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WSTĘP 
 

CEL PROJEKTU 

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

 

PRODUKT ZLECENIA 

 Produktem zlecenia jest rozszerzenie integracji SWD PRM z Active Directory w zakresie: 
1) wprowadzenia mechanizmu pojedynczego logowania (SSO) do Modułu Dyspozytora, 

Analityka i Administratora; 
2) utworzenie specjalnej grupy „PZŁ” w AD na potrzeby PZŁ SWD PRM i automatyczne 

przypisywanie do niej dyspozytorów medycznych, wojewódzkich koordynatorów 
ratownictwa medycznego oraz dyspozytorów CO LPR; 

3) dodanie możliwości definiowania kilku numerów kontaktowych oraz adresów e-mail dla 
użytkownika SWD PRM, wraz z podziałem na służbowe i prywatne oraz oznaczeniem 
pełnionej funkcji. Wprowadzenie możliwości definiowania typu logowania danego 
stanowiska dostępowego w Module Administratora.  

 

MODUŁ 

 Administratora, Dyspozytora, Analityka, Active Directory SWD PRM. 

 

PRIORYTET 

 1 

 

SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 
SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

Skrót Użyte pojęcie Opis 

AD Active Directory Usługa katalogowa (hierarchiczna baza danych) dla systemów 

Windows – Windows Server 2019, Windows Server 2016, 

Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 

2003 oraz Windows 2000, będąca implementacją protokołu 

LDAP. 

 Dysponent 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 2020 r., poz. 

882). 

dm Dyspozytor medyczny Osoba, o której mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 

2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 882) realizująca zadania polegające na 

przyjmowaniu zgłoszeń alarmowych i powiadomień  

o zdarzeniach, ustalaniu priorytetów i dysponowaniu zespołów 

ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia przy użyciu 
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Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 

Ratownictwa Medycznego. 

 Moduł Administratora Moduł Administratora SWD PRM jest przeznaczony 

do administrowania danymi poprzez zarządzenie kontami 

i uprawnieniami Użytkowników, konfiguracją systemu, 

zarządzaniem aktualizacjami, dbaniem o bezpieczeństwo 

systemu i danych. 

 Moduł Dyspozytora Modułu Dyspozytora SWD PRM zapewnia proces obsługi 

zgłoszeń alarmowych oraz powiadomień o Zdarzeniach przez 

dyspozytorów medycznych. Moduł umożliwia przyjmowanie 

zgłoszeń alarmowych z centrów powiadamiania ratunkowego 

oraz bezpośrednio od osób dzwoniących na numer alarmowy, 

dysponowanie ZRM i LZRM do Zdarzenia, prezentacje miejsca 

Zdarzenia i pozycjonowanie ZRM za pośrednictwem UMM. 

PKI ang. Public Key 

Infrastructure 

Szeroko pojęty kryptosystem, w skład którego wchodzą urzędy 

certyfikacyjne (CA), urzędy rejestracyjne (RA), subskrybenci 

certyfikatów klucza publicznego (użytkownicy), 

oprogramowanie oraz sprzęt. Infrastruktura klucza publicznego 

tworzy hierarchiczną strukturę zaufania, której podstawowym 

dokumentem jest certyfikat klucza publicznego. 

SSO Pojedyncze logowanie 

(ang. single sign-on) 

możliwość jednorazowego zalogowania się do usługi sieciowej 

i uzyskania dostępu do wszystkich autoryzowanych zasobów 

zgodnych z tą usługą. 

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 2020 r. poz. 882) 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. 
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OPIS ZMIAN 
 

    PRZEDMIOT ZMIANY 

 Przedmiotem zmiany jest rozszerzenie integracji SWD PRM z Active Directory – etap III. 

    STAN PRZED ZMIANĄ  

 1) Po zalogowaniu się do stacji roboczej do Windows użytkownik musi ponownie logować się 
do wybranego Modułu w celu rozpoczęcia pracy. 

2) W systemie operacyjnym Windows jest utworzone jedno konto o nazwie „Pracownik” dla 
wszystkich użytkowników, nie ma logowania domenowego. 

3) Numery telefonów i adresy e-mail wprowadzone w Module Administratora nie są 
zapisywane w OpenLDAP DGT i przyporządkowywane do dysponenta ZRM.  

4) Nie ma możliwości wprowadzenia nr telefonów oraz adresów e-mail z rozróżnieniem na 
prywatne i służbowe. 

5) Użytkownicy z uprawnieniem „dyspozytor medyczny”, „lekarz koordynator” nie są 
przydzielani do określonej grupy „PZŁ” w AD. 

    OPIS MODYFIKACJI  

 NR Opis 

 1 We wszystkich Modułach SWD PRM (z wyjątkiem Modułu ZRM Mobilny i Stacjonarny) 

powinno zostać wprowadzone logowanie na podstawie zalogowanego użytkownika  

w Windows w przypadku gdy komputer jest członkiem domeny KCMRM.LOCAL. 

Przebieg logowania na przykładzie Modułu Dyspozytora: 

1) zalogowanie się użytkownika na swoje indywidualne konto domenowe w domenie 

KCMRM.LOCAL na stanowisku z systemem operacyjnym MS Windows; 

2) uruchomienie aplikacji SWDPRM – (aplikacja nie pyta o login i hasło); 

➢ Aplikacja podczas uruchomienia sprawdzi certyfikat kliencki zapisany  

w lokalnym menadżerze certyfikatów Windows. Jeśli nie będzie mogła 

znaleźć odpowiedniego i ważnego certyfikatu w lokalnym menadżerze 

certyfikatów Windows, wykona próbę pobrania certyfikatu bezpośrednio  

z PKI.  

➢ Wyświetli się okno modalne do uwierzytelnienia się w PKI pod podanym przez 

użytkownika loginem i hasłem. Pobrany certyfikat zostanie zapisany  

w lokalnym menadżerze certyfikatów Windows (zgodnie z obecną 

funkcjonalnością). 

➢ Następnie SWD PRM pobierze nazwę zalogowanego i zautoryzowanego 

użytkownika wraz z nazwą domeny z systemu Windows i zweryfikuje czy 

użytkownik ten jest aktywny w SWDPRM oraz czy ma uprawniania do 

uruchomienia danego modułu. Jeżeli weryfikacja przebiegnie poprawnie, 

zaloguje użytkownika. 

➢ W przypadku, gdy użytkownik nie będzie aktywny lub nie będzie miał 

uprawnień do uruchomienia danego modułu, system wyświetli komunikat: 

„Brak uprawnień do zalogowania domenowego przez użytkownika 

<domena\nazwa użytkownika>. Skontaktuj się z administratorem”. 

3) wyświetlenie okna wyboru roli na dyżurze; 

4) wybór roli na dyżurze; 

5) wyświetlenie okna głównego Modułu Dyspozytora. 
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Wylogowanie z konta domenowego Windows powinno powodować zakończenie dyżuru 

na stanowisku dyspozytora medycznego, wojewódzkiego koordynatora ratownictwa 

medycznego, oraz dyspozytora CO LPR.  

 2 W Module Administratora w formatce użytkownika, w profilu dysponenta ZRM należy 

zmodyfikować pola: „Nr kontaktowy” oraz „Adres e-mail” tak, aby była możliwość 

dodania pięciu numerów telefonów i dwóch adresów e-mail wraz z wyróżnikiem 

„Prywatny" oraz „Służbowy" oraz oznaczeniem pełnionej funkcji. 

Pola z nr telefonu: 

1) Numer telefonu służbowego stacjonarnego 1 – numer telefonu w formacie  

XX-XXX-XX-XX; 

2) Numer telefonu służbowego stacjonarnego 2 – numer telefonu w formacie  

XX-XXX-XX-XX; 

3) Numer telefonu służbowego komórkowego 1 – numer telefonu w formacie  

XXX-XXX-XXX; 

4) Numer telefonu służbowego komórkowego 2 – numer telefonu w formacie  

XXX-XXX-XXX; 

5) Numer telefonu prywatnego – numer telefonu w formacie XX-XXX-XX-XX,  

bądź XXX-XXX-XXX. 

Pola z adresami e-mail: 

1) Adres e-mail służbowy – wyrażenie zawierające znak „@” oraz „.”; 

2) Adres e-mail prywatny– wyrażenie zawierające znak „@” oraz „.”. 

 3 Do każdego numeru telefonu służbowego w profilu dysponenta ZRM powinna być 

możliwość określenia funkcji danego użytkownika. 

Wybór funkcji powinien być realizowany poprzez kliknięcie na zesłownikowanane pole 

„Funkcja” znajdujące się przy polu z numerem telefonu. Pole z wyborem funkcji jest 

aktywne tylko w przypadku wypełnienia pola z nr telefonu i jest polem obowiązkowym. 

 4 Do rodzajów słowników w Module Administratora należy dodać – „Słownik pełnionej 

funkcji w podmiocie” z możliwością edycji tylko przez Administratora centralnego. 

Dodatkowo administrator centralny powinien mieć możliwość importu oraz eksportu 

danych słownika z pliku .csv lub ręcznie. Funkcjonalność zgodna z obecnie istniejącym 

mechanizmem aktualizacji oraz edycji słowników w Module Administratora. 

Słownik pełnionej funkcji w podmiocie powinien zawierać następujące kolumny:  

1) Funkcja; 
2) Aktywny - w formie checkboxa, zaznaczenie opcji TAK/NIE powoduje widoczność 

danej pozycji do wyboru. 
 
Słownik powinien zawierać niżej wymienione funkcje: 
 

Lp. Funkcja 

1 Kierownik dyspozytorni medycznej 

2 Z-ca Kierownika dyspozytorni medycznej 

3 Administrator wojewódzki SWD PRM 
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4 Administrator dysponenta ZRM 

5 Dyrektor 

6 Z-ca Dyrektora ds. Medycznych 

7 
Wojewódzki koordynator ratownictwa 
medycznego 

8 Analityk wojewódzki 

9 Analityk dysponenta ZRM 

10 Rzecznik prasowy 
 

 5 Wprowadzone w Module Administratora w formatce użytkownika w profilu dysponenta 

ZRM numery telefonów wraz z oznaczeniem pełnionej funkcji oraz adresy e-mail powinny 

być zapisywane w bazie danych SWD PRM i przesyłane do OpenLDAP DGT do kontaktów 

w schemie EvolutionPerson. Dodatkowo powinny być pobierane i zapisywane dane 

odnoście województwa, nazwy dysponenta oraz wyróżnika nr telefonu i adresu e-mail.  

Pola opisane są szczegółowo w Tabela 1 Dane przesyłane z SWD PRM do OpenLDAP DGT. 

W przypadku modyfikacji wyżej wymienionych danych po stronie SWD PRM, 

wprowadzone zmiany powinny być odzwierciedlone po stronie OpenLDAP DGT.  

Wyjątek stanowi pole standardowe do wprowadzenia adresu E-mail w AD (opisane  

w punkcie 9 RFC).  

Dodatkowo w momencie wycofania danego profilu u dysponenta ZRM, wpis powinien 

zostać usunięty w OpenLDAP DGT. 

 6 Wszyscy aktywni użytkownicy w SWD PRM ze zdefiniowanym uprawnieniem systemowym 

„Dyspozytor medyczny”, „Lekarz koordynator”, powinni być przypisani do grupy „PZŁ”  

w AD.  

W przypadku nadania uprawnienia „Dyspozytor medyczny”, „Lekarz koordynator” dla 

nowych lub istniejących użytkowników, powinni być oni automatycznie przypisywani do 

grupy „PZŁ” w AD. 

W przypadku odebrania uprawnienia „Dyspozytor medyczny”, „Lekarz koordynator” lub 

ustawienia statusu „Wycofany” w profilu dysponenta ZRM na koncie danego użytkownika, 

taki użytkownik powinien być automatycznie usuwany z grupy „PZŁ” w AD. 

 7 W Module Administratora w stanowiskach dostępowych należy dodać możliwość wyboru 

typu logowania oraz zezwolenia na logowanie za pomocą karty mikroprocesorowej. Po 

ustawieniu typu logowania w danym stanowisku, aplikacja SWD PRM będzie pozwalała na 

zalogowanie się zgodne z określonym typem. 

Możliwość wyboru typu logowania wraz z opcją karty mikroprocesorowej będzie dostępna 

dla administratora centralnego. 

We wszystkich istniejących stanowiskach dostępowych należy domyślnie ustawić typ 

logowania według niżej wymienionych wartości początkowych.  

Dodatkowo podczas tworzenia nowego stanowiska dostępowego przez administratora 

wojewódzkiego lub administratora dysponenta ZRM będzie automatycznie uzupełniany 

typ logowania oraz opcja karty mikroprocesorowej według niżej wymienionych wartości 

początkowych. 
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Podczas dodawania lub edycji stanowiska dostępowego przez administratora centralnego, 

będzie on miał możliwość wyboru typu logowania oraz oznaczania zezwolenia na 

logowanie za pomocą karty mikroprocesorowej. 

Formatki w których należy dodać pole „Typ logowania” wraz z ustawieniem 

początkowym: 

1) Stanowiska dyspozytorskie – Typ logowania: Domenowe, bez opcji karty 

mikroprocesorowej; 

2) Stanowiska ZRM – Typ logowania: SWD PRM bez opcji karty mikroprocesorowej; 

3) Terminale Mobilne – Typ logowania: SWD PRM bez opcji karty 

mikroprocesorowej; 

4) Stanowiska Inne - Typ logowania: Domenowe i SWD PRM bez opcji karty 

mikroprocesorowej. 

Pole: „Typ logowania” będzie pozwalało na wybór trzech rodzajów logowania: 

1) Domenowe; 

2) Domenowe i SWD PRM; 

3) SWD PRM; 

W przypadku wyboru typu logowania jako „Domenowe” lub „Domenowe i SWD PRM” 

powinna być dodatkowo dostępna opcja zezwolenia na logowanie za pomocą karty 

mikroprocesorowej.  

Jeśli administrator podczas definiowania stanowiska dostępowego określi typ logowania 

jako „Domenowe”, ale nie oznaczy zezwolenia na logowanie za pomocą karty 

mikroprocesorowej, to użytkownik na tym stanowisku będzie mógł się zalogować 

wyłącznie domenowo. Nie będzie działało logowanie z wykorzystaniem karty 

mikroprocesorowej.  

W przypadku oznaczenia zezwolenia na logowanie za pomocą karty mikroprocesorowej, 

użytkownik będzie mógł zalogować się z użyciem karty mikroprocesorowej. 

Opis logowania wg. typu: 

1) Domenowe - logowanie w aplikacji w tym trybie będzie przebiegać  

w następujących krokach: 

a) SWD PRM pobierze nazwę zalogowanego i zautoryzowanego użytkownika 
wraz z nazwą domeny z systemu Windows i zweryfikuje czy użytkownik ten 
jest aktywny w SWDPRM oraz czy ma uprawniania do uruchomienia danego 
modułu. Jeżeli weryfikacja przebiegnie poprawnie, zaloguje użytkownika bez 
dodatkowego pytania o hasło, 

b) w przypadku, gdy użytkownik nie będzie aktywny lub nie będzie miał 
uprawnień do uruchomienia danego modułu, system wyświetli komunikat: 
„Brak uprawnień do zalogowania domenowego przez użytkownika 
<domena\nazwa użytkownika>. Skontaktuj się z administratorem”. 

2) Domenowe i SWD PRM - logowanie aplikacji w tym trybie będzie przebiegać  

w następujących krokach: 

a) SWD PRM pobierze nazwę zalogowanego i zautoryzowanego użytkownika 
wraz z nazwą domeny z systemu Windows i zweryfikuje czy użytkownik ten 
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jest aktywny w SWD PRM oraz czy ma uprawniania do uruchomienia danego 
modułu. Jeżeli weryfikacja przebiegnie poprawnie, zaloguje użytkownika bez 
dodatkowego pytania o hasło, 

b) w przypadku, gdy użytkownik nie będzie aktywny lub nie będzie posiadał 
uprawnień do uruchomienia danego modułu, system wyświetli komunikat: 
„Brak uprawnień do zalogowania domenowego. Wprowadź poprawne dane 
do zalogowania.”, a następnie wyświetli ekran logowania SWD PRM,  

c) w ekranie logowania SWD PRM pobrany z systemu Windows zalogowany 
i zautoryzowany użytkownik, będzie wyświetlany jawnie w polu login aplikacji 
SWD PRM. Użytkownik będzie mógł go edytować, wpisać inny login, hasło  
i jeśli jest on aktywny i posiada uprawnienia. Po pozytywnej weryfikacji 
użytkownika w aplikacji, użytkownik zostanie zalogowany do odpowiedniego 
modułu systemu. 

3) SWD PRM - logowanie w aplikacji w tym trybie będzie przebiegać w następujący 

sposób - po uruchomieniu aplikacji system SWD PRM wyświetli okno logowania, 

w którym użytkownik będzie musiał wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Po 

wprowadzeniu aktywnego użytkownika, posiadającego odpowiednie uprawnienia 

do danego modułu nastąpi uruchomienie aplikacji SWD PRM. Proces logowania 

w tym trybie będzie identyczny do procesu logowania, który funkcjonuje 

w systemie obecnie. 

Opcja w przypadku wyboru typu logowania „Domenowe” lub „Domenowe i SWD PRM”: 

Karta mikroprocesorowa - logowanie aplikacji w tym trybie będzie przebiegać  

w następujących krokach: 

a) na karcie mikroprocesorowej zapisany zostanie certyfikat uwierzytelniający; 

b) jeżeli karta mikroprocesorowa będzie włożona w czytniku to w momencie, gdy 
użytkownik wywoła uruchomienie aplikacji na stanowisku, w którym 
skonfigurowane zostało uwierzytelnianie kartą mikroprocesorową i certyfikat 
uwierzytelniający zapisany na karcie oraz certyfikat zapisany w AD dla 
zalogowanego do systemu Windows użytkownika będą zgodne, nastąpi 
automatyczne zalogowanie użytkownika do aplikacji,  

c) jeżeli karta zostanie włożona do czytnika po uruchomieniu aplikacji, aby 
rozpocząć proces logowania konieczne będzie naciśniecie przycisku: „Zaloguj 
się”. W oknie logowania dla stanowisk skonfigurowanych do logowania za 
pomocą karty mikroprocesorowej pola login i hasło będą nieaktywne do 
edycji. 
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Poniżej przykładowy wygląd stanowiska dostępowego innego.  

 
 

 9 W Module Administratora w formatce użytkownika, w danych dotyczących konta 

użytkownika należy dodać pole: „Adres e-mail”. Pole będzie wyszarzone, tylko do odczytu 

danych w zakresie wprowadzonym w AD. Wartości wyświetlane w tym polu nie polegają 

modyfikacji w SWD PRM. 

SWD PRM powinno wypełniać to pole na podstawie danych wprowadzonych w AD w polu 

standardowym dotyczącym adresu E-mail.  

    OCZEKIWANY REZULTAT 

 NR Opis 

 1 Wprowadzenie w Module Dyspozytora, Analityka i Administratora pojedynczego 

logowania (SSO) na podstawie zalogowanego użytkownika w Windows. 

 2 Możliwość dodania pięciu numerów telefonów i dwóch adresów e-mail wraz  

z wyróżnikiem: „Prywatny" oraz „Służbowy" wraz z określeniem pełnionej funkcji  

w Module Administratora w formatce użytkownika. 

 3 Do każdego numeru telefonu służbowego w profilu dysponenta ZRM powinna być 

możliwość określenia funkcji danego użytkownika u dysponenta wybieranej  

z zesłownikowanego pola. 

 4 Dodanie w Module Administratora nowego słownika „Słownik pełnionej funkcji  

w podmiocie” z możliwością edycji przez Administratora Centralnego. 

 5 Zapisywanie w OpenLDAP DGT województwa, nazwy dysponenta, numerów telefonów, 

pełnionej funkcji i adresów e-mail pobranych z SWD PRM z różnych profili dysponentów 

na tym samym koncie użytkownika wraz z wyróżnikami informującymi czy numer telefonu 

lub adres e-mail jest prywatny czy służbowy. 

 6 Automatycznie przypisywanie użytkowników z uprawnieniem „Dyspozytor medyczny”, 

„Lekarz koordynator” do grupy „PZŁ” w AD. 
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 7 Dodanie pola: „Typ logowania” wraz z opcja zezwolenia na logowanie za pomocą karty 

mikroprocesorowej w stanowiskach dostępowych w Module Administratora 

umożliwiającego wybranie typu logowania na danym stanowisku dostępowym.  

 8 Dodanie pola „Adres e-mail” do konta użytkownika w Module Administratora. 

 

Tabela 1 Dane przesyłane z SWD PRM do OpenLDAP DGT 

Tabela przekazywania danych między polami w SWD PRM i OpenLDAP DGT 

SWD PRM OpenLDAP DGT 

Województwo do którego należy Dysponent ZRM nazwa pola (Województwo) 

Dysponent w profilu którego uzupełniono nr telefonu lub adres e-mail. nazwa pola (Nazwa Dysponenta) 

Numer telefonu służbowego stacjonarnego 1 - jeśli wpisana wartość to "służbowy" nazwa pola (Rodzaj Telefonu - służbowy) 

Numer telefonu służbowego stacjonarnego 1 nazwa pola (Nr telefonu) 

Funkcja (wartość wybrana ze słownika) nazwa pola (Funkcja) 

Numer telefonu służbowego stacjonarnego 2 - jeśli wpisana wartość to "służbowy" nazwa pola (Rodzaj Telefonu - służbowy) 

Numer telefonu służbowego stacjonarnego 2 nazwa pola (Nr telefonu) 

Funkcja (wartość wybrana ze słownika) nazwa pola (Funkcja) 

Numer telefonu służbowego komórkowego 1 - jeśli wpisana wartość to "służbowy" nazwa pola (Rodzaj Telefonu - służbowy) 

Numer telefonu służbowego komórkowego 1 nazwa pola (Nr telefonu) 

Funkcja (wartość wybrana ze słownika) nazwa pola (Funkcja) 

Numer telefonu służbowego komórkowego 2 - jeśli wpisana wartość to "służbowy" nazwa pola (Rodzaj Telefonu - służbowy) 

Numer telefonu służbowego komórkowego 2 nazwa pola (Nr telefonu) 

Funkcja (wartość wybrana ze słownika) nazwa pola (Funkcja) 

Numer telefonu prywatnego - jeśli wpisana wartość to "prywatny" nazwa pola (Rodzaj Telefonu - prywatny) 

Numer telefonu prywatnego nazwa pola (Nr telefonu) 

Adres e-mail służbowy - jeśli wpisana wartość to "służbowy" nazwa pola (Rodzaj maila - służbowy) 

Adres e-mail służbowy nazwa pola (e-mail) 

Adres e-mail prywatny - jeśli wpisana wartość to "prywatny" nazwa pola (Rodzaj maila - prywatny) 

Adres e-mail prywatny nazwa pola (e-mail) 

 

 

 


