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WSTĘP 

 

CEL PROJEKTU 

 Wprowadzenie zmian usprawniających funkcjonowanie Systemu Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM). 
 

 

PRODUKT ZLECENIA 

 Produktem zlecenia jest dodanie nowych pól oraz modyfikacja obecnie istniejących pól  
w formatkach w Module Administratora. 

 

MODUŁ 

 Administratora, Dyspozytora, Raportowy.  

 

PRIORYTET 

 1 

 

SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 
 

SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

Skrót Użyte pojęcie Opis 

AC Administrator centralny 
(biznesowy) 

Dostęp do Modułu administratora z możliwością 
zarządzania kontami dysponentów i administratorów 
dysponentów, zarządzania pulą dyspozytorni medycznych, 
zarządzania globalnymi ustawieniami Systemu. 

AD Active Directory Usługa katalogowa (hierarchiczna baza danych) dla 
systemów Windows – Windows Server 2016, Windows 
Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2003 
oraz Windows 2000, będąca implementacją protokołu 
LDAP. 

EACD  Numer kolejki indywidualnej. 

DDI Direct Dialling In Bezpośrednie wybieranie numeru wewnętrznego – 
umożliwia uzyskanie bezpośredniego połączenia  
z abonentem sieci wewnętrznej. 

ID GPS Numer identyfikacyjny 
urządzenia GPS 

Fragment numeru IMEI GPS służący do identyfikacji ramek 
danych wysyłanych przez urządzenie GPS. 

ICCID Integrated circuit card 
identifier 

Unikatowy numer identyfikacyjny karty SIM. 

IMEI International Mobile 
Equipment Identity 

Indywidualny numer identyfikacyjny sprzętu 
teleinformatycznego. 

 Karta SIM Karta mikroprocesorowa pełniąca funkcję klucza 
dostępowego do sieci komórkowej.  
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MS 
ZRM 

Miejsca stacjonowania Miejsce wyczekiwania zespołu ratownictwa medycznego, 
oczekującego na dyspozycje dyspozytora medycznego, 
określone w wojewódzkim planie działania systemu. 

MSIDSN Mobile Station International 
Subscriber Directory 
Number 

Numer abonenta sieci komórkowej (potocznie: numer 
telefonu). 

PIN Personal identification 
number 

Osobisty numer identyfikacyjny - kod alfanumeryczny lub 
hasło służące do uwierzytelniania. 

 Podwykonawca Podmiot, który na zlecenie świadczeniodawcy lub 
współrealizatora wykonuje część umowy, samodzielnie 
organizując powierzony zakres czynności, lub w rejonie 
operacyjnym wskazanym w postępowaniu, będzie  
w odniesieniu do części świadczeń stanowiących 
przedmiot umowy zawartej z Funduszem, realizował 
świadczenia opieki zdrowotnej, w przypadku, gdy  
z planu działania systemu wynika, że dla danego rejonu 
operacyjnego wskazanego w postępowaniu przewidziano 
więcej niż jedno miejsce stacjonowania. 

PUK Personal unblocking key Osobisty kod odblokowujący - ośmiocyfrowy kod 
umożliwiający odblokowanie karty SIM używanej  
w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu 
telekomunikacyjnym. 

PZŁ 
SWD 
PRM 

Podsystem Zintegrowanej 
Łączności Systemu 
Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa 
Medycznego 

Moduł komunikacyjny łączności telefonicznej  
i radiowej będący podsystemem Systemu Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. 

RO Rejon operacyjny Rejon działania dyspozytorni medycznej określony  
w wojewódzkim planie działania systemu. 

SN Numer seryjny urządzenia Kod złożony z szeregu cyfr lub liter, nadawany produktowi 
lub serii produktów, w celu identyfikacji miejsca i czasu 
wyprodukowania, ustalenia legalności jego pochodzenia. 

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. 

UW Urząd wojewódzki Wojewódzka jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, będąca jednostką pomocniczą 
wojewody oraz organów rządowej administracji 
zespolonej. Urząd wojewódzki jest urzędem administracji 
rządowej w województwie od chwili wejścia w życie 
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nieobowiązującej już ustawy z dnia 22 marca 1990 r.  
o terenowych organach rządowej administracji ogólnej. 

 Użytkownik Osoba z zadeklarowanymi rolami systemowymi danego 
modułu SWD PRM. 

 Współrealizator Dysponent zespołów ratownictwa medycznego, który na 
podstawie art. 49 ust. 5a ustawy z dnia 8 września 2006 r. 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym  
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 993, z późn. zm.) wspólnie  
z innym/innymi dysponentami zespołów ratownictwa 
medycznego ubiega się o zawarcie umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej w rejonie operacyjnym oraz 
wspólnie z nimi ją wykonuje. 

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  
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 993, z późn. zm.). 
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OPIS ZMIAN 

    PRZEDMIOT ZMIANY 

 Przedmiotem zmiany jest dodanie nowej sekcji „Łączność” w Module Administratora na 
potrzeby użytkowników SWD PRM i PZŁ SWD PRM, modyfikacja definiowania tabletów  
i pojazdów oraz wprowadzenie dostępu do telefonów do ZRM z poziomu listy ZRM w Module 
Dyspozytora. 
 

    STAN PRZED ZMIANĄ  

 Obecnie nie istnieje funkcjonalność pozwalająca na definiowanie numerów telefonów do ZRM, 
MS oraz zarządzania kartami SIM, modemami LTE w module Administratora oraz udostępniania 
numerów telefonów w Module Dyspozytora. 
 

    OPIS MODYFIKACJI  

 NR Opis 

 1 Dodanie nowej sekcji o nazwie „Łączność” do zarządzania łącznością w SWD PRM.  

 

 2 Sekcja „Łączność” powinna umożliwiać dodawanie i edytowanie: 

1) Telefonów (komórkowych, stacjonarnych i satelitarnych); 

2) Radiotelefonów; 

3) Kart SIM (opcja edycji dostępna jedynie dla administratora centralnego); 

4) Umów APN (opcja edycji dostępna jedynie dla administratora centralnego); 

5) Umów radiowych (opcja edycji dostępna jedynie dla administratora 

centralnego); 

6) Pozwoleń radiowych (opcja edycji dostępna jedynie dla administratora 

centralnego); 

7) Urządzeń GPS; 

8) Modemów do miejsce stacjonowania; 

9) Konsol dyspozytorskich; 

10) Zestawów słuchawkowych. 
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 3 Modyfikacja formatki „Lista pojazdów” poprzez zmianę funkcjonalności pola  

„Id GPS” – pole powinno być połączone z zakładką, w której definiuje się urządzenia GPS, 

a wartość ID urządzenia GPS powinna być wybierana z listy rozwijalnej dostępnych 

urządzeń danego dysponenta ZRM, zachowując prawo własności urządzenia – brak 

możliwości przypisania urządzenia dysponenta ZRM do pojazdu innego dysponenta 

ZRM. Na liście rozwijanej powinny wyświetlać się wartości ID GPS oraz SN GPS.  

 4 Modyfikacja formatki „Stanowiska dyspozytorskie”: 

1) Zastąpienie pola „Kod konsoli” polem „Konsola dyspozytorska” z listą rozwijalną 

konsol dyspozytorskich przypisanych do danego dysponenta ZRM  

i nieużywanych na innych stanowiskach dyspozytorskich. Konsole 

dyspozytorskie powinny być wyświetlane jako ich kod np. DM15-01-KP-01. 

 5 Modyfikacja formatki „Lista terminali mobilnych”: 

1) dodanie obowiązkowego pola „SIM” z listą rozwijalną kart SIM przypisanych do 

danego dysponenta ZRM i nieużywanych w innych terminalach mobilnych, 

urządzeniach GPS lub modemach LTE w miejscach stacjonowania. Karty SIM 

powinny być wyświetlane, jako ich numer ICCID; 

2) Dodanie obowiązkowego pola „S/N” zawierającego numer seryjny danego 

urządzenia. 

 6 Modyfikacja formatki „Lista miejsc stacjonowania” poprzez dodanie możliwości 

przypisania do niego modemu wybieranego z listy modemów zdefiniowanych  

w sekcji Łączność. 

 7 Modyfikacja listy ZRM w module Dyspozytora umożliwiająca podgląd danych 

kontaktowych zdefiniowanych dla danego ZRM w zakładce „Szczegóły ZRM”. Numery 

telefonów powinny być widoczne w opcji tylko do odczytu wraz z ich opisem  

i oznaczeniem np. „Kierownik ZRM” oraz wyróżnikiem graficznym typu telefonu 

przypisanego do danego ZRM z możliwością połączenia z danym środkiem kontaktu 

używając przycisku „Połącz” utworzonego obok danego numeru.  

Połączenie jest realizowane za pomocą Konsoli Dyspozytorskiej PZŁ SWD PRM na 

stanowisku dyspozytora medycznego. 

Dyspozytor medyczny ma również możliwość podglądu numeru IMEI i ID urządzenia GPS 

zainstalowanego w danym pojeździe przypisanym do wybranego ZRM. 

 

 8 Dostęp do danych w zależności od uprawnienia: 

1) Administrator centralny (dostęp globalny): 

a) Pojazdy – pełen dostęp do dodawania, edycji oraz podglądu, 

b) Stanowiska dyspozytorskie – pełen dostęp do dodawania, edycji oraz 

podglądu, 

c) Terminale mobilne – pełen dostęp do dodawania, edycji oraz podglądu, 

d) Miejsca stacjonowania – pełen dostęp do dodawania, edycji oraz podglądu, 

e) Telefony – pełen dostęp do dodawania, edycji oraz podglądu, 

f) Radiotelefony – pełen dostęp do dodawania, edycji oraz podglądu, 

g) Karty SIM – pełen dostęp do dodawania, edycji oraz podglądu, 

h) Odbiorniki GPS – pełen dostęp do dodawania, edycji oraz podglądu, 

i) Modemy LTE – pełen dostęp do dodawania, edycji oraz podglądu, 

j) Umowy APN – pełen dostęp do dodawania, edycji oraz podglądu, 
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k) Pozwolenia radiowe – pełen dostęp do dodawania, edycji oraz podglądu, 

l) Umowy radiowe – pełen dostęp do dodawania, edycji oraz podglądu, 

m) Zestawy słuchawkowe – pełen dostęp do dodawania, edycji oraz podglądu, 

n) Konsole dyspozytorskie – pełen dostęp do dodawania, edycji oraz podglądu. 

2) Administrator wojewódzki (dostęp wojewódzki): 

a) Pojazdy – pełen dostęp do dodawania, edycji oraz podglądu do pojazdów  

z obszaru swojej odpowiedzialności, 

b) Stanowiska dyspozytorskie – pełen dostęp do dodawania, edycji oraz 

podglądu do stanowisk z obszaru swojej odpowiedzialności, 

c) Terminale mobilne – pełen dostęp do dodawania, edycji oraz podglądu  

do terminali z obszaru swojej odpowiedzialności, 

d) Miejsca stacjonowania – pełen dostęp do dodawania, edycji oraz podglądu 

do miejsc stacjonowania z obszaru swojej odpowiedzialności, 

e) Telefony – pełen dostęp do dodawania, edycji oraz podglądu telefonów  

z obszaru swojej odpowiedzialności, 

f) Radiotelefony – pełen dostęp do dodawania, edycji oraz podglądu 

radiotelefonów z obszaru swojej odpowiedzialności, 

g) Karty SIM – dostęp do edycji oraz podglądu kart SIM z obszaru swojej 

odpowiedzialności, 

h) Odbiorniki GPS – pełen dostęp do dodawania, edycji oraz podglądu do 

odbiorników GPS z obszaru swojej odpowiedzialności, 

i) Modemy LTE – pełen dostęp do edycji oraz podglądu modemów z obszaru 

swojej odpowiedzialności, 

j) Umowy APN – dostęp podglądu umów APN z obszaru swojej 

odpowiedzialności, 

k) Pozwolenia radiowe – dostęp do podglądu pozwoleń radiowych z obszaru 

swojej odpowiedzialności,  

l) Umowy radiowe – dostęp do podglądu umów radiowych z obszaru swojej 

odpowiedzialności, 

m) Zestawy słuchawkowe – dostęp do edycji oraz podglądu zestawów  

z obszaru swojej odpowiedzialności, bez możliwości edycji Województwa 

oraz daty przekazania do UW, 

n) Konsole dyspozytorskie – dostęp do edycji oraz podglądu konsol  

z obszaru swojej odpowiedzialności. 

3) Administrator dysponenta (lider): 

a) Pojazdy – pełen dostęp do dodawania, edycji oraz podglądu do pojazdów 

przypisanych do danego dysponenta oraz dysponentów, których jest 

liderem, 

b) Stanowiska dyspozytorskie – pełen dostęp do dodawania, edycji oraz 

podglądu do stanowisk przypisanych do danego dysponenta, 

c) Terminale mobilne – pełen dostęp do dodawania, edycji oraz podglądu do 

terminali przypisanych do danego dysponenta oraz dysponentów, których 

jest liderem, 

d) Miejsca stacjonowania – pełen dostęp do dodawania, edycji oraz podglądu 

do miejsc stacjonowania przypisanych do danego dysponenta oraz 

dysponentów, których jest liderem, 
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e) Telefony – pełen dostęp do dodawania, edycji oraz podglądu telefonów 

przypisanych do danego dysponenta oraz dysponentów, których jest 

liderem, 

f) Radiotelefony – pełen dostęp do dodawania, edycji oraz podglądu 

radiotelefonów przypisanych do danego dysponenta oraz dysponentów, 

których jest liderem, 

g) Karty SIM – dostęp do podglądu kart SIM przypisanych do danego 

dysponenta oraz dysponentów, których jest liderem, 

h) Odbiorniki GPS – pełen dostęp do dodawania, edycji oraz podglądu do 

odbiorników GPS przypisanych do danego dysponenta oraz dysponentów, 

których jest liderem, 

i) Modemy LTE – pełen dostęp do edycji oraz podglądu modemów 

przypisanych do danego dysponenta oraz dysponentów, których jest 

liderem, 

j) Umowy APN – brak dostępu 

k) Pozwolenia radiowe – dostęp do podglądu pozwoleń radiowych 

przypisanych do danego dysponenta oraz dysponentów, których jest 

liderem,  

l) Umowy radiowe – dostęp do podglądu umów radiowych przypisanych do 

danego dysponenta oraz dysponentów, których jest liderem, 

m) Zestawy słuchawkowe – dostęp do edycji oraz podglądu zestawów 

przypisanych do danego dysponenta oraz dysponentów, których jest 

liderem, bez możliwości edycji Województwa i podmiot oraz dat 

przekazania do UW i do podmiotu, 

n) Konsole dyspozytorskie – dostęp do edycji oraz podglądu konsol 

przypisanych do danego dysponenta oraz dysponentów, których jest 

liderem. 

4) Administrator dysponenta (podwykonawca/współrealizator): 

a) Pojazdy – pełen dostęp do dodawania, edycji oraz podglądu do pojazdów 

przypisanych do danego dysponenta, 

b) Stanowiska dyspozytorskie – brak dostępu, 

c) Terminale mobilne – pełen dostęp do dodawania, edycji oraz podglądu do 

terminali przypisanych do danego dysponenta, 

d) Miejsca stacjonowania – pełen dostęp do dodawania, edycji oraz podglądu 

do miejsc stacjonowania przypisanych do danego dysponenta, 

e) Telefony – pełen dostęp do dodawania, edycji oraz podglądu telefonów 

przypisanych do danego dysponenta, 

f) Radiotelefony – pełen dostęp do dodawania, edycji oraz podglądu 

radiotelefonów przypisanych do danego dysponenta, 

g) Karty SIM – dostęp do podglądu kart SIM przypisanych do danego 

dysponenta, 

h) Odbiorniki GPS – pełen dostęp do dodawania, edycji oraz podglądu do 

odbiorników GPS przypisanych do danego dysponenta, 

i) Modemy LTE – dostęp do edycji oraz podglądu modemów przypisanych do 

danego dysponenta, 

j) Umowy APN – brak dostępu 
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k) Pozwolenia radiowe – dostęp do podglądu pozwoleń radiowych 

przypisanych do danego dysponenta,  

l) Umowy radiowe – dostęp do podglądu umów radiowych przypisanych do 

danego dysponenta, 

m) Zestawy słuchawkowe – brak dostępu, 

n) Konsole dyspozytorskie – brak dostępu. 

 

 9 Historia przypisanych konsol dyspozytorskich do stanowisk dyspozytorskich powinna 

być zapisywana w bazie danych SWD PRM. Rekord powinien zawierać: 

1) Unikatowe ID; 

2) ID stanowiska dyspozytorskiego, którego dotyczyła zmiana; 

3) ID konsoli dyspozytorskiej, która została usunięta ze stanowiska 

dyspozytorskiego; 

4) ID konsoli dyspozytorskiej, która została dodana do stanowiska 

dyspozytorskiego; 

5) ID użytkownika, który dokonał zmiany; 

6) Znacznik czasu zmiany w formacie DD-MM-YYYY HH:MM:SS. 

 

 10 W przypadku modyfikacji nowych formatek opisanych w tym dokumencie, tytuł i nazwa 

formatek powinna zostać odpowiednio dostosowana do tej czynności np. w przypadku 

modyfikacji formatki umów APN nazwa formatki powinna brzmieć „Modyfikacja umowy 

APN”, a w przypadku dodawania nowej umowy APN powinna brzmieć „Nowa umowa 

APN”. 

    OCZEKIWANY REZULTAT 

 NR Opis 

 1 Użytkownik w module Administratora ma możliwość utworzenia telefonu  

z przypisanymi do niego danymi: 

1) Typ - pole obowiązkowe bez możliwości edycji: 

a) Podstawowy, 

b) Rezerwowy. 

2) Rodzaj telefonu - pole obowiązkowe bez możliwości edycji: 

a) Telefon komórkowy, 

b) Telefon stacjonarny, 

c) Telefon satelitarny. 

3) Numer telefonu w formacie – pole obowiązkowe z możliwością edycji: 

a) XXX-XXX-XXX dla telefonu komórkowego, 

b) XX-XXX-XX-XX dla telefonu stacjonarnego, 

c) Bez ustalonego formatu dla telefonu satelitarnego. 

4) Dysponenta ZRM, do którego przypisany jest dany telefon komórkowy – pole 

obowiązkowe bez możliwości edycji; 

5) Data aktywności Od/Do w formacie DD-MM-YYYY – wartości wybierane  

z kalendarza; 

6) Status operacyjny: 

a) Aktywny, 

b) Wycofany, 

c) Do uruchomienia – z obowiązkiem podanie daty uruchomienia wybieranej  

z kalendarza, 
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d) Do wycofania – z obowiązkiem podanie daty uruchomienia wybieranej  

z kalendarza. 

 

 
 

 2 Użytkownik w module Administratora ma możliwość przypisania utworzonego telefonu 

do: 

1) ZRM, biorąc pod uwagę: 

a) możliwość przypisania jednego lub więcej telefonów komórkowych i 

satelitarnych do ZRM, 

b) do każdego przypisanego telefonu, możliwość wybrania roli na dyżurze, 

przez kogo dany telefon jest używany. 

2) Miejsca stacjonowania, biorąc pod uwagę: 

a) możliwość przypisania jednego lub więcej telefonów (wszystkich rodzajów), 

b) do każdego przypisanego telefonu, jest możliwość dopisania konkretnego 

ZRM stacjonującego w danym MS. 

 3 Użytkownik w module Administratora ma możliwość utworzenia radiotelefonu  

z przypisanymi do niego danymi: 

1) Typ - pole obowiązkowe bez możliwości edycji: 

a) Podstawowy, 

b) Rezerwowy. 

2) Rodzaj radiotelefonu - pole obowiązkowe bez możliwości edycji: 

a) Radio bazowe, 
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b) Radio przewoźne, 

c) Radio nasobne. 

3) Technologia radiotelefonu - pole obowiązkowe bez możliwości edycji: 

a) Radio analogowe, 

b) Radio analogowo-cyfrowe, 

c) Radio cyfrowe – Mototrbo, 

d) Radio cyfrowe – NXDN, 

e) Radio cyfrowe – IDAS. 

4) Numer radiotelefonu (ID) – obowiązkowe pole, unikatowe w ramach systemu, 

wpisywane ręcznie; 

5) Numer id GPS – opcjonalne pole do wpisania numeru identyfikacyjnego 

odbiornika GPS zainstalowanego w radiotelefonie; 

6) Dysponenta ZRM, do którego przypisany jest dany radiotelefon - pole 

obowiązkowe bez możliwości edycji; 

7) Data aktywności Od/Do w formacie DD-MM-YYYY – wartości wybierane  

z kalendarza; 

8) Status operacyjny: 

a) Aktywny, 

b) Wycofany, 

c) Do uruchomienia – z obowiązkiem podanie daty uruchomienia wybieranej  

z kalendarza, 

d) Do wycofania – z obowiązkiem podanie daty uruchomienia wybieranej  

z kalendarza. 
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 4 Użytkownik w module Administratora ma możliwość przypisania utworzonego 

radiotelefonu do: 

1) ZRM, biorąc pod uwagę: 

a) możliwość przypisania jednego lub więcej radiotelefonów nasobnych, 

b) możliwość przypisania jednego radiotelefonu przewoźnego, 

c) do każdego przypisanego radiotelefonu nasobnego, możliwość wybrania 

roli na dyżurze, przez kogo dany radiotelefon jest używany. 

2) Miejsca stacjonowania, biorąc pod uwagę: 

a) możliwość przypisania jednego radiotelefonu bazowego. 

 5 Administrator centralny w module Administratora ma możliwość utworzenia karty SIM 

z przypisanymi do niej danymi: 

1) Typ eksploatacyjny – pole bez możliwości edycji, typ będzie nadawany 

automatycznie podczas przydzielania kart SIM: 

a) Podstawowa, 

b) Rezerwowa, 

c) Zapasowa. 

2) Rodzaj: 

a) Standardowa, 

b) Wzmocniona – możliwość przydzielenie wzmocnionej karty SIM jedynie do 

urządzeń GPS. 
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3) Numer ICCID - max 20 cyfr w formacie XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pole bez 

możliwości edycji; 

4) Numer MSISDN - 9 cyfr w formacie XXXXXXXXX, pole bez możliwości edycji; 

5) Adres IP karty SIM w formacie XXX.XXX.XXX.XXX, pole bez możliwości edycji;  

6) Numer PIN – minimalnie 4, maksymalnie 8 cyfr, pole z możliwością edycji; 

7) Numer PUK – 8 cyfr, pole z możliwością edycji; 

8) Numer umowy APN – wartość wybierana z listy rozwijalnej z zadeklarowanymi 

umowami w sekcji „Zarządzanie umowami”; 

9) Nazwa Operatora – pole bez możliwości edycji, wyświetlane na podstawie 

nazwy operatora zadeklarowanej w sekcji „Zarządzanie umowami”; 

10) Znacznik puli dodatkowej karty SIM z umowy – pole w formie checkbox’a;  

11) Znacznik duplikatu – pole w formie checkbox’a 

12) Województwo – pole bez możliwości edycji, województwo będzie nadane 

podczas przydzielania kart SIM; 

13) Dysponenta ZRM, do którego przypisana jest dana karta SIM – pole bez 

możliwości edycji, dysponent ZRM będzie nadany podczas przydzielania kart 

SIM; 

14) Data aktywności Od/Do w formacie DD-MM-YYYY – wartości wybierane  

z kalendarza; 

15) Status operacyjny: 

a) Aktywny, 

b) Wycofany, 

c) Do uruchomienia – z obowiązkiem podanie daty uruchomienia wybieranej z 

kalendarza, 

d) Do wycofania – z obowiązkiem podanie daty wycofania wybieranej z 

kalendarza.   

Administrator centralny ma możliwość utworzenia ręcznie nowych kart SIM lub 

zaimplementowanie paczki kart SIM za pomocą wypełnionego pliku .csv poprzez 

wgranie go z poziomu formatki tworzenia nowych kart SIM. Plik .csv powinien zawierać: 

1) Id; 

2) Rodzaj; 

3) Numer ICCID; 

4) Numer MSISDN; 

5) Numer IP karty SIM; 

6) Numer PIN; 

7) Numer PUK; 

8) Numer umowy APN; 

9) Znacznik puli dodatkowej karty SIM z umowy – wartość boolean; 

10) Znacznik duplikatu – wartość boolean; 

11) Data aktywności od w formacie DD-MM-YYYY; 

12) Data aktywności do w formacie DD-MM-YYYY; 

13) Status operacyjny; 

14) Data uruchomienia/wycofania. 
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System powinien posiadać mechanizm walidacji wgrywanych danych w celu zachowania 

poprawności danych opisanych powyżej. Proces walidacji obejmuje: 

1) Sprawdzenie unikalności identyfikatorów; 

2) Sprawdzenie struktury danych; 

3) Walidację danych w formacie danych opisanych powyżej (jeżeli dotyczy). 

Ponadto, należy wziąć pod uwagę, zachowanie historycznych danych kart SIM poprzez 

umożliwienie dodawania karty SIM z numerem ICCID obecnym w bazie danych, pod 

warunkiem statusu „Wycofany” poprzedniej karty SIM. Każdorazowe wgranie pliku jest 

potwierdzane informacją o ilości pomyślnie wgranych rekordów lub błędach walidacji  

z możliwością eksportu niezaimportowanych danych do pliku csv lub xlsx. 

Po dodaniu kart SIM, użytkownik powinien mieć możliwość eksportu danych z listy. 

Ponadto, na liście zdefiniowanych kart SIM w module Administratora powinny 

wyświetlać się dane (w przypadku nieprzydzielenia danych - pola puste) pozwalające je 

zlokalizować: 

1) Rodzaj urządzenia; 

2) Województwo; 

3) Nazwa dysponenta; 

4) Numer umowy; 

5) Nazwa operatora. 
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 6 Użytkownik w module Administratora w sekcji „Lista kart SIM” powinien mieć możliwość 

przydzielenia kart SIM w ramach swojej struktury:  
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1) Administrator centralny ma możliwość przydzielenia puli kart SIM do danego 

województwa oraz konkretnego dysponenta typu „Lider”, „Współrealizator”, 

„Podwykonawca”; 

2) Administrator wojewódzki ma możliwość przydzielenia puli kart SIM do 

dysponenta typu  „Lider”, „Współrealizator”, „Podwykonawca” ze swojego 

województwa; 

3) Administrator dysponenta typu „Lider” ma możliwość przydzielenia puli kart 

SIM do swoich dysponentów typu „Współrealizator” lub „Podwykonawca”. 

W oknie zarządzania kartami SIM, karty powinny być posortowane po numerze ICCID.  

W celu przydzielenia kart SIM, użytkownik musi: 

1) Wybrać województwo i/lub dysponenta ZRM; 

2) Wybrać typ operacyjny karty SIM; 

3) Wybrać rodzaj karty SIM; 

4) Podać ilość kart SIM do przydzielenia;  

5) Wybrać przycisk „Przydziel”.  

System przypisuje pierwsze „x” kart SIM z listy dotychczas nieprzydzielonych kart SIM 

danego typu i rodzaju do danego województwa i/lub dysponenta ZRM. W przypadku 

konieczności przydzielenia kart SIM dla administratorów wojewódzkich lub innych osób 

z UW, Administrator centralny będzie przydzielać karty bezpośrednio do dysponenta 

„Urząd wojewódzki”. Użytkownik ma możliwość przydzielenia kilku typów i rodzajów 

kart SIM jednocześnie do tego samego województwa i/lub dysponenta ZRM za pomocą 

przycisku „+”. 

Fakt przydzielenia kart SIM jest potwierdzany oknem modalnym, z którego jest 

możliwość pobrania listy przydzielonych kart SIM w formie pliku csv, xlsx lub pdf. 

Ponadto, każda zmiana wprowadzona w danych karty SIM jest zapisywana ze 

znacznikiem czasu i użytkownikiem modyfikującym. 
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 7 Użytkownik w module Administratora ma możliwość utworzenia odbiornika GPS  

z przypisanymi do niego danymi: 

1) Typ – pole obowiązkowe bez możliwości edycji: 

a) Podstawowy, 

b) Rezerwowy. 

2) Numer IMEI - pole obowiązkowe bez możliwości edycji; 

3) ID GPS - pole obowiązkowe z możliwości edycji; 

4) Numer S/N - obowiązkowe pole zawierające numer seryjny danego urządzenia; 

5) SIM – pole obowiązkowe z listą rozwijalną kart SIM przypisanych dla danego 

dysponenta ZRM i nieużywanych w innych terminalach mobilnych, odbiornikach 

GPS lub modemach LTE. Karty SIM powinny być wyświetlane, jako ich numer 

ICCID; 

6) Dysponenta ZRM, do którego przypisana jest dany odbiornik GPS - pole 

obowiązkowe bez możliwości edycji; 

7) Data aktywności Od/Do w formacie DD-MM-YYYY – wartości wybierane  

z kalendarza; 

8) Status operacyjny: 

a) Aktywny, 

b) Wycofany, 

c) Do uruchomienia – z obowiązkiem podanie daty uruchomienia wybieranej z 

kalendarza, 

d) Do wycofania – z obowiązkiem podanie daty wycofania wybieranej  

z kalendarza.   

Na liście zdefiniowanych urządzeń GPS powinien się wyświetlać numer rejestracyjny 

pojazdu, do którego przypisane jest dane urządzenie GPS. 
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 8 Użytkownik w module Administratora ma możliwość utworzenia modemu  

z przypisanymi do niego danymi: 

1) Typ - pole obowiązkowe bez możliwości edycji: 

a) Podstawowy, 

b) Rezerwowy. 

2) Numer IMEI- pole obowiązkowe bez możliwości edycji; 

3) Numer S/N - obowiązkowe pole zawierające numer seryjny danego urządzenia; 

4) SIM – pole obowiązkowe z listą rozwijalną kart SIM przypisanych dla danego 

dysponenta ZRM i nieużywanych w innych terminalach mobilnych, odbiornikach 

GPS lub modemach LTE. Karty SIM powinny być wyświetlane, jako ich numer 

ICCID; 

5) Dysponenta ZRM, do którego przypisany jest dany modem; 

6) Data aktywności Od/Do w formacie DD-MM-YYYY – wartości wybierane  

z kalendarza; 

7) Status operacyjny: 

a) Aktywny, 

b) Wycofany, 

c) Do uruchomienia – z obowiązkiem podanie daty uruchomienia wybieranej z 

kalendarza, 
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d) Do wycofania – z obowiązkiem podanie daty uruchomienia wybieranej z 

kalendarza.   

Na liście zdefiniowanych modemów powinien się wyświetlać kod miejsca 

stacjonowania, do którego przypisany jest modem. 

 

 
 

 9 Administrator centralny w module Administratora ma możliwość zdefiniowania umowy 

APN z przypisanymi do niej danymi: 

1) Numer umowy APN; 

2) Operator – pole do wpisywania nazwy operatora; 

3) Tabela zawierająca podział kart SIM na podstawowe i dodatkowe w ramach 

umowy: 

a) Liczbę kart SIM w ramach danej umowy – wartości liczbowe wpisywane 

ręcznie. Karty SIM podzielone są na podstawowe i dodatkowe. System nie 

powinien pozwolić przydzielić większej ilości kart SIM do danej umowy niż 

suma zadeklarowanych w tych dwóch polach, 

b) Liczbę przydzielonych kart SIM – pola pokazujące liczbę przydzielonych kart 

SIM do danego województwa lub dysponenta ZRM, 

c) Liczbę nieprzydzielonych kart SIM – pola pokazujące liczbę 

nieprzydzielonych kart SIM do żadnego województwa lub dysponenta ZRM 

w ramach danej umowy. 

4) Data obowiązywania umowy - Od/Do w formacie DD-MM-YYYY – wartości 

wybierane z kalendarza. W przypadku zbliżającej się daty końca umowy (30 dni), 
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w module Administratora pojawia się powiadomienie z informacją o zbliżającym 

się końcu umowy w formie notyfikacji dla administratora centralnego. 

Powiadomienia powinno zawierać numer umowy i czas, który pozostał do jej 

zakończenia; 

5) Status operacyjny: 

a) Aktywny; 

b) Wycofany – w przypadku zmiany statusu operacyjnego na status 

„Wycofany”, wszystkie karty SIM przypisane do danej umowy zmieniają 

status na „Wycofany” i zostają usunięte z urządzeń, do których zostały 

przypisane. Użytkownik powinien potwierdzić wybór statusu „Wycofany”, 

c) Do uruchomienia – z obowiązkiem podania daty uruchomienia wybieranej  

z kalendarza, 

d) Do wycofania – z obowiązkiem podania daty wycofania wybieranej  

z kalendarza. 

 

 

Użytkownik podczas tworzenia/dodawania nowej umowy APN do systemu, powinien 

mieć możliwość powiązania obecnie zdefiniowanych w systemie kart SIM do nowo 

tworzonej umowy. Przy jednoczesny zachowaniu historii kart SIM przypisanych do 

wycofanych umów APN. Użytkownik będzie miał możliwość wybrania, z której umowy 

chce przepisać karty SIM, a następnie zaznaczyć z już zdefiniowanych w systemie kart 

SIM: 

1) Wszystkie karty SIM w ramach wybranej umowy APN; 
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2) Pojedyncze karty SIM (zaznaczonych checkbox’em) w ramach wybranej umowy 

APN; 

3) Zaznaczenia puli kart SIM w ramach wybranej umowy APN poprzez wgranie 

pliku .csv z numerami ICCID. 

Po przepisaniu kart SIM do nowej umowy, zmienia się numer umowy w szczegółach kart 

SIM oraz status karty SIM  na „Aktywny”.  

 10 Administrator centralny w module Administratora ma możliwość zdefiniowania 

pozwoleń radiowych z przypisanymi do nich danymi: 

1) Typ pozwolenia: 

a) Pozwolenie radiowe, 

b) Decyzja zmieniająca pozwolenie radiowe, w przypadku wybrania tego typu, 

użytkownik musi wybrać pozwolenie radiowe, którego dotyczy decyzja 

zmieniająca pozwolenie radiowe. Użytkownik ma możliwość wybrania 

wcześniej zdefiniowanych pozwoleń radiowych z listy rozwijalnej. Jedna 

decyzja zmieniająca pozwolenie radiowe może być przypisana tylko do 

jednego pozwolenia radiowego. 

2) Rodzaj urządzenia: 

a) Analogowe, 

b) Analogowo-cyfrowe, 

c) Cyfrowe. 

3) Numer pozwolenia radiowego/decyzji zmieniającej pozwolenie radiowe; 

4) Data wydania pozwolenia - wartość w formacie DD-MM-YYYY i wybierana  

z kalendarza;  

5) Data ważności pozwolenia - wartość formacie DD-MM-YYYY i wybierana  

z kalendarza. W przypadku przekroczenia w/w daty, system automatycznie 

zmienia status operacyjny na „Wycofany”; 

6) Status operacyjny: 

a) Aktywny; 

b) Wycofany, 

7) Skan pozwolenia radiowego – przycisk służący do wgrania skanu pozwolenia 

radiowego w formacie .pdf, co skutkuje przypisaniem wgranego skanu 

pozwolenia radiowego do zdefiniowanego pozwolenia radiowego. Pliki powinny 

być przechowywane na serwerze SWD PRM. KCMRM udostępni miejsce na 

wolumenie, na którym Wykonawca utworzy serwer do przechowywania plików 

w formie umożliwiającej do nich dostęp. 
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 11 Administrator centralny w module Administratora ma możliwość zdefiniowania umowy 

radiowej z przypisanymi do niej danymi: 

1) Typ umowy radiowej: 

a) Umowa radiowa, po wybraniu typu „Umowa radiowej”, konieczne jest 

wybranie pozwolenia radiowego, którego dotyczy umowa radiowa z listy 

rozwijalnej już zdefiniowanych pozwoleń radiowych 

b) Aneks do umowy radiowej, w przypadku wybrania tego typu, użytkownik 

musi wybrać umowę radiową, której dotyczy aneks. Użytkownik ma 

możliwość wybrania wcześniej zdefiniowanych umów radiowych z listy 

rozwijalnej. Ponadto, użytkownik musi wybrać jedną lub więcej decyzji 
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zmieniających pozwolenie radiowe z wcześniej zdefiniowanych, których 

dotyczy dany aneks. 

2) Numer pozwolenia radiowego, wartość pobierana automatycznie z 

przypisanego do umowy pozwolenia radiowego; 

3) Data ważności pozwolenia radiowego, wartość pobierana automatycznie z 

przypisanego do umowy pozwolenia radiowego (jedynie w przypadku tworzenia 

umowy radiowej); 

4) Numer umowy radiowej/aneksu do umowy radiowej: 

a) Numer umowy radiowej generowany jest automatycznie na podstawie już 

zdefiniowanych umów radiowych w bazie danych SWD PRM biorąc pod 

uwagę najwyższy numer umowy już zdefiniowanych, z możliwością 

ręcznego nadania numeru umowy radiowej przez użytkownika np. 782, 783 

itd. 

b) Numer aneksu do umowy radiowej generowany jest automatycznie na 

podstawie numeru umowy radiowej, do której jest przypisany oraz numeru 

kolejnego aneksu, z możliwością ręcznego nadania numeru aneksu do 

umowy radiowej przez użytkownika np. 782/2019/1, 782/2019/2 itd. 

5) Typ użytkownika – wartość do wybrania tylko w przypadku tworzenia nowych 

umów radiowych, w przypadku aneksów do umowy radiowej, dane uzupełniane 

są automatycznie na podstawie przypisanej umowy radiowej: 

a) Dysponent ZRM – użytkownik po wybraniu z listy rozwijalnej wartości 

„Dysponent” musi wybrać dysponenta ZRM z wcześniej zdefiniowanych 

dysponentów ZRM w bazie danych SWD PRM, 

b) Szpital – użytkownik po wybraniu z listy rozwijalnej wartości „Szpital” musi 

wybrać nazwę jednostki szpitala z wcześniej zdefiniowanych pozycji w 

słowniku szpitali, 

c) Inny – użytkownik po wybraniu z listy rozwijalnej wartości „Inny” musi 

ręcznie wpisać nazwę użytkownika, z którym podpisana jest umowa radiowa 

np. WOPR, TOPR, itp. 

6) Nazwa użytkownika, wartość pobierana z danych dysponentów ZRM lub 

słownika szpitali. W przypadku wybrania w polu „Typ użytkownika” wartości 

„Inny”, użytkownik ma obowiązek ręcznego wpisania nazwy użytkownika; 

7) Miasto, wartość pobierana z danych dysponentów ZRM lub słownika szpitali. W 

przypadku wybrania w polu „Typ użytkownika” wartości „Inny”, użytkownik ma 

obowiązek ręcznego wpisania miasta; 

8) Województwo, wartość pobierana z danych dysponentów ZRM lub słownika 

szpitali. W przypadku wybrania w polu „Typ użytkownika” wartości „Inny”, 

użytkownik ma obowiązek ręcznego wybrania województwa z listy rozwijalnej 

zdefiniowanych województw; 

9) Status operacyjny: 

a) Aktywny; 

b) Wycofany, 

8) Skan umowy radiowej – przycisk służący do wgrania skanu umowy 

radiowej/aneksu do umowy radiowej w formacie .pdf, co skutkuje przypisaniem 

wgranego skanu umowy radiowej/aneksu do umowy radiowej do zdefiniowanej 

umowy radiowej/aneksu do umowy. Pliki powinny być przechowywane na 

serwerze SWD PRM. KCMRM udostępni miejsce na wolumenie, na którym 
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Wykonawca utworzy serwer do przechowywania plików w formie 

umożliwiającej do nich dostęp. 

 

 
 

 
 12 Administrator centralny w module Administratora ma możliwość utworzenia zestawu 

słuchawkowego z przypisanymi do niego danymi: 
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1) Typ: 

a) Podstawowy, 

b) Rezerwowy. 

2) Rodzaj urządzenia: 

a) Stacja bazowa, 

b) Słuchawki, 

c) Stacja bazowa ze słuchawkami. 

3) Numer S/N - obowiązkowe pole zawierające numer seryjny danego urządzenia 

w postaci cyfrowej; 

4) Województwo – lista rozwijalna wyświetlająca listę województw z opcją 

wybrania pustej wartości, w tym przypadku odfiltrowani zostaną dysponenci, do 

których nie jest przypisane województwo (rozwiązanie dla LPR, jako dysponenta 

bez przypisanego województwa); 

5) Podmiot, do którego przypisany jest dany zestaw słuchawkowy – lista rozwijalna 

podmiotów, w której wyświetlać się będą UW i dysponenci przypisani do danego 

województwo wybranego z listy powyżej;  

6) Użytkownik, do którego przypisany jest dany zestaw słuchawkowy – opcja 

dostępna jedynie w przypadku wyboru rodzaju urządzenia „Słuchawki” lub „

 Stacja bazowa ze słuchawkami” w formie listy rozwijalnej użytkowników 

przypisanych do danego dysponenta ZRM ze zdefiniowanym uprawnieniem 

„Dyspozytor medyczny” lub „lekarz koordynator”; 

7) Data przekazania do UW w formacie DD-MM-YYYY – wartości wybierane  

z kalendarza i dostępna po wybraniu Urzędu Wojewódzkiego; 

8) Data przekazania do dysponenta ZRM w formacie DD-MM-YYYY – wartości 

wybierane z kalendarza i dostępna po wybraniu dysponenta ZRM; 

9) Data przekazania do użytkownika w formacie DD-MM-YYYY – wartości 

wybierane z kalendarza i dostępna po wybraniu użytkownika; 

10) Data wycofania w formacie DD-MM-YYYY – wartości wybierane  

z kalendarza; 

11) Status operacyjny: 

a) Aktywny, 

b) Wycofany, w momencie wybrania tego statusu, data wycofania jest 

uzupełniane automatycznie datą bieżącą. 
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 13 Administrator centralny w module Administratora ma możliwość utworzenia konsoli 

dyspozytorskiej  

z przypisanymi do niej danymi: 

1) Typ: 

a) Podstawowy, 

b) Rezerwowy, 

c) Zastępczy. 

2) Numer S/N - pole zawierające unikatowy numer seryjny danego urządzenia w 

postaci cyfrowej; 

3) Kod konsoli dyspozytorskiej – unikatowy kod konsoli telefonicznej np. DM15-

01-KP-01. Nadawany zgodnie z zasadami nazewnictwa konsol dyspozytorskich. 

4) Dysponenta ZRM, do którego przypisany jest dana konsola dyspozytorska; 

5) Numer DDI – numer telefonu bezpośrednio na konsolę telefoniczną 

dyspozytora medycznego, numer w formacie XX-XXX-XX-XX, 

6) Numer awaryjny – numer telefonu awaryjnego w przypadku awarii PZŁ, numer 

w formacie XX-XXX-XX-XX. 

7) Data aktywności Od/Do w formacie DD-MM-YYYY – wartości wybierane z 

kalendarza; 

8) Status operacyjny: 

a) Aktywny, 

b) Wycofany, 

c) Do uruchomienia – z obowiązkiem podanie daty uruchomienia wybieranej 

z kalendarza, 
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d) Do wycofania – z obowiązkiem podanie daty uruchomienia wybieranej z 

kalendarza. 

 

 
 

 14 Wszystkie dane teleadresowe i zadeklarowane wartości, które dodawane są na 

podstawie modyfikacji opisywanych w tym dokumencie powinny być dostępne w 

module Raportowym, a wszystkie modele danych zaktualizowane o widoki zawierające 

ww. dane. 

 

 


