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HISTORIA ZMIAN 

Nr wersji Data Opis Autor 

0.1 2020-01-21 Utworzenie dokumentu. Kamil Kolczyński 

0.2 2020-04-23 
Modyfikacja dokumentu zgodnie  

z komentarzami. 
Kamil Kolczyński 

0.2 2020-04-23 Weryfikacja i akceptacja dokumentu. Piotr Świeżewski 

0.2 2020-04-23 Weryfikacja i akceptacja dokumentu. Paweł Bąkała 

0.3 2020-04-24 
Modyfikacja dokumentu i przekazanie 

do weryfikacji. 
Mateusz Komza 

0.4 2020-05-05 
Modyfikacja dokumentu zgodnie  

z ustaleniami na warsztacie 
wewnętrznym KCMRM. 

Kamil Kolczyński 

0.5 2020-05-05 Modyfikacja i akceptacja dokumentu. Mateusz Komza 

0.5 2020-05-05 
Omówienie dokumentu podczas  

III Posiedzenia Rady ds. SWD PRM przy 
KCMRM. 

Mateusz Komza 

0.5 2020-05-05 

Przekazanie dokumentu do uzgodnień 
do Członków Rady ds. SWD PRM przy 
KCMRM z terminem zgłaszania uwag 

do 12 maja 2020 r. 

Mateusz Komza 

  



                                                  Specyfikacja: Modyfikacja - 16/2020/KCMRM/SWDPRM wersja 0.5                                    

 
3 

 

WSTĘP 
 

CEL PROJEKTU 

 Wprowadzenie zmian usprawniających funkcjonowanie Systemu Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) poprzez skrócenie czasu potrzebnego na 
powiadomienie użytkowników końcowych o wprowadzonych zmianach, pracach planowych, 
awariach jak również udostępnieniu nowej dokumentacji lub modyfikacji już obowiązującej. 

 

PRODUKT ZLECENIA 

 Produktem zlecenia jest dodanie funkcjonalności umożliwiającej przesłanie komunikatu do 
Modułów SWD PRM przez administratora centralnego oraz optymalizacja mechanizmów 
informujących o numerze wersji aplikacji we wszystkich Modułach SWD PRM. 

 

MODUŁ 

 Administratora, Dyspozytora, ZRM, Analityka. 

 

PRIORYTET 

 1 

 

SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 
 

SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

Skrót Użyte pojęcie Opis 

KCMRM Krajowe Centrum 

Monitorowania 

Ratownictwa 

Medycznego 

Komórka organizacyjna Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 

mająca za zadanie realizowanie zadań powierzonych przez 

ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie 

obowiązków opisanych w ustawie o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993). 

MS 

ZRM 

Miejsca stacjonowania Miejsce wyczekiwania zespołu ratownictwa medycznego, 

oczekującego na dyspozycje dyspozytora medycznego, 

określone w wojewódzkim planie działania systemu. 

 Moduł Administratora Aplikacja umożliwiająca administrację SWM PRM oraz 

definiowania sił i środków w Systemie.. 

 Moduł Apteka Aplikacja umożliwiająca zarządzanie lekami w ramach aptek 

oraz mini magazynów danego dysponenta ZRM. 

 Moduł Dyspozytora Aplikacja umożliwiająca przyjmowanie i obsługę zgłoszeń  

i zdarzeń przez dyspozytora. 
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 Moduł NFZ Aplikacja umożliwiająca sprawozdawczość świadczeń 

udzielonych przez zespoły ratownictwa medycznego do 

Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 Moduł Planisty Aplikacja umożliwiająca zarządzanie harmonogramami pracy 

użytkowników SWD PRM. 

 Moduł ZRM Mobilny Moduł ZRM w wersji aplikacji mobilnej na tablet dla Zespołu 

Ratownictwa Medycznego, przystosowany do pracy na 

terminalu mobilnym oraz na komputerze stacjonarnym  

w miejscu stacjonowania w ZRM. 

 Moduł ZRM Stacjonarny Moduł ZRM przystosowany do pracy na komputerze 

stacjonarnym w miejscu stacjonowania w ZRM. 

NFZ Narodowy Fundusz 

Zdrowia 

Państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz na 

podstawie nadanego statutu. 

SWD 

PRM 

System Wspomagania 

Dowodzenia 

Państwowego 

Ratownictwa 

Medycznego 

System teleinformatyczny, o którym mowa w art. 3 pkt 15 

ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993) 

umożliwiający przyjmowanie zgłoszeń alarmowych z centrów 

powiadamiania ratunkowego oraz powiadomień  

o zdarzeniach, dysponowanie zespołów ratownictwa 

medycznego, rejestrowanie zdarzeń medycznych, 

prezentację położenia geograficznego miejsca zdarzenia, 

pozycjonowanie zespołów ratownictwa medycznego oraz 

wsparcie realizacji zadań przez zespoły ratownictwa 

medycznego i wojewódzkiego koordynatora ratownictwa 

medycznego. 

 Użytkownik Osoba z zadeklarowanymi rolami systemowymi danego 

modułu SWD PRM. 

ZRM Zespół ratownictwa 

medycznego. 

Zespół ratownictwa medycznego, o którym mowa w art. 3 

ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993). 
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OPIS ZMIAN 
 

    PRZEDMIOT ZMIANY 

 Przedmiotem zmiany jest dodanie funkcjonalności umożliwiającej przesłanie komunikatu do 
Modułów SWD PRM przez administratora centralnego oraz optymalizacja mechanizmów 
informujących o numerze wersji aplikacji we wszystkich Modułach SWD PRM. 

    STAN PRZED ZMIANĄ  

 Obecnie dane o wersji używanej aplikacji są umieszczone w różnych miejscach w zależności od 
aplikacji, a użytkownicy końcowi nie zawsze są informowani o nadchodzących aktualizacjach  
z wystarczającym wyprzedzeniem. Dodatkowo, nie ma sprawnego mechanizmu informowania 
użytkowników końcowych np. o zbliżających się pracach serwisowych. Ponadto, w przypadku 
aktualizacji aplikacji, administratorzy nie mają możliwości podglądu na stan aktualizacji na 
urządzeniach, za które są odpowiedzialni. 

    OPIS MODYFIKACJI  

 N
R 

Opis 

 1 Dodanie nowej sekcji „Komunikaty” w Module Administratora z możliwością dodawania i 

propagowania komunikatów do poszczególnych Modułów SWD PRM dla administratora 

centralnego. 

 

 
 

 2 Administrator centralny będzie miał możliwość wpisywania komunikatów, które będą 

przekazywane do poszczególnych Modułów SWD PRM. Administrator centralny będzie 

miał możliwość wyświetlenia wszystkich zdefiniowanych w systemie komunikatów. Lista 

powinna zawierać: 

1) Id; 

2) Numer komunikatu; 

3) Moduł, którego dotyczy komunikat; 

4) Tytuł komunikatu; 

5) Priorytet; 

Z komentarzem [MK1]: Czy to nie powinien być tytuł? 

Z komentarzem [KK2R1]: Do zmiany 

Z komentarzem [KC3R1]: zmienione 
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6) Data i czas obowiązywania – osobne kolumny dla Od i Do. 

Administrator centralny będzie miał możliwość utworzenia nowego komunikatu poprzez 

funkcjonalność obecnie istniejąca w Module Administratora wybierając przycisk „Nowy”. 

Okno dodawania nowego komunikatu powinna zawierać: 

1) Tytuł komunikatu – krótki opis, czego dotyczy tworzony komunikat; 

2) Moduł – odpowiedni Moduł, w którym będzie się wyświetlać dany komunikat. 

Administrator centralny będzie miał możliwość wybrania jednego lub więcej 

Modułów jednocześnie; 

3) Priorytet: 

a) Pilny – wybranie tego statusu skutkować będzie dodanie komunikatu do 

zbiorczej listy komunikatów, w poszczególnych Modułach SWD PRM,  

pojawieniem się okna modalnego z treścią komunikatu, bez okna modalnego 

informującego o komunikacie, 

b) Zwykły – wybranie tego statusu skutkować będzie dodanie komunikatu do 

zbiorczej listy komunikatów, w poszczególnych Modułach SWD PRM oraz 

pojawieniem się okna modalnego informującego o komunikacie, w którym 

użytkownik będzie mógł wybrać czy chce otworzyć treść komunikatu czy 

zamknąć okno modalne z informacją o komunikacie; 

4) Ścieżka – poprawna ścieżka do Chmury danych SWD PRM wskazująca ścieżkę do 

pliku z właściwym dokumentem. Administrator centralny będzie miał możliwość 

załączenia linka do dokumentacji dotyczącej danego komunikatu, którą 

użytkownik w poszczególnych Modułach będzie mógł odczytać; 

5) Data i godzina od/do – daty wybierana z kalendarza w formacie: YYYY-MM-DD. 

Godzina wybierana z …… w formacie: HH:MM:SS. Wprowadzone daty i godziny 

określają czas w jakim dany komunikat ma być wyświetlany w postaci okien 

modalnych w Modułach SWD PRM; 

6) Treść komunikatu – tekst wpisywany ręcznie z wykorzystaniem słownika pisowni 

przez administratora centralnego zawierający treść komunikatu, który ma być 

przekazany. Pole powinno mieć charakter edytora tekstu (np. pogrubienie, 

pochylenie, wyjustowanie, rozmiar czcionki i kolory).  

Wprowadzanie tekstu komunikatu powinno być również możliwe poprzez funkcję 

„wklejania tekstu”. 
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Administrator centralny po utworzeniu danego komunikatu będzie miał możliwość 

wyszukania go, edycji oraz usunięcia z listy komunikatów w Module Administratora. 

Wszystkie dodane komunikaty, będą zapisywane w bazie danych SWD PRM  

z odpowiednio nadanym numerem komunikatu zgodnym z numeracją: 

1) Moduł Administratora – ADM/YYYY/xxxx; 

2) Moduł Dyspozytora (w tym CO LPR) – DYS/YYYY/xxxx; 

3) Moduł ZRM (w tym LZRM) – ZRM/YYYY/xxxx; 

4) Moduł Analityka – ANL/YYYY/xxxx; 

5) Moduł Mapa – MAP/YYYY/xxxx; 

6) Moduł Planisty – PLA/YYYY/xxxx; 

7) Moduł Koordynatora – KOO/YYYY/xxxx; 

8) Moduł NFZ – NFZ/YYYY/xxxx; 

9) Moduł Apteka – APT/YYYY/xxxx. 

Gdzie ADM, DYS, ZRM, ANL, MAP, PLA, KOO, NFZ i APT to stały literał odnoszący się do 

Modułu, którego dotyczy komunikat, YYYY odnosi się do roku utworzenia komunikatu, 

xxxx odnosi się do kolejnego numeru danego komunikatu w ramach jednego Modułu 

zaczynając od 0001. 

 3 Komunikaty, które są dodawane w Module Administratora wyświetlane są  
w poszczególnych Modułach SWD PRM na dwa sposoby: 

1) W przypadku komunikatu z priorytetem „Pilny” – wyświetla się okno modalne 
wraz z numerem komunikatu, datą publikacji, priorytetem, tytułem, oraz treścią 
komunikatu.  
Okno modalne powinno zawsze wyświetlać się w centralnej części ekranu. 
Komunikat o trybie pilnym zawiera również piktogram z wykrzyknikiem, a okno 
modalne ma kolor czerwony.  
W górnej belce okna modalnego powinien być opis: „Komunikat PILNY”. 
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2) W przypadku komunikatu z priorytetem „Zwykły” - wyświetla się okno modalne 
z informacją że pojawił się nowy komunikat. Użytkownik ma możliwość otworzyć 
komunikat lub zamknąć okno bez otwierania komunikatu (przycisk anuluj).  
Po otworzeniu komunikatu wyświetli się okno modalne wraz z nr komunikatu, 
datą publikacji, priorytetem, tytułem, oraz treścią komunikatu.  
W górnej belce okna modalnego powinien być opis: „Komunikat zwykły”. 
Okno modalne powinno zawsze wyświetlać się w lewym górnym rogu ekranu. 
Komunikat o trybie zwykłym zawiera również piktogram ze znakiem „informacji”, 
a okno modalne ma kolor ciemnoszary.  
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W obu przypadkach, użytkownik ma możliwość dostępu do odczytanych lub 
nieodczytanych komunikatów poprzez wejście do listy komunikatów.  

Okno Modalne zawierające komunikat (bez względu na priorytet) dla danego użytkownika 
w danym Module powinno się wyświetlać tylko raz po zalogowaniu do tego Modułu,  
a następnie będzie dostępne w liście komunikatów. W przypadku priorytetu zwykłego jeśli 
nie nastąpiło otworzeniu komunikatu, na liście komunikatów pozycja będzie oznaczona 
pogrubieniem oznaczającym, że użytkownik nie odczytał jeszcze komunikatu. 

 4 Utworzenie parametru systemowego w Module Administratora, dzięki któremu będzie 

możliwość definiowania ścieżki do Chmury danych SWD PRM. Wszystkie przyciski „Dostęp 

do Chmury SWD PRM” dodawane w Modułach SWD PRM będą połączone  

z ww. parametrem systemowym. 

 5 Dodanie dwóch przycisków w Module Administratora w panelu nad przyciskiem 

„Wyloguj”: 

1) Lista komunikatów – przycisk służący do wywołania listy komunikatów 

dotyczących Modułu Administratora, z której użytkownik będzie mógł wywołać  

w oknie modalnym ze szczegółami danego komunikatu; 

2) Chmura SWD PRM – przycisk połączony ze ścieżka zadeklarowaną, jako parametr 

systemowy z możliwością edycji w Module Administratora przez administratora 

centralnego. 

 

Z komentarzem [MK4]: Dla mnie powinien mieć dostęp 
do wszystkich również odczytanych jak i tych, które są po 
terminie określonym przez administratora. 

Z komentarzem [KC5R4]: dodano 
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 6 Lista komunikatów (bez względu na Moduł) powinna zawierać wszystkie komunikaty dla 

danego Modułu, dodatkowo powinna być możliwość przełączania widoku na komunikaty 

aktualne i archiwalne. Lista powinna zawsze domyślnie otwierać się i pokazywać aktualne 

komunikaty. Na liście aktualnych komunikatów powinny wyświetlać się wszystkie 

komunikaty do 3 miesięcy od czasu utworzenia. Po tym czasie automatycznie powinny być 

przenoszone na listę archiwalną. Z listy archiwalnej komunikaty powinny być usuwane po 

12 miesiącach od czasu utworzenia. Komunikaty nieodczytane powinny być oznaczone 

pogrubieniem, a komunikaty odczytane bez pogrubienia. 

Komunikaty powinny być sortowane po dacie i godzinie, (najnowsze komunikaty na 

górze). 

Lista powinna być przedstawiona w formie: 

1) Lp. (liczba porządkowa na liście); 

2) Nr komunikatu; 

3) Data i godzina przesłania komunikatu w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS; 

4) Tytuł komunikatu; 

5) Priorytet (pilny/zwykły); 

6) Link do Chmury SWD PRM z dokumentem – adres pliku zgodny z polem ścieżka 

uzupełnianym w Module Administratora podczas dodawania komunikatu  

(w przypadku gdy administrator nie uzupełni bezpośredniej ścieżki do pliku 

przycisk będzie wyszarzony). 

7) Odczyt – Przycisk do odczytu treści komunikatu. 

 

Z komentarzem [KC6]: Chmura KCMRM – proponuje taką 
nazwę na przycisku. 

Z komentarzem [KK7R6]: Zmienione tu i w innych 
miejscach dokumentu. 

Z komentarzem [MK8R6]: To jest Chmura SWD PRM 
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Na liście komunikatów powinny się wyświetlać co najmniej 10 komunikatów  

z możliwością przewijania stron z komunikatami. W przypadku Modułu ZRM Mobilny 

liczba wyświetlanych komunikatów powinna być automatycznie dostosowywana do 

wielkości/rozdzielczości ekranu, tak aby była czytelna dla użytkownika. 

 

Widok komunikatu po kliknięciu w przycisk „Odczyt”. 
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 7 Dodanie informacji o wersji na pasku stanu za aktualną datą i czasem w Module Analityka. 

Informacje powinna być przedstawiona w formie np. „Wersja aplikacji: 31.4”. 

 8 Dodanie dwóch przycisków do menu „Informacje” w Module Analityka: 

1) Lista komunikatów – przycisk służący do wywołania listy komunikatów 

dotyczących Modułu Analityka, z której użytkownik będzie mógł wywołać w oknie 

modalnym ze szczegółami danego komunikatu; 

2) Chmura SWD PRM – przycisk połączony ze ścieżka zadeklarowaną, jako parametr 

systemowy z możliwością edycji w Module Administratora przez administratora 

centralnego. 

Usunięcie przycisku „O aplikacji” z menu „Informacje” w Module Analityka. 

 9 Dodanie informacji o wersji na pasku stanu za aktualną datą i czasem w Module 

Dyspozytora. Informacje powinna być przedstawiona w formie np.: „Wersja aplikacji: 

31.4”. 

 10 Dodanie dwóch przycisków do menu „Informacje” w Module Dyspozytora: 

1) Lista komunikatów – przycisk służący do wywołania listy komunikatów 

dotyczących Modułu Dyspozytora, z której użytkownik będzie mógł wywołać  

w oknie modalnym ze szczegółami danego komunikatu; 

2) Chmura SWD PRM – przycisk połączony ze ścieżka zadeklarowaną, jako parametr 

systemowy z możliwością edycji w Module Administratora przez administratora 

centralnego. 

Usunięcie przycisku „O aplikacji” z menu „Informacje” w Module Dyspozytora. 

 11 Modyfikacja wyświetlania informacji o wersji na pasku stanu w Module ZRM MS. 

Informacje powinna być przedstawiona w formie np.: „Wersja aplikacji: 31.4”. 

 12 Dodanie dwóch przycisków do menu w Module ZRM MS: 

1) Lista komunikatów – przycisk służący do wywołania listy komunikatów 

dotyczących Modułu ZRM, z której użytkownik będzie mógł wywołać w oknie 

modalnym ze szczegółami danego komunikatu; 

2) Chmura SWD PRM – przycisk połączony ze ścieżka zadeklarowaną, jako parametr 

systemowy z możliwością edycji w Module Administratora przez administratora 

centralnego. 

Oba przyciski powinny być również dostępne z poziomu sesji użytkownika. 

 13 Modyfikacja wyświetlania informacji o wersji na pasku stanu w Module ZRM Mobilny. 

Informacje powinna być przedstawiona w formie np.: „Wersja aplikacji: 31.4”. 

 14 Dodanie dwóch przycisków do menu w Module ZRM Mobilny: 

1) Lista komunikatów – przycisk służący do wywołania listy komunikatów 

dotyczących Modułu ZRM, z której użytkownik będzie mógł wywołać w oknie 

modalnym ze szczegółami danego komunikatu; 

2) Chmura SWD PRM – przycisk połączony ze ścieżka zadeklarowaną, jako parametr 

systemowy z możliwością edycji w Module Administratora przez administratora 

centralnego. 

 15 Dodanie kolumny w Module Administratora z informacją o wersji aplikacji, na którą 

użytkownik zalogował się z danego stanowiska dostępowego/maski. Kolumna powinna się 

pojawić w sekcji „Stanowiska dyspozytorskie”, „Stanowiska ZRM”, „Lista terminali 

mobilnych” oraz „Lista innych stanowisk”.  

W zależności od typu stanowiska dostępowego/maski, dane o aktualnej wersji aplikacji, 

na która zalogował się użytkownik pobierane powinny być z innych Modułów: 

1) Stanowiska dyspozytorskie – Moduł Dyspozytora; 
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2) Stanowiska ZRM – Moduł ZRM Stacjonarny; 

3) Lista terminali mobilnych – Moduł ZRM Mobilny; 

4) Lista innych stanowisk – w zależności od rodzaju stanowiska: 

a) Administrator centralny, wojewódzki i dysponenta – Moduł Administratora, 

b) Analityk wojewódzki i dysponenta – Moduł Analityka, 

c) Planista dysponenta – Moduł Planisty. 

Informacja o wersji aplikacji na danym stanowisku dostępowym/terminalu mobilnym 

aktualizowana będzie każdorazowo po zalogowaniu się na dane stanowisko 

dostępowe/terminal mobilny w przypadku zmiany w stosunku do już zapisanego. 

Widok informacji o wersji powinien być dostępny dla wszystkich administratorów 

(dysponenta, wojewódzki oraz centralny). 

 16 Dodanie historii wersji aplikacji przy danym stanowisku dostępowym/terminalu 

mobilnym, która będzie zapisywana w bazie danych SWD PRM w tabelach 

odpowiadających danemu stanowisku/terminalu mobilnemu. Dane, które powinny być 

zapisywane: 

1) Numer aktualnej wersji zainstalowanej na stanowisku dostępowym/terminalu 

mobilnym; 

2) Data aktualizacji w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. 

System powinien każdorazowo podczas zalogowania się użytkownika na dane stanowisko 

dostępowe/terminal mobilny kontrolować, czy wersja aplikacji, do której loguje się 

użytkownik została zmieniona. Wpis o aktualnej wersji aplikacji i dacie aktualizacji 

powinien się zmieniać jedynie podczas wykrycia zmiany. 

 17 Funkcjonalność opisywana w dokumencie powinna zostać zaimplementowana do 

nowobudowanych Modułów w ramach prac nad SWD PRM 2.0. 

    OCZEKIWANY REZULTAT 

 N
R 

Opis 

 1 Administrator centralny będzie miał możliwość dodawania komunikatów w Module 

Administratora, które będą propagowane do odpowiednich Modułów SWD PRM. 

 2 Wprowadzone zostaną usprawnienia dotyczące wyświetlania aktualnej wersji  

w Modułach SWD PRM. 

 3 W Modułach SWD PRM dodane zostaną odnośniki do listy komunikatów oraz do Chmury 

SWD PRM, której ścieżka będzie zdefiniowana, jako parametr systemowy w Module 

Administratora. 

 4 W Module Administratora, dodane zostaną mechanizmy pozwalające sprawdzić, jaka 

wersja aplikacji jest aktualnie zainstalowana na danym stanowisku/terminalu mobilnym. 

 

 

 


