownik: wybór kategorii SWD, której dane należy zmodyfikować. 

4. SWD PRM: wyświetlenie danych kategorii SWD. 

5. Użytkownik: modyfikacja pól oraz wybór opcji zatwierdzenia wprowadzonych zmian. 

6. SWD PRM: wyświetlenie informacji o pomyślnym wprowadzeniu zmian w danych kategorii SWD. 

 

 UC.05.10. Biznesowe zarządzanie kategoriami WCPR 

12.6.1.10.1. Schemat przypadków użycia w grupie 

 

Rysunek 64. Diagram przypadków użycia: Biznesowe zarządzanie kategoriami WCPR 

12.6.1.10.2. UC.05.10.01. Modyfikuj kategorię WCPR 

Opis: 

Administrator biznesowy centralny modyfikuje mapowanie kategorii WCPR na kategorię SWD. Dzięki temu 

mapowaniu zdarzenie utworzone w systemie SWD PRM zostanie zaklasyfikowane do poprawnej kategorii 

WCPR. 

Wymagania początkowe: 

Użytkownik pomyślnie zalogował się do modułu administracyjnego i otrzymał uprawnienia administratora 

biznesowego centralnego. 

Scenariusz podstawowy – modyfikacja mapowania kategorii WCPR na kategorię SWD: 

1. Użytkownik: wybór opcji wyświetlenia kategorii WCPR. 

 uc UC.05.10. Biznesow...

UC.05.10.01. 

Modyfikuj  kategorię 

WCPR

Administrator 

biznesowy 

centralny
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2. SWD PRM: wyświetlenie kategorii WCPR. 

3. Użytkownik: wybranie kategorii WCPR, dla której należy zmienić mapowanie kategorii SWD. 

4. SWD PRM: wyświetlenie danych kategorii WCPR. 

5. Użytkownik: modyfikacja powiązanej kategorii SWD, dla wybranej kategorii WCPR oraz wybór opcji 

zatwierdzenia wprowadzonych zmian. 

6. SWD PRM: wyświetlenie informacji o pomyślnym wprowadzeniu zmian w mapowaniu kategorii 

WCPR. 

12.6.2. UC.06. Biznesowe administrowanie systemem 

 Schemat przypadków użycia w ramach grupy 

 

Rysunek 65. Diagram przypadku użycia: Biznesowe administrowanie systemem 
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 UC.06.01. Dodaj dysponenta 

Opis 

Administrator biznesowy centralny dodaje nowego dysponenta do listy dysponentów zarejestrowanych w 

Systemie. Nazwa dysponenta, jako właściciela sił i zasobów, stanowi kryterium klasyfikacji innych obiektów 

systemowych oraz definiuje uprawnienia dostępu do danych. 

Warunki początkowe 

Użytkownik zalogował się do systemu SWD PRM z uprawnieniami administratora biznesowego centralnego. 

Scenariusz podstawowy – dodanie nowego dysponenta w module administracyjnym SWD PRM: 

1. Użytkownik: wybór opcji dodania nowego dysponenta. 

2. SWD PRM: wyświetlenie formularza danych koniecznych do dodania nowego dysponenta (z 

walidacją). 

3. Użytkownik: uzupełnienie pól oraz wybór opcji zatwierdzenia wprowadzonych danych. 

4. SWD PRM: wyświetlenie informacji o pomyślnym dodaniu nowego dysponenta. 

 

 UC.06.02. Dezaktywuj dysponenta 

Opis 

Administrator biznesowy centralny dezaktywuje dysponenta w Systemie. Wszystkie podległe mu obiekty 

stają się nie aktywne w Systemie. 

Warunki początkowe 

Użytkownik zalogował się do systemu SWD PRM z uprawnieniami administratora biznesowego centralnego. 

Do Systemu SWD PRM dodany został dysponent, którego należy dezaktywować. 

Scenariusz podstawowy – dodanie nowego dysponenta w module administracyjnym SWD PRM: 

1. Użytkownik: wybór opcji wyświetlenia dysponentów. 

2. SWD PRM: wyświetlenie listy dysponentów w ramach systemu SWD PRM. 

3. Użytkownik: wybór dysponenta, który ma zostać dezaktywowany. 

4. SWD PRM: wyświetlenie danych dysponenta. 

5. Użytkownik: modyfikacja pola dotyczącego statusu operacyjnego dysponenta na „Wycofany”. 

6. SWD PRM: wyświetlenie informacji o planowanej dezaktywacji wybranego dysponenta. 

7. Użytkownik: potwierdzenie chęci dezaktywowania wybranego dysponenta. 

8. SWD PRM: wyświetlenie informacji o pomyślnym wprowadzeniu zmian w definicji dysponenta. 
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 UC.06.03. Dodaj konto administratora dysponenta 

Opis 

Dodanie dysponenta do systemu skutkuje możliwością przydzielenia uprawnień administracyjnych 

wybranemu pracownikowi dysponenta. Administrator biznesowy centralny dodaje konto administracyjne 

pozwalające na zarządzanie siłami i środkami odpowiedniego dysponenta. 

Warunki początkowe 

Użytkownik zalogował się do Systemu SWD PRM z uprawnieniami administratora biznesowego centralnego. 

Do Systemu SWD PRM dodany został dysponent, którego środkami zarządzać ma nowy administrator 

biznesowy dysponenta. 

Scenariusz podstawowy – dodanie konta administratora biznesowego dysponenta poprzez 

moduł administracyjny SWD PRM: 

1. Użytkownik: wybór opcji dodania nowego konta. 

2. SWD PRM: wyświetlenie formularza założenia nowego konta. 

3. Użytkownik: modyfikacja wybranej zawartości, ustawienie uprawnień administracyjnych dla 

środków wybranego dysponenta oraz wybór opcji zapisu zmian. 

4. SWD PRM: potwierdzenie dodania nowego konta administratora biznesowego dysponenta. 

 

 UC.06.04. Odbierz uprawnienia administratora biznesowego 

dysponenta 

Opis 

W przypadku usunięcia dysponenta z Systemu należy odebrać również uprawnienia administracyjne 

administratorowi biznesowemu dysponenta. Odbiór uprawnień odbywa się poprzez odebranie uprawnień 

administratora biznesowego dysponenta lub dezaktywację konta w ustawieniach wybranego użytkownika. 

Warunki początkowe 

W Systemie zarejestrowane jest konto administracyjne administratora biznesowego wybranego 

dysponenta. 

Scenariusz podstawowy – odbiór uprawnień administratora biznesowego dysponenta poprzez 

moduł administracyjny SWD PRM: 

1. Użytkownik: wybór opcji wyświetlenia listy użytkowników systemu. 

2. SWD PRM: wyświetlenie listy użytkowników systemu. 

3. Użytkownik: wybór użytkownika, którego należy pozbawić uprawnień administracyjnych. 

4. SWD PRM: wyświetlenie listy ustawień konta użytkownika. 

5. Użytkownik: zmiana uprawnień konta oraz wybór opcji zapisu zmian. 

6. SWD PRM: wyświetlenie informacji o pomyślnym zmodyfikowaniu uprawnień użytkownika. 
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Scenariusz alternatywny nr 1 – dezaktywacja konta administratora biznesowego dysponenta 

poprzez moduł administracyjny SWD PRM: 

1. Realizacja kroków 1-4 scenariusza podstawowego. 

2. Użytkownik: modyfikacja pola dotyczącego statusu operacyjnego użytkownika na „Wycofany”. 

3. SWD PRM: wyświetlenie informacji o planowanej dezaktywacji konta użytkownika. 

4. Użytkownik: potwierdzenie chęci dezaktywacji konta użytkownika. 

5. SWD PRM: wyświetlenie informacji o pomyślnym zmodyfikowaniu konta użytkownika. 

 

 UC.06.05. Dodaj dyspozytornię 

Opis 

Administrator biznesowy centralny dodaje dyspozytornię do listy dyspozytorni zarejestrowanych w 

Systemie. Dyspozytornia, jako obiekt grupujący dyspozytorów stanowi punkt adresowania połączeń 

przychodzących, zarówno z numeru 999, jak i 112. 

Warunki początkowe 

Użytkownik zalogował się do Systemu SWD PRM z uprawnieniami administratora biznesowego centralnego. 

Scenariusz podstawowy – dodanie nowej dyspozytorni w module administracyjnym SWD PRM: 

1. Użytkownik: wybór opcji dodania nowej dyspozytorni. 

2. SWD PRM: wyświetlenie formularza danych koniecznych do dodania nowej dyspozytorni (z 

walidacją). 

3. Użytkownik: uzupełnienie pól, definicja dyspozytorni rezerwowej na wypadek awarii oraz wybór 

opcji zatwierdzenia wprowadzonych danych. 

4. SWD PRM: wyświetlenie informacji o pomyślnym dodaniu nowej dyspozytorni. 

 

 UC.06.06. Dezaktywuj dyspozytornię 

Opis 

Administrator biznesowy centralny dezaktywuje dyspozytornię zarejestrowaną w Systemie. Dyspozytornia, 

jako obiekt grupujący dyspozytorów stanowi punkt adresowania połączeń przychodzących, zarówno z 

numeru 999, jak i 112. 

Warunki początkowe 

Użytkownik zalogował się do Systemu SWD PRM z uprawnieniami administratora biznesowego centralnego. 

Dyspozytornia podlegająca dezaktywacji została dodana do Systemu. 

Scenariusz podstawowy – dezaktywacja dyspozytorni w module administracyjnym SWD PRM: 

1. Użytkownik: wybór opcji wyświetlenia listy dyspozytorni dostępnych w Systemie. 

2. SWD PRM: wyświetlenie listy dyspozytorni. 
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3. Użytkownik: wybór dyspozytorni mającej ulec dezaktywacji, a następnie wybór opcji wyświetlenia 

szczegółowych informacji o wybranej dyspozytorni. 

4. SWD PRM: wyświetlenie szczegółowych informacji o wybranej dyspozytorni. 

5. Użytkownik: modyfikacja pola dotyczącego statusu operacyjnego dyspozytorni na „Wycofany”. 

6. SWD PRM: wyświetlenie informacji o planowanej dezaktywacji dyspozytorni. 

7. Użytkownik: potwierdzenie chęci dezaktywacji dyspozytorni. 

8. SWD PRM: wyświetlenie informacji o pomyślnym dezaktywowaniu dyspozytorni. 

 

 UC.06.07. Zmień czas odświeżania obiektów na mapie 

Opis 

Aktualna sytuacja Państwowego Ratownictwa Medycznego wymaga dostosowania czasu odświeżania 

obiektów (np. ZRM) na mapie UMM. Administrator biznesowy centralny zmienia parametr odświeżania 

obiektów na mapie. 

Warunki początkowe 

Użytkownik zalogował się do systemu SWD PRM z uprawnieniami administratora biznesowego centralnego. 

Scenariusz podstawowy – zmiana czasu odświeżania obiektów na mapie UMM poprzez moduł 

administracyjny SWD PRM: 

1. Użytkownik: wybór opcji zarządzania parametrami systemowymi. 

2. SWD PRM: wyświetlenie listy parametrów systemowych. 

3. Użytkownik: modyfikacja parametru czasu odświeżania obiektów na mapie UMM oraz wybór opcji 

zapisu wprowadzonych zmian. 

4. Użytkownik: potwierdzenie chęci zapisu wprowadzonych zmian. 

5. SWD PRM: wyświetlenie informacji o pomyślnym wprowadzeniu zmiana w parametrach 

systemowych. 

 

 UC.06.08. Modyfikuj dane słownikowe 

Opis 

W procesie obsługi zgłoszeń i zdarzeń ważnym elementem jest spójność i integralność danych 

słownikowych podczas synchronizacji danych między SI WCPR a SWD PRM. 

Aktualizacja danych słownikowych może odbywać się poprzez importowanie danych z pliku CSV lub poprzez 

ręczne dodanie danych słownikowych. 

Warunki początkowe 

Użytkownik zalogował się do Systemu SWD PRM z uprawnieniami administratora biznesowego centralnego. 

Scenariusz podstawowy – dodanie danych słownikowych poprzez import pliku CSV: 

1. Użytkownik: wybranie opcji modyfikacji danych słownikowych. 
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2. SWD PRM: wyświetlenie aktualnej listy słowników. 

3. Użytkownik: wybranie opcji zaimportowania nowych danych do wybranego słownika. 

4. SWD PRM: wyświetlenie okna z wyborem pliku CSV. 

5. Użytkownik: wskazanie pliku CSV z nowymi danymi słownikowymi oraz określenie daty od której 

nowe dane słownikowe mają obowiązywać. Potwierdzenie zamiaru zmodyfikowania danych. 

6. SWD PRM: zaktualizowanie danych w wybranym słowniku. Zarejestrowanie danych dotyczących 

użytkownika, daty importu, importowanego pliku oraz daty obowiązywania nowych danych. 

Scenariusz alternatywny nr 1 – manualne dodanie danych słownikowych: 

1. Wykonanie kroków 1-2 scenariusza podstawowego. 

2. Użytkownik: wybranie opcji dodania nowych danych w ramach wybranego słownika. 

3. SWD PRM: przejście do pustego pola na liście umożliwiającego wprowadzenie nowych danych 

słownikowych. 

4. Użytkownik: wprowadzenie nowych danych słownikowych oraz wybór opcji zatwierdzenia 

wprowadzonych zmian, 

5. SWD PRM: zaktualizowanie wybranych danych słownikowych.  

 

 UC.06.09. Modyfikuj skrót klawiszowy 

Opis: 

Aby przyspieszyć poruszanie się pomiędzy funkcjonalnościami systemu, administrator biznesowy centralny 

może modyfikować zdefiniowane skróty klawiszowe. Ustalone skróty klawiszowe obowiązują na wszystkich 

stanowiskach dostępowych. 

Warunki początkowe 

Użytkownik zalogował się do Systemu SWD PRM z uprawnieniami administratora biznesowego centralnego. 

Scenariusz podstawowy – modyfikacja skrótu klawiszowego: 

1. Użytkownik: wybór opcji wyświetlenia listy skrótów klawiszowych. 

2. SWD PRM: wyświetlenie aktualnej listy skrótów klawiszowych. 

3. Użytkownik: wybór skrótu klawiszowego do obsługi wybranej funkcjonalności oraz wybór opcji 

modyfikacji wybranego skrótu klawiszowego. 

4. SWD PRM: wyświetlenie okna do wprowadzenia nowej kombinacji klawiszy skrótu klawiszowego. 

5. Użytkownik: zdefiniowanie nowej kombinacji klawiszy oraz wybór opcji zapisu zmian. 
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 UC.06.10. Modyfikuj role systemowe 

Opis: 

Administrator biznesowy centralny modyfikuje role systemowe. 

Wymagania początkowe: 

Użytkownik zalogował się do systemu SWD PRM z uprawnieniami administratora biznesowego centralnego. 

Scenariusz podstawowy – modyfikacja roli systemowej: 

1. Użytkownik: wybór opcji wyświetlenia listy ról systemowych. 

2. SWD PRM: wyświetlenie aktualnej listy ról systemowych. 

3. Użytkownik: wybór roli systemowej, która ma zostać zmodyfikowana.  

4. SWD PRM: wyświetlenie funkcji przypisanych do wybranej przez użytkownika roli. 

5. Użytkownik: modyfikacja pól oraz wybór opcji zatwierdzenia wprowadzonych zmian. 

6. SWD PRM: wyświetlenie informacji o pomyślnym wprowadzeniu zmian w rolach systemowych. 

Scenariusz alternatywny nr 1 = dodanie nowej roli systemowej: 

1. Realizacja kroków 1-2 scenariusza podstawowego. 

2. Użytkownik: wybranie opcji dodania nowej roli systemowej. 

3. SWD PRM: przejście do pustego pola na liście umożliwiającego wprowadzenie nowej roli 

systemowej. 

4. Użytkownik: wprowadzenie nowej roli systemowej oraz wybór opcji zatwierdzenia wprowadzonych 

zmian. 

5. SWD PRM: wyświetlenie informacji o pomyślnym wprowadzeniu zmian w rolach systemowych. 

 

 UC.06.11. Modyfikuj parametry systemowe 

Opis: 

Administrator biznesowy centralny modyfikuje parametry systemowe. 

Wymagania początkowe: 

Użytkownik zalogował się do systemu SWD PRM z uprawnieniami administratora biznesowego centralnego. 

 

Scenariusz podstawowy – modyfikacja parametrów systemowych: 

1. Użytkownik: wybór opcji wyświetlenia parametrów systemowych. 

2. SWD PRM: wyświetlenie aktualnej listy parametrów systemowych. 

3. Użytkownik: Wprowadzenie zmian w wybranych parametrach systemowych oraz wybór opcji 

zatwierdzenia wprowadzonych zmian. 

4. SWD PRM: wyświetlenie informacji o pomyślnym wprowadzeniu zmian w parametrach 

systemowych. 
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12.7. Moduł Planisty 

12.7.1. UC.03 Grafikowanie i ewidencja czasu pracy 

W Systemie jest tylko jeden obowiązujący grafik, czyli plan obsadzenia stanowisk. Planiści układający grafik 

pracują na wersji roboczej, która  jest niewidoczna dla innych użytkowników nieplanistów. Po zakończeniu 

procesu planowania planista publikuje wersję zatwierdzoną, co powoduje przeniesienie planu obsadzenia 

stanowisk z wersji roboczej do grafiku widocznego dla wszystkich użytkowników. 

 Schemat przypadków użycia w ramach grupy 

 

Rysunek 66. Diagram przypadków użycia: Grafikowanie i ewidencja czasu pracy 
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 UC.03.01. Wyczyść wersję roboczą grafiku 

Opis: 

System SWD PRM wspiera działania związane z planowaniem grafików pracy dyspozytorów medycznych 

oraz osób pracujących w zespołach ZRM. Ponadto System SWD PRM wspomaga tworzenie elektronicznych 

list obecności i składu zespołu. 

Każdy planista wykonuje zmiany na wersji roboczej grafiku, niewidocznej dla innych użytkowników 

(nieplanistów) do czasu zatwierdzenia/opublikowania. Wersja robocza inicjalnie prezentuje pozycje z wersji 

oficjalnej (z początku na kolejny miesiąc będzie pusta). Planista może dodać nowe pozycje lub 

zmodyfikować/usunąć istniejące. Możliwa jest rezygnacja z wprowadzonych zmian poprzez nadpisanie 

wersji roboczej grafiku przez wersję oficjalną. 

Niniejszy przypadek użycia realizuje funkcjonalność wyzerowania wersji roboczej grafiku poprzez 

wyrównanie jej do wersji oficjalnej. 

Warunki początkowe: 

Użytkownik (planista - przedstawiciel dysponenta) zalogował się poprawnie do Systemu SWD PRM z 

uprawnieniami do modułu zarządzania grafikami czasu pracy. 

Scenariusz podstawowy – utworzenie grafiku czasu pracy: 

1. Użytkownik: wybór funkcji wyczyszczenia wersji roboczej grafiku 

2. SWD PRM: wyświetlenie okna z wyborem przedziału czasu i stanowisk 

3. Użytkownik: wybór przedziału czasu i stanowisk (np. wszystkich) 

4. SWD PRM: dla wybranych stanowisk w wybranym przedziale czasu System kasuje pozycje grafiku 

w wersji roboczej i zastępuje je pozycjami z wersji zatwierdzonej. 

 UC.03.02. Rejestruj nową pozycję w grafiku 

Opis: 

Niniejszy przypadek użycia realizuje funkcjonalność wprowadzenia nowej pozycji w grafiku czasu pracy. 

Warunki początkowe: 

Użytkownik (planista - przedstawiciel dysponenta) zalogował się poprawnie do Systemu SWD z 

uprawnieniami do modułu zarządzania grafikami czasu pracy. 

Użytkownik ma wyświetloną formatkę planowania grafiku czasu pracy. 

Scenariusz podstawowy: 

1. Użytkownik: zaznaczenie przedziału czasu dla nowej pozycji.  

2. SWD PRM: wyświetlenie okna z parametrami do wyboru. 

3. Użytkownik: wprowadzenie parametrów nowej pozycji i zaakceptowanie wyboru. 

4. SWD PRM: aktualizacja wersji roboczej grafiku o wprowadzone dane. 
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 UC.03.03. Modyfikuj istniejącą pozycję w grafiku 

Opis: 

Niniejszy przypadek użycia realizuje funkcjonalność modyfikacji istniejącej pozycji w grafiku czasu pracy. 

Warunki początkowe: 

Użytkownik (planista - przedstawiciel dysponenta) zalogował się poprawnie do Systemu SWD z 

uprawnieniami do modułu zarządzania grafikami czasu pracy. 

Użytkownik ma wyświetloną formatkę z wersją roboczą grafiku czasu pracy 

Scenariusz podstawowy: 

1. Użytkownik: wybór opcji modyfikacji wybranej pozycji. 

2. SWD PRM: wyświetlenie okna edycji z aktualnymi parametrami. 

3. Użytkownik: zmodyfikowanie parametrów pozycji i zaakceptowanie wyboru. 

4. SWD PRM: aktualizacja wersji roboczej grafiku o wprowadzone dane. 

 UC.03.04. Usuń istniejącą pozycję w grafiku 

Opis: 

Niniejszy przypadek użycia realizuje funkcjonalność usunięcia istniejącej pozycji w grafiku czasu pracy. 

Warunki początkowe: 

Użytkownik (planista - przedstawiciel dysponenta) zalogował się poprawnie do Systemu SWD z 

uprawnieniami do modułu zarządzania grafikami czasu pracy. 

Użytkownik ma wyświetloną formatkę z  wersją roboczą grafiku czasu pracy. 

Scenariusz podstawowy: 

1. Użytkownik: wybór opcji usunięcia wybranej pozycji. 

2. SWD PRM: wyświetlenie okna z potwierdzeniem usunięcia pozycji. 

3. Użytkownik: potwierdzenie usunięcia wybranej pozycji. 

4. SWD PRM: aktualizacja wersji roboczej grafiku. 

 

 UC.03.05. Zatwierdź grafik czasu pracy 

Opis: 

Planista układa grafik czasu pracy korzystając z wersji roboczej grafiku. Aby wersja ta stała się widoczna 

dla pozostałych użytkowników Systemu, konieczne jest jej zatwierdzenie, czyli przeniesienie pozycji grafiku 

z wersji roboczej do wersji zatwierdzonej. 

Niniejszy przypadek użycia realizuje funkcjonalność zatwierdzenia planowanego grafiku czasu pracy. 
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Warunki początkowe: 

Użytkownik (planista - przedstawiciel dysponenta) zalogował się poprawnie do Systemu SWD z 

uprawnieniami do modułu zarządzania grafikami czasu pracy. 

Użytkownik zaplanował grafik dyżurów w wersji roboczej. 

Scenariusz podstawowy: 

1. Użytkownik: wybór opcji zatwierdzenia grafiku czasu pracy. 

2. SWD PRM: wyświetlenie okna z potwierdzeniem zatwierdzenia grafiku. 

3. Użytkownik: potwierdzenie zatwierdzenia grafiku. 

4. SWD PRM: sprawdzenie poprawności grafiku roboczego i w przypadku pomyślnego sprawdzenia 

modyfikacja grafiku oficjalnego (wersji zatwierdzonej) pozycjami z grafiku w wersji roboczej. 

 

 UC.03.06. Przeglądaj grafik czasu pracy 

Opis: 

Niniejszy przypadek realizuje funkcjonalność przeglądania zatwierdzonych grafików czasu pracy z punktu 

widzenia konkretnego pracownika. 

Warunki początkowe: 

Użytkownik (planista - przedstawiciel dysponenta) zalogował się poprawnie do SWD PRM. 

Planista utworzył grafik czasu pracy. 

Scenariusz podstawowy: 

1. Użytkownik: wybór opcji przeglądania grafiku czasu pracy (planista – dla wybranego pracownika). 

2. SWD PRM: wyświetlenie okna z wyborem pracowników. 

3. Użytkownik: wybór pracownika, którego grafik ma zostać wyświetlony. 

4. SWD PRM: wyświetlenie grafiku czasu pracy. 

Dalej opcjonalnie: 

5. Użytkownik: wywołanie funkcji wydruku grafiku. 

6. SWD PRM: wydruk grafiku na drukarce. 
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12.8. Moduł Raportowy 

12.8.1. UC.04. Raporty 

 Schemat przypadków użycia w ramach grupy 

 

Rysunek 67. Diagram przypadków użycia: Raporty 

 

 UC.04.01. Generuj raport predefiniowany 

Opis: 

SWD PRM pozwala na generowanie raportów na podstawie danych zgromadzonych przez System. Raporty 

predefiniowane obejmują pulę raportów standardowych zdefiniowanych przez administrację Systemu. 

Dyspozytor medyczny ma możliwość generowania raportów dotyczących własnej pracy oraz pracy 

dyspozytorów na tej samej zmianie. Lekarz koordynator posiada dostęp do raportów i danych na poziomie 

wojewódzkim. Upoważniony przedstawiciel MZ może generować raporty na odpowiednio wysokim poziomie 

agregacji (województwo, kraj itd.). Analityk dysponenta posiada dostęp do wszystkich raportów 

dotyczących działalności dysponenta, u którego został zatrudniony. 

Warunki początkowe: 

Użytkownik posiada uprawnienia pozwalające na generowanie predefiniowanych raportów. 

 uc 04. Raporty

UC.04.01. Generuj  

raport predefiniowany

UC.04.02. Generuj  

raport niestandardowy

Upoważniony 

przedstawiciel MZ
(from Aktorzy)

Analityk dysponenta

(from Aktorzy)

Dyspozytor medyczny

(from Aktorzy)
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Scenariusz podstawowy – generowanie raportu z listy predefiniowanych raportów Systemu 

SWD PRM: 

1. Użytkownik: uruchomienie standardowego oprogramowania do budowy raportów. 

2. Standardowe oprogramowanie raportowe: uruchomienie i wyświetlenie dostępnych 

funkcjonalności. 

3. Użytkownik: wybór zakładki „Przeglądarka dokumentów”. 

4. Standardowe oprogramowanie raportowe: wyświetlenie okna z katalogiem raportów 

predefiniowanych. 

5. Użytkownik: Wybór katalogu raportów predefiniowanych. 

6. Standardowe oprogramowanie raportowe: wyświetlenie listy raportów predefiniowanych.  

7. Użytkownik: wybór typu raportu do wygenerowania (np. Wyjazdy ZRM – liczba wyjazdów) oraz 

doprecyzowanie jego parametrów (np. Dysponent, Powiat i Rodzaj ZRM). 

8. Standardowe oprogramowanie raportowe: wyświetlenie żądanego raportu. 

 UC.04.02. Generuj raport niestandardowy 

Opis: 

SWD PRM pozwala na generowanie raportów na podstawie danych zgromadzonych przez system. Raporty 

niestandardowe oznaczają raporty konfigurowane ręcznie, niezdefiniowane uprzednio przez administrację 

systemu. Dyspozytor medyczny ma możliwość generowania raportów dotyczących własnej pracy oraz pracy 

dyspozytorów na tej samej zmianie. Lekarz koordynator posiada dostęp do raportów i danych na poziomie 

wojewódzkim. Upoważniony przedstawiciel MZ może generować raporty na odpowiednio wysokim poziomie 

agregacji (województwo, kraj itd.). Analityk dysponenta posiada dostęp do wszystkich raportów 

dotyczących działalności dysponenta, u którego został zatrudniony. 

Warunki początkowe: 

Użytkownik posiada uprawnienia pozwalające na generowanie raportów niestandardowych. 

Scenariusz podstawowy – generowanie raportu niestandardowego: 

1. Użytkownik: uruchomienie standardowego oprogramowania do budowy raportów. 

2. Standardowe oprogramowanie raportowe: uruchomienie i wyświetlenie dostępnych 

funkcjonalności. 

3. Użytkownik: wybór zakładki „Moje dane”. 

4. Standardowe oprogramowanie raportowe: wyświetlenie ekranu zbiorów danych. 

5. Użytkownik: przełączenie widoku na zakładkę „Modele”. 

6. Standardowe oprogramowanie raportowe: wyświetlenie listy modeli biznesowych. 

7. Użytkownik: wybór modelu danych „Wszystkie dane”. 

8. Standardowe oprogramowanie raportowe: wyświetlenie okna danych z bazy danych oraz edytora 

zapytań. 

9. Użytkownik: wybór danych do raportu z okna „Schemat” oraz przeniesienie wybranych pozycji do 

okna „Edytor zapytań”. Wybór opcji „Podgląd”. 
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10. Standardowe oprogramowanie raportowe: wygenerowanie raportu niestandardowego. 

11. Użytkownik: wybór opcji zapisu raportu. 

12. Standardowe oprogramowanie raportowe: zapisanie raportu i wyświetlenie go w zakładce „Moje 

dane”. 
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12.8.1. Raporty 

Wzory raportów przedstawionych w poniższym rozdziale są dostępne w Oprogramowaniu Standardowym w formie raportów predefiniowanych. 

 Wyjazdy ZRM – liczba wyjazdów 

Raport „Wyjazdy ZRM – liczba wyjazdów” jest przygotowany na podstawie wymagań przedstawionego przez Zamawiającego. Celem raportu jest przedstawienie 

statystyk dotyczących wyjazdów ZRM w wybranym miejscu stacjonowania. 

 

Rysunek 68. Wzór raportu „Wyjazdy ZRM - liczba wyjazdów” 

 

Kolejne kolumny raportu oznaczają: 

1. Lp. – liczba porządkowa 

2. Powiat – nazwa powiatu 
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3. Rodzaj ZRM (S, P) oraz miejsce stacjonowania: 

a. Rodzaj ZRM – określenie rodzaju ZRM (P – podstawowy, S – specjalistyczny), 

b. Miejsce stacjonowania - wskazuje się nazwę miejscowości lub dzielnicy, w której stacjonuje zespół ratownictwa medycznego; nie podaje się danych 

adresowych miejsca stacjonowania. 

4. Wyjazdy do stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego: 

a. Ogółem: 

i. Obywatele RP: 

1. (4a) 0-18 lat – liczba obywateli RP, których stan jest zakwalifikowany zgodnie z Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym art.3 pkt. 8 oraz których wiek w dniu wyjazdu był mniejszy lub równy 18 lat (liczone, co do dnia po 

numerze), 

2. (4b) powyżej 18 lat – liczba obywateli RP, których stan jest zakwalifikowany zgodnie z Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym art.3 pkt. 8 oraz których wiek w dniu wyjazdu był większy niż 18 lat (liczone co do dnia po 

numerze), do tej liczby dodawane są osoby, dla których brak numeru PESEL (brak danych o wieku) na karcie czynności ratunkowych, 

ii. Cudzoziemcy /kraj pochodzenia/: 

1. (4c) bez podziału na wiek – liczba cudzoziemców, których stan jest zakwalifikowany zgodnie z Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym art.3 pkt. 8, do których realizowane były wyjazdy, 

b. w tym: 

i. Pacjenci urazowi - obywatele RP: 

1. (4a) 0-18 lat – liczba obywateli RP, których stan jest zakwalifikowany zgodnie z Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym art.3 pkt. 8 i 12 (rozumianym jako oznaczenie na karcie czynności ratunkowych przynajmniej 2 urazów – 

obrazek w prawym górnym rogu karty) oraz których wiek w dniu wyjazdu był mniejszy lub równy 18 lat (liczone co do dnia po 

numerze PESEL), 

2. (4b) powyżej 18 lat – liczba obywateli RP, których stan jest zakwalifikowany zgodnie z Ustawą z dnia 8 września 2006r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym art.3 pkt. 8 i 12 (rozumianym jako oznaczenie na karcie czynności ratunkowych przynajmniej 2 urazów – 
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obrazek w prawym górnym rogu karty) oraz których wiek w dniu wyjazdu był większy niż 18 lat (liczone co do dnia po numerze 

PESEL), do tej liczby dodawane są osoby dla których brak numeru PESEL (brak danych o wieku) na karcie czynności ratunkowych, 

ii. Pacjenci urazowi - cudzoziemcy /kraj pochodzenia/: 

1. (4c) bez podziału na wiek – liczba cudzoziemców, których stan jest zakwalifikowany zgodnie z Ustawą z dnia 8 września 2006r. 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym art.3 pkt. 8 i 12 (rozumianym jako oznaczenie na karcie czynności ratunkowych 

przynajmniej 2 urazów – obrazek w prawym górnym rogu karty), 

5. Wyjazdy niezwiązane ze stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego: 

a. Obywatele RP: 

i. (5a) 0-18 lat – liczba obywateli RP, których stan nie jest zakwalifikowany zgodnie z Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym art.3 pkt. 8 oraz których wiek w dniu wyjazdu był mniejszy lub równy 18 lat (liczone co do dnia po numerze PESEL), 

ii. (5b) powyżej 18 lat – liczba obywateli RP, których stan nie jest zakwalifikowany zgodnie z Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym art.3 pkt. 8 oraz których wiek w dniu wyjazdu był większy niż 18 lat (liczone co do dnia po numerze PESEL), do 

tej liczby dodawane są osoby dla których brak numeru PESEL (brak danych o wieku) na karcie czynności ratunkowych, 

b. Cudzoziemcy /kraj pochodzenia/: 

i. (5c) bez podziału na wiek – liczba cudzoziemców, których stan nie jest zakwalifikowany zgodnie z Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym art.3 pkt. 8, do których realizowane były wyjazdy, 

6. Zgony przed podjęciem lub w trakcie medycznych czynności ratunkowych: 

a. Obywatele RP: 

i. (6a) 0-18 lat – liczba obywateli RP, których wiek w dniu wyjazdu był mniejszy lub równy 18 lat (liczone co do dnia po numerze PESEL) dla 

których stwierdzono zgon przed podjęciem lub w trakcie medycznych czynności ratunkowych, 

ii. (6b) powyżej 18 lat – liczba obywateli RP, których wiek w dniu wyjazdu był większy niż 18 lat (liczone co do dnia po numerze PESEL), do tej 

liczby dodawane są osoby dla których brak numeru PESEL (brak danych o wieku) na karcie czynności ratunkowych, dla których stwierdzono 

zgon przed podjęciem lub w trakcie medycznych czynności ratunkowych, 

b. Cudzoziemcy /kraj pochodzenia/: 
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i. (6c) bez podziału na wiek - liczba cudzoziemców, dla których stwierdzono zgon przed podjęciem lub w trakcie medycznych czynności 

ratunkowych, 

7.  pacjentów przewiezionych przez ZRM do szpitala – liczba pacjentów, których przekazano na IP/SOR (zgodnie z karta medycznych czynności ratunkowych – 

ramka „ przekazania pacjenta”). 

 

Filtry raportu: 

 Powiat, 

 Rodzaj ZRM, 

 Dysponent.  
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 Wyjazdy ZRM – mediana i maksymalny czas dojazdu 

Raport „Wyjazdy ZRM – mediana i maksymalny czas dojazdu” jest przygotowany na podstawie wymagań 

przedstwionych przez Zamawiającego. Celem raportu jest przedstawienie statystyk dotyczących wyjazdów 

ZRM w wybranym miejscu stacjonowania. 

 

 

Rysunek 69. Wzór raportu „Wyjazdy ZRM - mediana i maksymalny czas dojazdu w roku …” 

 

Kolejne kolumny raportu oznaczają: 

1. Rodzaj ZRM – S lub P, 

2. Miejsce stacjonowania – adres miejsca stacjonowania (pełne dane adresowe), 

3. Rejon działania – wybrany rejon działania: 

a. Wyjazdy ZRM od przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora do przybycia ZRM na miejsce 

zdarzenia 

i. mediana czasu dotarcia 

1. Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców – mediana czasu dotarcia ZRM na 

miejsce zdarzenia (od przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora do przybycia 

ZRM na miejsce zdarzenia) dla miast o ludności powyżej 10 tys. 

mieszkańców dla danego rejonu działania w danym roku, 

2. Poza miastami powyżej 10 tys. mieszkańców – mediana czasu dotarcia dla 

miast o ludności ponizej 10 tys. mieszkańców dla danego rejonu działania 

w danym roku, 

ii. maksymalny czas dotarcia 

1. Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców – maksymalny czas dotarcia ZRM na 

miejsce zdarzenia (od przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora do przybycia 

ZRM na miejsce zdarzenia) dla miast o ludności powyżej 10 tys. 

mieszkańców dla danego rejonu działania w danym roku, 

2. Poza miastami powyżej 10 tys. mieszkańców – maksymalny czas dotarcia 

dla miast o ludności powyżej 10 tys. mieszkańców dla danego rejonu 

działania w danym roku, 
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b. Średni czas interwencji ZRM od przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora do przekazania 

pacjenta do szpitala – średni czas interwencji (liczny jako średnia czasu od przyjęcia 

zgłoszenia przez dyspozytora do przekazania pacjenta do szpitala) dla danego rejonu 

działania w danym roku, 

c. Maksymalny czas interwencji ZRM od przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora do 

przekazania pacjenta do szpitala – maksymalny czas interwencji (liczny od przyjęcia 

zgłoszenia przez dyspozytora do przekazania pacjenta do szpitala) dla danego rejonu 

działania w danym roku, 

 

Filtry raportu: 

 Dysponent, 

 Rodzaj ZRM, 

 Miejsce stacjonowania, 

 Rejon działania, 

 Województwo – wybrane województwo. 

 Dodatkowe ZRM – stan na dzień … 

Raport „Dodatkowe ZRM – stan na dzień …” jest przygotowany na podstawie wymagań przedstwionych 

przez Zamawiającego. Celem raportu jest przedstawienie informacji o dodatkowych ZRM u dysponentach i 

maksymalnych czasach ich uruchomienia. 

 

Rysunek 70. Wzór raportu „Dodatkowe ZRM – stan na dzień …” 

 

Kolejne kolumny raportu oznaczają: 

1. Lp. – liczba porządkowa, 

2. Liczba i rodzaj dodatkowych zespołów możliwych do uruchomienia w wypadkach zdarzeń 

o charakterze nadzwyczajnym: 

a. Specjalistyczne – liczba dodatkowych ZRM typu S możliwych do uruchomienia 

w wypadkach zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, 

b. Podstawowe – liczba dodatkowych ZRM typu P możliwych do uruchomienia w wypadkach 

zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, 

3. Lokalizacja zespołu (podstacja, miejsce stacjonowania) – miejsce stacjonowania pojazdu (pełne 

dane adresowe), 

4. Dysponent jednostki – nazwa dysponenta, 
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5. Maksymalny czas uruchomienia – maksymalny czas uruchomienia ZRM. 

 

Filtry raportu: 

 Dzień sporządzania raportu, 

 Dysponent. 

 

 Stan techniczny ambulansów – dane na dzień … 

Raport „Dodatkowe ZRM – dane na dzień …” jest przygotowany na podstawie wymagań przedstawionych 

przez Zamawiającego. Celem raportu jest przedstawienie sytuacji stanu technicznego karetek u wybranego 

dysponenta.  

 

Rysunek 71. Wzór raportu „Dodatkowe ZRM – dane na dzień …” 

 

Kolejne kolumny raportu oznaczają: 

1. Lp. – liczba porządkowa, 

2. Nazwa i adres dysponenta jednostki – nazwa i adres (pełne dane adresowe) dysponenta, 

3. Rodzaj zespołu ZRM (S, P), Rezerwa, Transport sanitarny – rodzaj zakwalifikowania pojazdu, 

4. Właściciel pojazdu – nazwa właściciela pojazdu, 

5. Miejsce stacjonowania – miejsce stacjonowania pojazdu (pełne dane adresowe), 

6. Marka i model pojazdu – marka i model pojazdu rozdzielone przecinkiem, 

7. Rok produkcji – rok produkcji pojazdu, 

8. Przebieg (km) – przebieg pojazdu w km, 

9. Uwagi – dodatkowe komentarze do pojazdu. 

 

Filtry raportu: 

 Dzień sporządzania raportu, 

 Dysponent. 
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 Personel – stan na dzień … 

Raport „Personel - stan na dzień …” jest przygotowany na podstawie wymagań przedstawionych przez Zamawiającego. Celem raportu jest przygotowanie 

informacji o lekarzach, pielęgniarkach, ratownikach medycznych, i dyspozytorach (użytkowników systemu SWD PRM) w jednostce dysponenta. 

 

Rysunek 72. Wzór raportu „Personel – stan na dzień …” 

 

Kolejne kolumny raportu oznaczają: 

1. Lp. – liczba porządkowa, 

2. Dysponent jednostki: 

a. (2a) Nazwa – nazwa dysponenta 

b. (2b) Adres – pełne dane adresowe dysponenta 

c. (2c) Numer księgi rejestrowej ZOZ - numer księgi rejestrowej ZOZ dysponenta, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 

r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej, 

d. (2d) Kod TERYT z opisem – kod zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów 

identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej, 

e. oraz szczegółowych zasad ich nadawania 
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3. Rodzaj jednostki systemu – zawsze ZRM, 

4. Liczba wszystkich pracujących lekarzy – liczba lekarzy zatrudnionych u dysponenta posiadających konta w systemie SWD PRM (na dzień sporządzania 

raportu), 

5. Liczba pracujących lekarzy systemu – liczba lekarzy zatrudnionych u dysponenta posiadających kwalifikacje zgodnie art. 3 i 57 ustawy z dnia 8 września 

2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U . Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) i posiadających konta w systemie SWD PRM (na dzień 

sporządzania raportu), 

6. Liczba wszystkich pracujących pielęgniarek – liczba pielęgniarek zatrudnionych u dysponenta posiadających konta w systemie SWD PRM (na dzień 

sporządzania raportu), 

7. Liczba pracujących pielęgniarek systemu – liczba pielęgniarek zatrudnionych u dysponenta posiadających kwalifikacje zgodnie art. 3 ustawy z dnia 8 

września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U . Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) i posiadających konta w systemie SWD PRM (na dzień 

sporządzania raportu), 

8. Liczba pracujących ratowników medycznych – liczba ratowników medycznych zatrudnionych u dysponenta posiadających konta w systemie SWD PRM (na 

dzień sporządzania raportu), 

9. Liczba pracujących dyspozytorów medycznych – liczba dyspozytorów medycznych zatrudnionych u dysponenta posiadających konta w systemie SWD PRM 

(na dzień sporządzania raportu), 

10. Liczba dyspozytorów pracujących na jednej zmianie – liczba dyspozytorów pracujących na jednej zmianie u dysponenta wg stanowisk określonych w 

grafiku (na dzień sporządzania raportu), 

11. Czas trwania jednej zmiany dyspozytora (w godz.) – czas trwania jednej zmiany dyspozytora podany w godzinach zgodnie z grafikiem pracy dyspozytorów 

(na dzień sporządzania raportu), 

12. Liczba stanowisk dyspozytorskich – liczba stanowisk dyspozytorskich obsługiwanych przez dysponenta zgodnie z grafikiem pracy (na dzień sporządzania 

raportu). 

 

Filtry raportu: 

 Dzień sporządzania raportu, 

 Dysponent. 
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 Wyjazdy ZRM w przedziałach czasowych – dane za okres  … 

Raport „Wyjazdy ZRM w przedziałach czasowych – dane za okres …” jest przygotowany na podstawie 

wymagań przedstawionych przez Zamawiającego. Celem raportu jest pokazanie statystyk dotyczących 

czasów dotarcia ZRM na miejsce zdarzenia w wybranym okresie dla wybranego dysponenta i rodzaju ZRM. 

 

Rysunek 73. Wzór raportu „Wyjazdy ZRM w przedziałach czasowych – dane za okres  …” 

 

Kolejne kolumny raportu oznaczają: 

1. Nazwa i adres jednostki dysponenta – nazwa i adres (pełne dane adresowe) jednostki dysponenta 

2. Rodzaj ZRM – S lub P, 

3. Miejsce stacjonowania – adres miejsca stacjonowania (pełne dane adresowe), 

4. Miesiąc – lista miesięcy, 
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5. Obszar działania: 

a. Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców – liczba wyjazdów do miejsc zdarzenia 

zlokalizowanych w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców w przedziałach czasowych,  

b. Poza miastami powyżej 10 tys. mieszkańców liczba wyjazdów do miejsc zdarzenia 

zlokalizowanych w miastach poniżej 10 tys. mieszkańców w przedziałach czasowych, 

6. wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego, w których czas dotarcia na miejsce zdarzenia mieści 

się w podanych przedziałach czasowych: 

a. 0 - 4 minut – liczba zdarzeń, w których czas od przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora do 

przybycia ZRM na miejsce zdarzenia 

b. pow. 4 - 8 minut – liczba zdarzeń, w których czas mieszkańców – mediana czasu dotarcia 

dla miast o ludności poniżej 10 tys. mieszkańców dla danego województwa w danym roku, 

c. pow. 8 - 12 minut – liczba zdarzeń, w których czas od przyjęcia zgłoszenia przez 

dyspozytora do przekazania pacjenta do szpitala) dla danego województwa w danym roku, 

dotarcia na miejsce zgłoszenia przez ZRM mieści się w przedziale <8; 12); 

d. pow. 12 - 15 minut – liczba zdarzeń, w których czas od przyjęcia zgłoszenia przez 

dyspozytora do dotarcia na miejsce zgłoszenia przez ZRM mieści się w przedziale <12; 15); 

e. pow. 15 - 20 minut – liczba zdarzeń, w których czas od przyjęcia zgłoszenia przez 

dyspozytora do dotarcia na miejsce zgłoszenia przez ZRM mieści się w przedziale <15; 20); 

f. pow. 20 - 25 minut – liczba zdarzeń, w których czas od przyjęcia zgłoszenia przez 

dyspozytora do przekazania pacjenta do szpitala – maksymalny czas dotarcia na miejsce 

zgłoszenia przez ZRM mieści się w przedziale <20; 25); 

g. pow. 25 - 30 minut – liczba zdarzeń, w których czas od przyjęcia zgłoszenia przez 

dyspozytora do dotarcia na miejsce zgłoszenia przez ZRM mieści się w przedziale <25; 30); 

h. pow. 30 minut – liczba zdarzeń, w których czas od przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora 

do dotarcia na miejsce zgłoszenia przez ZRM wynosi powyżej 30 minut, 

 

Filtry raportu: 

 Od: Rok, Miesiąc, Dzień, 

 Do: Rok, Miesiąc, Dzień, 

 Dysponent, 

 Rodzaj ZRM. 
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 Liczba interwencji ZRM w roku … 

Raport „Liczba interwencji ZRM w roku …” jest przygotowany na podstawie wymagań przedstawionych przez Zamawiającego. Celem raportu jest przygotowanie 

podsumowania interwencji w ramach miejsca stacjonowania dla wskazanego roku. 

 

Rysunek 74. Wzór raportu „Liczba interwencji ZRM w roku …” 

 

Kolejne kolumny raportu oznaczają: 

1. Województwo – województwo, w którym znajduje się miejsce stacjonowania, 

2. Powiat – powiat, w którym znajduje się miejsce stacjonowania, 

3. Miejsce (adres) stacjonowania ZRM w poszczególnych powiatach – miejsce stacjonowania ZRM (pełne dane adresowe), 

4. Rodzaj ZRM: 

a. S – liczba ZRM typu S w danym miejscu stacjonowania, 

b. P – liczba ZRM typu P w danym miejscu stacjonowania, 

5. Rejon operacyjny ZRMów w miejscu stacjonowania – 7-znakowy numer TERYT w zakresie systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału 

administracyjnego; bez kodów zakończonych cyfrą „3”, kolejne pozycje obszaru działania oddzielone średnikiem i spacją, 

6. Średni czas dojazdu do miejsca zdarzenia – średni czas dojazdu do zdarzenia (liczny od przyjęcia zdarzenia przez dyspozytora do dotarcia ZRM na miejsce 

zdarzenia) dla wszystkich ZRM w danym miejscu stacjonowania we wskazanym roku, 
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7. Najdłuższy czas dojazdu w rejonie operacyjnym – najdłuższy czas dojazdu do zdarzenia (liczny od przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora do dotarcia 

ZRM na miejsce zdarzenia) wszystkich ZRM w danym miejscu stacjonowania we wskazanym roku, 

8. Liczba wszystkich wyjazdów w miejscu stacjonowania (A) - liczba wszystkich wyjazdów w miejscu stacjonowania dla wszystkich ZRM we wskazanym roku, 

9. Liczba wszystkich wyjazdów przypadających na 1 ZRM/dobę w miejscu stacjonowania (B) – wyrażenie obliczone zgodnie ze wzorem: 

B = liczba wszystkich wyjazdów w miejscu stacjonowania / (łączna ilość dni w roku pozostawania w gotowości dla wszystkich 

ZRM w miejscu stacjonowania / liczba dób we wskazanym roku) / liczba dób we wskazanym roku. 

10. Liczba wszystkich wyjazdów do stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego w miejscu stacjonowania – suma wyjazdów do stanów zakwalifikowanych zgodnie 

z Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym art.3 pkt. 8 dla wszystkich ZRM w miejscu stacjonowania we wskazanym 

roku, 

11. Liczba wyjazdów do stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego przypadająca na 1 ZRM/dobę w miejscu stacjonowania (C) – wyrażenie obliczone zgodnie 

ze wzorem: 

C = Liczba wszystkich wyjazdów do stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego w miejscu stacjonowania / (łączna ilość dni w roku 

pozostawania w gotowości dla wszystkich ZRM w miejscu stacjonowania / liczba dób we wskazanym roku) / liczba dób we 

wskazanym roku. 

12. Liczba wyjazdów przekraczających max. czas dojazdów - liczba wyjazdów przekraczających max. czas dojazdów (15 min. w mieście powyżej 10 tys. 

mieszkańców i 20 min. poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców) dla wszystkich ZRM w miejscu stacjonowania. 

 

Filtry raportu: 

 Rok przygotowania raportu, 

 Województwo, 

 Powiat. 
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 Miejsca stacjonowania ZRM 

Raport „Miejsca stacjonowania ZRM” jest przygotowany na podstawie wymagań przedstawionych przez Zamawiającego. Celem raportu jest przygotowanie spisu 

miejsc stacjonowania ZRM w ramach rejonów operacyjnych wraz ze wskazaniem ich dysponentów.  

 

Rysunek 75. Wzór raportu „Miejsca stacjonowania ZRM” 

 

Kolejne kolumny raportu oznaczają: 

1. Nr rejonu operacyjnego - numer województwa – 2 cyfry kodu TERYT / numer kolejny rejonu na obszarze województwa - 2 cyfry, 

2. Nazwa i opis rejonu operacyjnego – 7-znakowy numer TERYT w zakresie systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego; bez 

kodów zakończonych cyfrą „3”, kolejne pozycje rejonu operacyjnego oddzielone średnikiem i spacją, 

3. Liczba ZRM: 

a. (3a) S – liczba ZRM oznaczonych jako S (specjalistyczne) w danym rejonie operacyjnym, 

b. (3b) P – liczba ZRM oznaczonych jako P (podstawowe) w danym rejonie operacyjnym, 
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4. Kod ZRM – 10-znakowy numer ZRM, składający się z 7-znakowego numeru TERYT w zakresie systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału 

administracyjnego oraz cyfry identyfikującej rodzaj zespołu (kody: 2 — podstawowy, 3 — wodny podstawowy, 4 — specjalistyczny, 5 — wodny 

specjalistyczny) i dwóch cyfr numeru kolejnego dla danego rodzaju zespołu w miejscu stacjonowania; bez kodów zakończonych cyfrą „3”, 

5. Nazwa zespołu PRM - identyfikator ZRM za pomocą środków zapewniających łączność pomiędzy centrum powiadamiania ratunkowego, ZRM, w tym LZRM, 

SOR oraz z jednostkami współpracującymi z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. 

6. TERYT miejsca stacjonowania – 7-znakowy numer TERYT miejscowości lub dzielnicy w zakresie systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału 

administracyjnego, w której stacjonuje ZRM, bez kodów zakończonych cyfrą „3”; bez podania danych adresowych miejsca stacjonowania. 

7. Adres miejsce stacjonowania – adres miejsca stacjonowania (pełne dane adresowe), 

8. Nazwa dysponenta jednostki – nazwa dysponenta jednostki, do której przypisany jest ZRM, 

9. Adres dysponenta jednostki – adres dysponenta jednostki (pełne dane adresowe), do której przypisany jest ZRM, 

10. Numer księgi rejestrowej ZOZ dysponenta jednostki – numer zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru 

zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 169, poz. 1781, z późn. zm.). 

11. VII część kodu resortowego jednostki systemu – symbol zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu 

resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr 170, poz. 1797, z późn. zm.). 

 

Filtry raportu: 

 Dzień sporządzania raportu, 

 Województwo, 

 Rejon operacyjny, 

 Dysponent, 

 ZRM. 
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 Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania ZRM – stan na dzień … 

Raport „Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania ZRM – stan na dzień …” jest przygotowany na podstawie wymagań przedstawionych przez Zamawiającego. 

Celem raportu jest przygotowanie spisu rejonów operacyjnych i miejsc stacjonowania ZRM wraz ze wskazaniem ich gotowości.  

 

Rysunek 76. Wzór raportu „Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania ZRM – stan na dzień …” 

 

Kolejne kolumny raportu oznaczają: 

1. Nr rejonu operacyjnego - numer województwa - 2 cyfry kodu TERYT / numer kolejny rejonu na obszarze województwa - 2 cyfry, 

2. Nazwa i opis rejonu operacyjnego - 7-znakowy numer TERYT w zakresie systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego; bez 

kodów zakończonych cyfrą „3”, kolejne pozycje rejonu operacyjnego oddzielone średnikiem i spacją, 

3. Liczba ZRM: 

a. (3a) S – liczba ZRM oznaczonych jako S (specjalistyczne) w danym rejonie operacyjnym, 

b. (3b) P – liczba ZRM oznaczonych jako P (podstawowe) w danym rejonie operacyjnym, 

4. Obszar działania ZRM - 7-znakowy numer TERYT w zakresie systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego; bez kodów 

zakończonych cyfrą „3”, kolejne pozycje obszaru działania oddzielone średnikiem i spacją, 

5. Kod ZRM - 10-znakowy numer ZRM, składający się z 7-znakowego numeru TERYT w zakresie systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału 

administracyjnego oraz cyfry identyfikującej rodzaj zespołu (kody: 2 — podstawowy, 3 — wodny podstawowy, 4 — specjalistyczny, 5 — wodny 

specjalistyczny) i dwóch cyfr numeru kolejnego dla danego rodzaju zespołu w miejscu stacjonowania; bez kodów zakończonych cyfrą „3”, 
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6. TERYT miejsca stacjonowania - 7-znakowy numer TERYT miejscowości lub dzielnicy w zakresie systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału 

administracyjnego, w której stacjonuje ZRM, bez kodów zakończonych cyfrą „3”; bez podania danych adresowych miejsca stacjonowania. 

7. Miejsce stacjonowania - nazwa miejscowości lub dzielnicy, w której stacjonuje ZRM; bez podania danych adresowych miejsca stacjonowania. 

8. Liczba dni w roku pozostawania w gotowości ZRM – liczba dni w roku pozostawania w gotowości przypisana do ZRM, 

9. Liczba godzin na dobę pozostawania w gotowości ZRM - liczba godzin na dobę pozostawania w gotowości przypisana do ZRM, 

10. Dni tygodnia pozostawania w gotowości ZRM - dni tygodnia, a w przypadku gdy ZRM nie pozostaje w całodobowej gotowości, wskazanie na godziny 

pozostawania w gotowości. 

11. Okres w roku pozostawania w gotowości ZRM: 

a. Od – data początku pozostawania w gotowości w danym roku, 

b. Do – data końca pozostawania w gotowości w danym roku. 

 

Filtry raportu: 

 Dzień sporządzania raportu, 

 Rok, 

 Rejon operacyjny, 

 Dysponent. 

 

 Księga Dysponenta 

Raport „Księga Dysponenta” jest przygotowany na podstawie wymagań przedstawionych w §50 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku 

w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Celem raportu jest przygotowanie listy wszystkich zdarzeń obsłużonych 

przez dysponenta w zadanych datach. 
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Rysunek 77. Wzór raportu „Księga Dysponenta” 

 

Kolejne kolumny raportu oznaczają: 

1. Lp. – liczba porządkowa, 

2. Nazwa dysponenta – nazwa jednostki dysponenta, 

3. Zdarzenie 

a. Identyfikator zdarzenia – unikalny identyfikator zdarzenia w SWD PRM, 

b. Data zdarzenia – data rejestracji zdarzenia w SWD PRM w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS, 

c. Miejsce zdarzenia – pełne dane adresowe miejsca zdarzenia, współrzędne geograficzne lub opis miejsca zdarzenia, 

4. Wskazanie przyczyny wezwania (objawy) – informacja z wywiadu przeprowadzonego przez dyspozytora (Karta Zlecenia Wyjazdu), 

5. Oznaczenie wzywającego – imię i nazwisko wzywającego, 

6. Oznaczenie pacjenta: 

a. Imię i Nazwisko – imię i nazwisko pacjenta na podstawie Karty Medycznych Czynności Ratunkowych  

b. Data urodzenia – data urodzenia (rok, miesiąc dzień), 

c. Płeć – płeć K (kobieta) lub M (mężczyzna), 
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7. Kod ZRM - 10-znakowy numer ZRM, składający się z 7-znakowego numeru TERYT w zakresie systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału 

administracyjnego oraz cyfry identyfikującej rodzaj zespołu (kody: 2 — podstawowy, 3 — wodny podstawowy, 4 — specjalistyczny, 5 — wodny 

specjalistyczny) i dwóch cyfr numeru kolejnego dla danego rodzaju zespołu w miejscu stacjonowania; bez kodów zakończonych cyfrą „3”, 

8. Czas przekazania zlecenia do ZRM – czas przekazania zlecenia do ZRM (Karta Zlecenia Wyjazdu), 

9. Czas wyjazdu ZRM z miejsca stacjonowania - czas wyjazdu ZRM z miejsca stacjonowania (Karta Zlecenia Wyjazdu)  

10. Informację o zaleceniach co do dalszego postępowania w razie odmowy wysłania zespołu ratownictwa medycznego – informacja z danych zdarzenia, 

11. Oznaczenie dyspozytora – imię i nazwisko dyspozytora. 

 

Filtry raportu: 

 Okres raportu: 

o Od – data początku (włącznie), 

o Do – data końca (włącznie), 

 Dyspozytor, 

 Dysponent. 
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13. Specyfikacja i opis interfejsów 

13.1. SI WCPR 

13.1.1. Zakres i sposób integracji 

SWD PRM jest zintegrowany z SI WCPR w zakresie: 

 Przyjęcia formatki zdarzenia, 

 Aktualizacji formatki zdarzenia, 

 Aktualizacji statusu zgłoszenia, 

 Aktualizacja słowników: 

o Kategorii i podkategorii, 

o Dyspozytorni, 

 Testów komunikacji. 

 

W celu wymiany informacji wykorzystywane są następujące metody przygotowane w interfejsie SWD PRM – SI WCPR: 

 SWD PRM wykorzystuje następujące metody wystawione po stronie systemu SI WCPR: 

o getOriginalCall – pobranie informacji o treści zgłoszenia, 

o updateEvent – aktualizacja zdarzenia ze strony SWD PRM, 

o setStatus – aktualizacja statusu zdarzenia ze strony SWD PRM, bez modyfikacji pozostałych właściwości, 

o createEvent – utworzenie zdarzenia przez SWD PRM w systemie SI WCPR. Metoda zwraca status utworzenia zdarzenia oraz identyfikator zdarzenia 

utworzonego po stronie SI WCPR. 
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o attachServiceToEvent – dołączenie do obsługi zdarzenia dyspozytorni innej służby (np. PSP). 

o changeDispatcher – zmiana dyspozytorni SWD PRM obsługującej zdarzenie. Metoda do wykorzystania w sytuacji gdy SI WCPR przesłał zgłoszenie 

do niewłaściwej dyspozytorni SW PRM. 

o getCategories – pobranie słownika kategorii i podkategorii zdarzenia wykorzystywanych przez SI WCPR 

o getDispatches – pobranie danych dyspozytorni 

o getRejectedReasonsDictionary – pobranie słownika przyczyn odrzucenia zdarzenia 

 SWD PRM udostępnia SI WCPR następujące metody: 

o putEvent – wysłanie zdarzenia przez SI WCPR do służby dziedzinowej, 

o notifyDictionaryChange – metoda służąca do poinformowania służb o zmianie słowników po stronie SI WCPR (dyspozytorni, kategorii i podkategorii 

zdarzeń, przyczyn odrzucenia zgłoszeń), 

o ping – weryfikacja działania systemu SWD PRM. 

13.1.2. Dokumentacja interfejsu 

Opis interfejsów na podstawie których została opracowana integracja SWD PRM z systemem SI WCPR znajduje się w załączniku nr Błąd! Nie można odnaleźć 

źródła odwołania.. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. 

 

13.2. UMM 

13.2.1. Zakres i sposób integracji 

SWD PRM jest zintegrowany z UMM w zakresie: 

 Pokazywania obiektów na mapie, 

 Ukrywania obiektów na mapie, 
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 Centrowanie obiektu na mapie, 

 Obsługa mapy: 

o Podkłady mapowe, 

o Zbliżenie i oddalenie mapy, 

 Wyznaczania współrzędnych geograficznych na podstawie danych adresowych, 

 Wyznaczanie adresu dla podanych współrzędnych geograficznych, 

 Wyznaczenie czasu dojazdu do punktu na mapie, 

 Oznaczanie miejsca zdarzenia. 

 

W celu wymiany informacji wykorzystywane są następujące metody przygotowane w interfejsie SWD PRM – UMM: 

 UMM WCPR - IGUMM (operacje z wykorzystaniem kontrolki mapowej): 

o Init - Inicjalizacja komponentu Aplikacji mapy - uruchomienie. Parametry wejściowe obejmują wszelkie dane niezbędne do inicjalizacji, zarówno 

dotyczące użytkownika i kontekstu jego uprawnień do danych, jak i opcji związanych z ustawieniem widoku mapy. 

o Initialized - zwraca informację czy komponent Aplikacji mapy został zainicjalizowany, 

o zoomToScale - powiększenie/pomniejszenie widoku mapy do zadanej skali, 

o panToObject - wycentrowania okna mapy na obiekcie, 

o showObject -  żądanie pokazania określonego obiektu służby (domenowego). Parametry obejmują kompletny zestaw atrybutów obiektu, zgodny 

z definicją typu danego obiektu, 

o hideObject - Żądanie ukrycia wskazanego obiektu, 

o mapPointContextFunctionTriggered - przekazuje do aplikacji zewnętrznej informacje o wskazanej przez użytkownika funkcji (pozycja w menu 

kontekstowym) wraz ze współrzędnymi, 

 UMM WCPR – usługi SWD (operacje serwerowe w technologii Webservice): 
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o geocodeAddressPoint - zwraca współrzędne geograficzne dla podanego punktu adresowego, 

o reverseGeocodeAddressPoint -  zwraca adres (punkt adresowy albo jednostkę administracyjną  - miejscowość) dla podanych współrzędnych 

geograficznych, 

o getRouteTimeByPoints - Wyznacza czas dojazdu w minutach dla wyspecyfikowanych punktów. 

 Podkłady mapowe G2: 

o Mapa topograficzna BDO (baza danych ogólnogeograficznych), 

o Mapa topograficzna VMAPL2 (mapa wektorowa poziomu drugiego), 

o Mapa topograficzna TBD (baza danych obiektów topograficznych). 

13.2.2. Dokumentacja interfejsu 

W związku z brakiem kontrolki UMM w wersji 64bit, Zamawiający dostarczył kontrolkę 32bit, w oparciu o którą została przygotowana integracja z UMM. 

Opis interfejsów na podstawie których została opracowana integracja SWD PRM z systemem UMM znajduje się w załączniku nr Błąd! Nie można odnaleźć 

źródła odwołania. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. 

13.3. PZŁ 

13.3.1. Zakres i sposób integracji 

Użyte metody do: 

 Zalogowania użytkownika na konsoli, 

 Wylogowania użytkownika z konsoli, 

 Zalogowania użytkownika na SD (Moduł Dyspozytora), 

 Wylogowania użytkownika z SD (Moduł Dyspozytora), 



 

 
Strona 301 / 308 

 Mechanizm kojarzenia formatki. 

 

W celu wymiany informacji wykorzystywane są następujące metody przygotowane w interfejsie SWD PRM – PZŁ: 

 Komunikaty przesyłane z SWD PRM do systemu telefonicznego na zasadzie żądanie – odpowiedź: 

o AgentCallStatus z requestType = „Call” – żądanie nawiązania połączenia telfonicznego na wskazany numer ze wskazanej konsoli. W odpowiedzi 

system telefoniczny przesyła AgentCallStatus wypełniony informacjami o statusie realizacji żądania. 

o AgentsRaportRequest – żądanie statusu zalogowania dyspozytorów wszystkich konsol dyspozytorskich obsługujących połączenia z zadanej kolejki. 

W odpowiedzi system telefoniczny odpowiada komunikatem AgentsReport zawierającym listę komunikatów AgentLoginStatus. 

o AudioPlayRequest – żądanie odegrania rozmowy na zadanej konsoli dyspozytorskiej. 

o AgentLoginStatus – komunikat wysyłany do systemu telefonicznego w przypadku żądania zalogowania użytkownika do kolejki EACD, bądź jego 

wylogowania. Komunikat może być również odebrany z systemu telefonicznego  z informacją o statusie zalogowania konsoli dyspozytora do 

kolejki EACD.  

o SwdTermStatus – komunikat wykorzystywany do czasowego podłączenia lub odłączenia konsoli dyspozytorskiej do lub z kolejki.  

 Komunikaty przesyłane z systemu telefonicznego do SWD PRM: 

o AcdCpaInfo – informacja o połączeniu (zgłoszeniu) w kolejce. Komunikat o pojawieniu się połączenia w kolejce (context=Queued). 

o AgentCallStatus – komunikat z informacją o statusie konsoli dyspozytorskiej. Przysyłany m.in. w sytuacji awarii konsoli, nadejścia nowego 

połączenia głosowego lub pozagłosowego, zakończenia rozmowy, wystąpienia problemu z odstawieniem połączenia z powrotem do kolejki, 

przekroczenia maksymalnego czasu żądania nawiązania połączenia, niepowodzenia zestawienia konferencji. 

o AgentsRaportRequest – żądanie statusu zalogowania dyspozytorów wszystkich stanowisk dyspozytorskich obsługujących połączenia z zadanej 

kolejki. W odpowiedzi SWD PRM odpowiada komunikatem AgentsReport zawierającym listę komunikatów AgentLoginStatus. 

o CallStatus – informacja o statusie połączenia. Komunikat może przychodzić w dwóch trybach. Pojawienie się komunikatu z wartością TALKING w 

polu termState może zostać użyte do aktualizacji czasu rozpoczęcia rozmowy. Wartość IDLE oznacza zakończenie połączenia ze zgłaszającym. W 

drugim przypadku jest możliwe określenie, która stacja dyspozytorska obsługiwała połączenie i ewentualne zmiana jej statusu na gotowość do 

przyjmowania kolejnych zgłoszeń. Możliwa jest też obsługa przypadku, że połączenie zgłaszającego zostanie rozłączone przed podjęciem go przez 

dyspozytora. 
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13.4. PLI CBD 

13.4.1. Zakres i sposób integracji 

SWD PRM jest zintegrowany z PLI CBD w zakresie pobrania informacji o lokalizacji dzwoniącego. 

W celu wymiany informacji wykorzystywana jest metoda przygotowana w interfejsie SWD PRM – PLI CBD: PullLocalization. 
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