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HISTORIA ZMIAN 

Nr wersji Data Opis Autor 

0.1 2020-07-08 Utworzenie dokumentu. Kamil Chądzyński 

0.2 2020-07-10 
Weryfikacja dokumentu i przekazanie 

uwag. 
Piotr Świeżewski 

0.3 2020-07-13 Modyfikacja dokumentu. Kamil Chądzyński 

0.3 2020-07-14 Weryfikacja i akceptacja dokumentu. Kamil Kolczyński 

0.4 2020-07-15 
Weryfikacja, modyfikacja i akceptacja 

dokumentu. 
Piotr Świeżewski 

0.5 2020-07-16 Modyfikacja i akceptacja dokumentu. Mateusz Komza 

0.5 2020-07-16 

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

uwag do 23 lipca 2020 r. 

Mateusz Komza 

0.5 2020-07-28 

Brak uwag do dokumentu. 

Akceptacja dokumentu przez Radę  

ds. SWD PRM przy KCMRM podczas  

V Posiedzenia. 

n. d. 
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Metryka scenariuszy testowych 

 

Imię i nazwisko osoby realizującej testy 

  

 

Rodzaj środowiska SWD PRM w którym realizowane były testy 

 TESTOWE/SZKOLENIOWE1 

 

Numer wersji testowanej aplikacji SWD PRM  

  

 

Rodzaje Modułów SWD PRM których dotyczą testy 

  

 

Uwagi do scenariuszy testowych 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Właściwe pozostawić. 
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SCENARIUSZ TESTOWY nr 1 

 

Weryfikacja wyświetlania LZRM w Module Dyspozytora w ramach 

wybranego obszaru dysponowania. 

 

Warunki wstępne: 

1. Użytkownik jest poprawnie zalogowany do Modułu Dyspozytora. 
2. Wybrany jest obszar dysponowania właściwy dla województwa  

w którym znajduje się dyspozytornia medyczna. 

Kroki jakie należy wykonać: 

1. Wybranie przycisku filtra listy zespołów. 
2. Zmiana domyślnie zaznaczonego obszaru dysponowania na inny 

właściwy dla wybranej dyspozytorni medycznej. 

Oczekiwany rezultat: 

1. Uwidocznienie na liście zespołów, LZRM właściwych dla całego 
województwa z zaznaczonego obszaru dysponowania oraz z wszystkich 
ościennych województw. 

Data  

wykonania testu: 
 Wynik testu: Pozytywny/Negatywny1 

Uwagi: 
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SCENARIUSZ TESTOWY nr 2 

 

Wysłanie danych do HEMS do zdarzenia z innej dyspozytorni medycznej. 

 

Warunki wstępne: 

1. Użytkownik jest poprawnie zalogowany do Modułu Dyspozytora. 
2. Użytkownik wybrał jedną z ról na dyżurze: Dyspozytor wysyłający,  

Z-ca dyspozytora głównego, Dyspozytor główny. 
3. Utworzone jest zdarzenie z obszaru innej dyspozytorni medycznej. 

Kroki jakie należy wykonać: 

1. Otworzenie formatki zdarzenia z innej dyspozytorni medycznej. 
2. Wybranie przycisku „Wyślij dane do HEMS”. 

Oczekiwany rezultat: 

1. Możliwość wysłania danych do HEMS do LZRM właściwego ze względu 
na lokalizacje miejsca zdarzenia. 

Data  

wykonania testu: 
 Wynik testu: Pozytywny/Negatywny1 

Uwagi: 
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SCENARIUSZ TESTOWY nr 3 

 

Odnotowanie prawidłowego przesłania danych do LZRM w historii zdarzenia. 

(wysłanie danych do HEMS z formatki zdarzenia) 

 

Warunki wstępne: 

1. Użytkownik jest poprawnie zalogowany do Modułu Dyspozytora. 
2. Użytkownik wybrał jedną z ról na dyżurze: Dyspozytor wysyłający,  

Z-ca dyspozytora głównego, Dyspozytor główny. 

3. Utworzone jest zdarzenie z prawidłowo wypełnionymi danymi. 

Kroki jakie należy wykonać: 

1. Otworzenie formatki zdarzenia. 
2. Wybranie przycisku „Wyślij dane do HEMS”. 
3. Przesłanie danych zdarzenia do wybranego LZRM. 
4. Wybranie przycisku „Historia” w formatce zdarzenia. 

Oczekiwany rezultat: 

1. Odnotowanie w historii zdarzenia informacji o prawidłowym 
przesłaniu danych do HEMS. 

Data  

wykonania testu: 
 Wynik testu: Pozytywny/Negatywny1 

Uwagi: 
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SCENARIUSZ TESTOWY nr 4 

 

Odnotowanie prawidłowego przesłania danych do LZRM w historii zdarzenia. 

(wysłanie danych do HEMS z listy zdarzeń) 

 

Warunki wstępne: 

1. Użytkownik jest poprawnie zalogowany do Modułu Dyspozytora. 
2. Użytkownik wybrał jedną z ról na dyżurze: Dyspozytor wysyłający,  

Z-ca dyspozytora głównego, Dyspozytor główny. 

3. Utworzone jest zdarzenie z prawidłowo wypełnionymi danymi. 

Kroki jakie należy wykonać: 

1. Klikniecie prawym przyciskiem myszy na zdarzeniu na liście zdarzeń. 
2. Wybranie z menu przycisku „Wyślij dane do HEMS”. 
3. Przesłanie danych zdarzenia do wybranego LZRM. 
4. Wybranie przycisku „Historia” w formatce zdarzenia. 

Oczekiwany rezultat: 

1. Odnotowanie w historii zdarzenia informacji o prawidłowym 
przesłaniu danych do HEMS. 

Data  

wykonania testu: 
 Wynik testu: Pozytywny/Negatywny1 

Uwagi: 
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SCENARIUSZ TESTOWY nr 5 

 

Odnotowanie prawidłowego przesłania danych do LZRM w historii zdarzenia. 

(wysłanie danych do HEMS z listy zespołów) 

 

Warunki wstępne: 

1. Użytkownik jest poprawnie zalogowany do Modułu Dyspozytora. 
2. Użytkownik wybrał jedną z ról na dyżurze: Dyspozytor wysyłający,  

Z-ca dyspozytora głównego, Dyspozytor główny. 

3. Utworzone jest zdarzenie z prawidłowo wypełnionymi danymi. 

Kroki jakie należy wykonać: 

1. Oznaczenie zdarzenia na liście zdarzeń. 
2. Klikniecie prawym przyciskiem myszy na wybranym LZRM na liście 

zespołów. 
3. Wybranie z menu przycisku „Wyślij dane do HEMS”. 
4. Przesłanie danych zdarzenia do wybranego LZRM. 
5. Wybranie przycisku „Historia” w formatce zdarzenia. 

Oczekiwany rezultat: 

1. Odnotowanie w historii zdarzenia informacji o prawidłowym 
przesłaniu danych do HEMS. 

Data  

wykonania testu: 
 Wynik testu: Pozytywny/Negatywny1 

Uwagi: 
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SCENARIUSZ TESTOWY nr 6 

 

Odnotowanie nieprawidłowego przesłania danych do LZRM w historii 

zdarzenia. 

(wysłanie danych do HEMS z formatki zdarzenia) 

 

Warunki wstępne: 

1. Użytkownik jest poprawnie zalogowany do Modułu Dyspozytora. 
2. Użytkownik wybrał jedną z ról na dyżurze: Dyspozytor wysyłający,  

Z-ca dyspozytora głównego, Dyspozytor główny. 

3. Utworzone jest zdarzenie z nieprawidłowo wypełnionymi danymi 
(brakuje współrzędnych geograficznych miejsca zdarzenia). 

Kroki jakie należy wykonać: 

1. Otworzenie formatki zdarzenia. 
2. Wybranie przycisku „Wyślij dane do HEMS”. 
3. Przesłanie danych zdarzenia do wybranego LZRM. 
4. Wybranie przycisku „Historia” w formatce zdarzenia. 

Oczekiwany rezultat: 

2. Odnotowanie w historii zdarzenia informacji o nieprawidłowym 
przesłaniu danych do HEMS wraz z podaniem powodu. 

Data  

wykonania testu: 
 Wynik testu: Pozytywny/Negatywny1 

Uwagi: 
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SCENARIUSZ TESTOWY nr 7 

 

Odnotowanie nieprawidłowego przesłania danych do LZRM w historii 

zdarzenia. 

(wysłanie danych do HEMS z listy zdarzeń) 

 

Warunki wstępne: 

1. Użytkownik jest poprawnie zalogowany do Modułu Dyspozytora. 
2. Użytkownik wybrał jedną z ról na dyżurze: Dyspozytor wysyłający,  

Z-ca dyspozytora głównego, Dyspozytor główny. 

3. Utworzone jest zdarzenie z nieprawidłowo wypełnionymi danymi 
(brakuje współrzędnych geograficznych miejsca zdarzenia). 

Kroki jakie należy wykonać: 

1. Klikniecie prawym przyciskiem myszy na zdarzeniu na liście zdarzeń. 
2. Wybranie z menu przycisku „Wyślij dane do HEMS”. 
3. Przesłanie danych zdarzenia do wybranego LZRM. 
4. Wybranie przycisku „Historia” w formatce zdarzenia. 

Oczekiwany rezultat: 

2. Odnotowanie w historii zdarzenia informacji o nieprawidłowym 
przesłaniu danych do HEMS wraz z podaniem powodu. 

Data  

wykonania testu: 
 Wynik testu: Pozytywny/Negatywny1 

Uwagi: 
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SCENARIUSZ TESTOWY nr 8 

 

Odnotowanie nieprawidłowego przesłania danych do LZRM w historii 

zdarzenia. 

(wysłanie danych do HEMS z listy zespołów) 

 

Warunki wstępne: 

1. Użytkownik jest poprawnie zalogowany do Modułu Dyspozytora. 
2. Użytkownik wybrał jedną z ról na dyżurze: Dyspozytor wysyłający,  

Z-ca dyspozytora głównego, Dyspozytor główny. 

3. Utworzone jest zdarzenie z nieprawidłowo wypełnionymi danymi 
(brakuje współrzędnych geograficznych miejsca zdarzenia). 

Kroki jakie należy wykonać: 

1. Oznaczenie zdarzenia na liście zdarzeń. 
2. Klikniecie prawym przyciskiem myszy na wybranym LZRM na liście 

Zespołów. 
3. Wybranie z menu przycisku „Wyślij dane do HEMS”. 
4. Przesłanie danych zdarzenia do wybranego LZRM. 
5. Wybranie przycisku „Historia” w formatce zdarzenia. 

Oczekiwany rezultat: 

1. Odnotowanie w historii zdarzenia informacji o prawidłowym 
przesłaniu danych do HEMS wraz z podaniem powodu. 

Data  

wykonania testu: 
 Wynik testu: Pozytywny/Negatywny1 

Uwagi: 
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SCENARIUSZ TESTOWY nr 9 

 

Sprawdzenie weryfikacji danych potrzebnych do przesłania danych do HEMS. 

(wysłanie danych do HEMS z formatki zdarzenia) 

 

Warunki wstępne: 

1. Użytkownik jest poprawnie zalogowany do Modułu Dyspozytora. 
2. Użytkownik wybrał jedną z ról na dyżurze: Dyspozytor wysyłający,  

Z-ca dyspozytora głównego, Dyspozytor główny. 

3. Utworzone jest zdarzenie z nieprawidłowo wypełnionymi danymi 
(brakuje współrzędnych geograficznych miejsca zdarzenia). 

Kroki jakie należy wykonać: 

1. Otworzenie formatki zdarzenia. 
2. Wybranie przycisku „Wyślij dane do HEMS”. 
3. Próba przesłania danych zdarzenia do wybranego LZRM. 

Oczekiwany rezultat: 

1. Brak możliwości przesłania danych do HEMS. 
2. Wyświetlenie okna modalnego z informacja o treści: „Brak możliwości 

przesłania danych do LZRM z powodu nie wypełnienia współrzędnych 
geograficznych” 

Data  

wykonania testu: 
 Wynik testu: Pozytywny/Negatywny1 

Uwagi: 
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SCENARIUSZ TESTOWY nr 10 

 

Sprawdzenie weryfikacji danych potrzebnych do przesłania danych do HEMS. 

(wysłanie danych do HEMS z listy zdarzeń) 

 

Warunki wstępne: 

1. Użytkownik jest poprawnie zalogowany do Modułu Dyspozytora. 
2. Użytkownik wybrał jedną z ról na dyżurze: Dyspozytor wysyłający,  

Z-ca dyspozytora głównego, Dyspozytor główny. 

3. Utworzone jest zdarzenie z nieprawidłowo wypełnionymi danymi 
(brakuje współrzędnych geograficznych miejsca zdarzenia). 

Kroki jakie należy wykonać: 

1. Klikniecie prawym przyciskiem myszy na zdarzeniu na liście zdarzeń. 
2. Wybranie z menu przycisku „Wyślij dane do HEMS”. 
3. Próba przesłania danych zdarzenia do wybranego LZRM. 

Oczekiwany rezultat: 

1. Brak możliwości przesłania danych do HEMS. 
2. Wyświetlenie okna modalnego z informacja o treści: „Brak możliwości 

przesłania danych do LZRM z powodu nie wypełnienia współrzędnych 
geograficznych” 

Data  

wykonania testu: 
 Wynik testu: Pozytywny/Negatywny1 

Uwagi: 
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SCENARIUSZ TESTOWY nr 11 

 

Sprawdzenie weryfikacji danych potrzebnych do przesłania danych do HEMS. 

(wysłanie danych do HEMS z listy zespołów) 

 

Warunki wstępne: 

1. Użytkownik jest poprawnie zalogowany do Modułu Dyspozytora. 
2. Użytkownik wybrał jedną z ról na dyżurze: Dyspozytor wysyłający,  

Z-ca dyspozytora głównego, Dyspozytor główny. 

3. Utworzone jest zdarzenie z nieprawidłowo wypełnionymi danymi 
(brakuje współrzędnych geograficznych miejsca zdarzenia). 

Kroki jakie należy wykonać: 

1. Oznaczenie zdarzenia na liście zdarzeń. 
2. Klikniecie prawym przyciskiem myszy na wybranym LZRM na liście 

zespołów. 
3. Wybranie z menu przycisku „Wyślij dane do HEMS”. 
4. Próba przesłania danych zdarzenia do wybranego LZRM. 

Oczekiwany rezultat: 

1. Brak możliwości przesłania danych do HEMS. 
2. Wyświetlenie okna modalnego z informacja o treści: „Brak możliwości 

przesłania danych do LZRM z powodu nie wypełnienia współrzędnych 
geograficznych” 

Data  

wykonania testu: 
 Wynik testu: Pozytywny/Negatywny1 

Uwagi: 
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SCENARIUSZ TESTOWY nr 12 

 

Wyświetlenie okna modalnego z informacją, przy próbie przesłanie danych 

zdarzenia do tego samego LZRM. 

(wysłanie danych do HEMS z formatki zdarzenia) 

 

Warunki wstępne: 

1. Użytkownik jest poprawnie zalogowany do Modułu Dyspozytora. 
2. Użytkownik wybrał jedną z ról na dyżurze: Dyspozytor wysyłający,  

Z-ca dyspozytora głównego, Dyspozytor główny. 

3. Utworzone jest zdarzenie z prawidłowo wypełnionymi danymi. 

Kroki jakie należy wykonać: 

1. Otworzenie formatki zdarzenia. 
2. Wybranie przycisku „Wyślij dane do HEMS”. 
3. Przesłanie danych zdarzenia do wybranego LZRM. 

4. Ponowne wybranie przycisku „Wyślij dane do HEMS”. 
5. Przesłanie danych zdarzenia do tego samego LZRM. 

Oczekiwany rezultat: 

1. Wyświetlenie okna modalnego z informacja o treści: „Uwaga dane ze 
zgłoszenia nr XXX zostały już przesłane do LZRM o kryptonimie Ratownik 
XXX o godzinie hh:mm:ss. Czy chcesz ponownie przesłać dane?” 

Data  

wykonania testu: 
 Wynik testu: Pozytywny/Negatywny1 

Uwagi: 
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SCENARIUSZ TESTOWY nr 13 

 

Wyświetlenie okna modalnego z informacją, przy próbie przesłanie danych 

zdarzenia do tego samego LZRM. 

(wysłanie danych do HEMS z listy zdarzeń) 

 

Warunki wstępne: 

1. Użytkownik jest poprawnie zalogowany do Modułu Dyspozytora. 
2. Użytkownik wybrał jedną z ról na dyżurze: Dyspozytor wysyłający,  

Z-ca dyspozytora głównego, Dyspozytor główny. 

3. Utworzone jest zdarzenie z prawidłowo wypełnionymi danymi. 

Kroki jakie należy wykonać: 

1. Klikniecie prawym przyciskiem myszy na zdarzeniu na liście zdarzeń. 
2. Wybranie z menu przycisku „Wyślij dane do HEMS”. 
3. Przesłanie danych zdarzenia do wybranego LZRM. 

4. Ponowne wybranie przycisku „Wyślij dane do HEMS”. 
5. Przesłanie danych zdarzenia do tego samego LZRM. 

Oczekiwany rezultat: 

1. Wyświetlenie okna modalnego z informacja o treści: „Uwaga dane ze 
zgłoszenia nr XXX zostały już przesłane do LZRM o kryptonimie Ratownik 
XXX o godzinie hh:mm:ss. Czy chcesz ponownie przesłać dane?” 

Data  

wykonania testu: 
 Wynik testu: Pozytywny/Negatywny1 

Uwagi: 
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SCENARIUSZ TESTOWY nr 14 

 

Wyświetlenie okna modalnego z informacją, przy próbie przesłanie danych 

zdarzenia do tego samego LZRM. 

(wysłanie danych do HEMS z listy zespołów) 

 

Warunki wstępne: 

1. Użytkownik jest poprawnie zalogowany do Modułu Dyspozytora. 
2. Użytkownik wybrał jedną z ról na dyżurze: Dyspozytor wysyłający,  

Z-ca dyspozytora głównego, Dyspozytor główny. 

3. Utworzone jest zdarzenie z prawidłowo wypełnionymi danymi. 

Kroki jakie należy wykonać: 

1. Oznaczenie zdarzenia na liście zdarzeń. 
2. Klikniecie prawym przyciskiem myszy na wybranym LZRM na liście 

zespołów. 
3. Wybranie z menu przycisku „Wyślij dane do HEMS”. 
4. Przesłanie danych zdarzenia do wybranego LZRM. 

5. Ponowne wybranie przycisku „Wyślij dane do HEMS”. 
6. Przesłanie danych zdarzenia do tego samego LZRM. 

Oczekiwany rezultat: 

1. Wyświetlenie okna modalnego z informacja o treści: „Uwaga dane ze 
zgłoszenia nr XXX zostały już przesłane do LZRM o kryptonimie Ratownik 
XXX o godzinie hh:mm:ss. Czy chcesz ponownie przesłać dane?” 

Data  

wykonania testu: 
 Wynik testu: Pozytywny/Negatywny1 

Uwagi: 
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SCENARIUSZ TESTOWY nr 15 

 

Ponowne przesłanie danych zdarzenia do tego samego LZRM. 

 (wysłanie danych do HEMS z formatki zdarzenia) 

(Scenariusz pozytywny 1) 

 

Warunki wstępne: 

1. Użytkownik jest poprawnie zalogowany do Modułu Dyspozytora. 
2. Użytkownik wybrał jedną z ról na dyżurze: Dyspozytor wysyłający,  

Z-ca dyspozytora głównego, Dyspozytor główny. 

3. Utworzone jest zdarzenie z prawidłowo wypełnionymi danymi. 

Kroki jakie należy wykonać: 

1. Otworzenie formatki zdarzenia. 
2. Wybranie przycisku „Wyślij dane do HEMS”. 
3. Przesłanie danych zdarzenia do wybranego LZRM. 

4. Ponowne wybranie przycisku „Wyślij dane do HEMS”. 
5. Przesłanie danych zdarzenia do tego samego LZRM. 
6. Wybranie „TAK” w pojawiającym się oknie modalnym. 

Oczekiwany rezultat: 

1. Ponowne przesłanie danych zdarzenia do wybranego LZRM. 

Data  

wykonania testu: 
 Wynik testu: Pozytywny/Negatywny1 

Uwagi: 
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SCENARIUSZ TESTOWY nr 16 

 

Ponowne przesłanie danych zdarzenia do tego samego LZRM. 

 (wysłanie danych do HEMS z listy zdarzeń) 

(Scenariusz pozytywny 2) 

 

Warunki wstępne: 

1. Użytkownik jest poprawnie zalogowany do Modułu Dyspozytora. 
2. Użytkownik wybrał jedną z ról na dyżurze: Dyspozytor wysyłający,  

Z-ca dyspozytora głównego, Dyspozytor główny. 

3. Utworzone jest zdarzenie z prawidłowo wypełnionymi danymi. 

Kroki jakie należy wykonać: 

1. Klikniecie prawym przyciskiem myszy na zdarzeniu na liście zdarzeń. 
2. Wybranie z menu przycisku „Wyślij dane do HEMS”. 
3. Przesłanie danych zdarzenia do wybranego LZRM. 

4. Ponowne wybranie przycisku „Wyślij dane do HEMS”. 
5. Przesłanie danych zdarzenia do tego samego LZRM. 
6. Wybranie „TAK” w pojawiającym się oknie modalnym. 

Oczekiwany rezultat: 

1. Ponowne przesłanie danych zdarzenia do wybranego LZRM. 

Data  

wykonania testu: 
 Wynik testu: Pozytywny/Negatywny1 

Uwagi: 
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SCENARIUSZ TESTOWY nr 17 

 

Ponowne przesłanie danych zdarzenia do tego samego LZRM. 

 (wysłanie danych do HEMS z listy zespołów) 

(Scenariusz pozytywny 3) 

 

Warunki wstępne: 

1. Użytkownik jest poprawnie zalogowany do Modułu Dyspozytora. 
2. Użytkownik wybrał jedną z ról na dyżurze: Dyspozytor wysyłający,  

Z-ca dyspozytora głównego, Dyspozytor główny. 

3. Utworzone jest zdarzenie z prawidłowo wypełnionymi danymi. 

Kroki jakie należy wykonać: 

1. Oznaczenie zdarzenia na liście zdarzeń. 
2. Klikniecie prawym przyciskiem myszy na wybranym LZRM na liście 

zespołów. 
3. Wybranie z menu przycisku „Wyślij dane do HEMS”. 
4. Przesłanie danych zdarzenia do wybranego LZRM. 

5. Ponowne wybranie przycisku „Wyślij dane do HEMS”. 
6. Przesłanie danych zdarzenia do tego samego LZRM. 
7. Wybranie „TAK” w pojawiającym się oknie modalnym. 

Oczekiwany rezultat: 

1. Ponowne przesłanie danych zdarzenia do wybranego LZRM. 

Data  

wykonania testu: 
 Wynik testu: Pozytywny/Negatywny1 

Uwagi: 
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SCENARIUSZ TESTOWY nr 18 

 

Ponowne przesłanie danych zdarzenia do tego samego LZRM. 

 (wysłanie danych do HEMS z formatki zdarzenia) 

(Scenariusz negatywny 1) 

 

Warunki wstępne: 

1. Użytkownik jest poprawnie zalogowany do Modułu Dyspozytora. 
2. Użytkownik wybrał jedną z ról na dyżurze: Dyspozytor wysyłający,  

Z-ca dyspozytora głównego, Dyspozytor główny. 

3. Utworzone jest zdarzenie z prawidłowo wypełnionymi danymi. 

Kroki jakie należy wykonać: 

1. Otworzenie formatki zdarzenia. 
2. Wybranie przycisku „Wyślij dane do HEMS”. 
3. Przesłanie danych zdarzenia do wybranego LZRM. 

4. Ponowne wybranie przycisku „Wyślij dane do HEMS”. 
5. Przesłanie danych zdarzenia do tego samego LZRM. 
6. Wybranie „NIE” w pojawiającym się oknie modalnym. 

Oczekiwany rezultat: 

1. Brak ponownego przesłania danych zdarzenia do wybranego LZRM. 

Data  

wykonania testu: 
 Wynik testu: Pozytywny/Negatywny1 

Uwagi: 
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SCENARIUSZ TESTOWY nr 19 

 

Ponowne przesłanie danych zdarzenia do tego samego LZRM. 

 (wysłanie danych do HEMS z listy zdarzeń) 

(Scenariusz negatywny 2) 

 

Warunki wstępne: 

1. Użytkownik jest poprawnie zalogowany do Modułu Dyspozytora. 
2. Użytkownik wybrał jedną z ról na dyżurze: Dyspozytor wysyłający,  

Z-ca dyspozytora głównego, Dyspozytor główny. 

3. Utworzone jest zdarzenie z prawidłowo wypełnionymi danymi. 

Kroki jakie należy wykonać: 

1. Klikniecie prawym przyciskiem myszy na zdarzeniu na liście zdarzeń. 
2. Wybranie z menu przycisku „Wyślij dane do HEMS”. 
3. Przesłanie danych zdarzenia do wybranego LZRM. 

4. Ponowne wybranie przycisku „Wyślij dane do HEMS”. 
5. Przesłanie danych zdarzenia do tego samego LZRM. 
6. Wybranie „NIE” w pojawiającym się oknie modalnym. 

Oczekiwany rezultat: 

1. Brak ponownego przesłania danych zdarzenia do wybranego LZRM. 

Data  

wykonania testu: 
 Wynik testu: Pozytywny/Negatywny1 

Uwagi: 
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SCENARIUSZ TESTOWY nr 20 

 

Ponowne przesłanie danych zdarzenia do tego samego LZRM. 

 (wysłanie danych do HEMS z listy zespołów) 

(Scenariusz negatywny 3) 

 

Warunki wstępne: 

1. Użytkownik jest poprawnie zalogowany do Modułu Dyspozytora. 
2. Użytkownik wybrał jedną z ról na dyżurze: Dyspozytor wysyłający,  

Z-ca dyspozytora głównego, Dyspozytor główny. 

3. Utworzone jest zdarzenie z prawidłowo wypełnionymi danymi. 

Kroki jakie należy wykonać: 

1. Oznaczenie zdarzenia na liście zdarzeń. 
2. Klikniecie prawym przyciskiem myszy na wybranym LZRM na liście 

zespołów. 
3. Wybranie z menu przycisku „Wyślij dane do HEMS”. 
4. Przesłanie danych zdarzenia do wybranego LZRM. 

5. Ponowne wybranie przycisku „Wyślij dane do HEMS”. 
6. Przesłanie danych zdarzenia do tego samego LZRM. 
7. Wybranie „NIE” w pojawiającym się oknie modalnym. 

Oczekiwany rezultat: 

1. Brak ponownego przesłania danych zdarzenia do wybranego LZRM. 

Data  

wykonania testu: 
 Wynik testu: Pozytywny/Negatywny1 

Uwagi: 
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SCENARIUSZ TESTOWY nr 21 

 

Sprawdzenie weryfikacji wyjścia z formatki zdarzenia po wysłaniu danych do 

HEMS, ale bez zadysponowania LZRM. 

 

Warunki wstępne: 

1. Użytkownik jest poprawnie zalogowany do Modułu Dyspozytora. 
2. Użytkownik wybrał jedną z ról na dyżurze: Dyspozytor wysyłający,  

Z-ca dyspozytora głównego, Dyspozytor główny. 

3. Utworzone jest zdarzenie z prawidłowo wypełnionymi danymi. 

Kroki jakie należy wykonać: 

1. Otworzenie formatki zdarzenia. 
2. Wybranie przycisku „Wyślij dane do HEMS”. 
3. Przesłanie danych zdarzenia do wybranego LZRM. 

4. Wybranie przycisku „Powrót do listy zdarzeń” 

Oczekiwany rezultat: 

1. Wyświetlenie okna modalnego z informacja o treści: „Uwaga! Wysłano 
dane do HEMS bez zadysponowania LZRM do zdarzenia. Czy chcesz 
zadysponować LZRM?” 

Data  

wykonania testu: 
 Wynik testu: Pozytywny/Negatywny1 

Uwagi: 
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SCENARIUSZ TESTOWY nr 22 

 

Wyjście z formatki zdarzenia po wysłaniu danych do HEMS bez 

zadysponowania LZRM. 

(Scenariusz pozytywny) 

 

Warunki wstępne: 

1. Użytkownik jest poprawnie zalogowany do Modułu Dyspozytora. 
2. Użytkownik wybrał jedną z ról na dyżurze: Dyspozytor wysyłający,  

Z-ca dyspozytora głównego, Dyspozytor główny. 

3. Utworzone jest zdarzenie z prawidłowo wypełnionymi danymi. 

Kroki jakie należy wykonać: 

1. Otworzenie formatki zdarzenia. 
2. Wybranie przycisku „Wyślij dane do HEMS”. 
3. Przesłanie danych zdarzenia do wybranego LZRM. 

4. Wybranie przycisku „Powrót do listy zdarzeń” 
5. Wybranie „Dysponuj” w pojawiającym się oknie modalnym. 

Oczekiwany rezultat: 

1. Wyświetlenie okna dysponowania ZRM/LZRM. 

Data  

wykonania testu: 
 Wynik testu: Pozytywny/Negatywny1 

Uwagi: 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      SCENARIUSZE TESTOWE do RFC 13/2020  wersja 0.5                                    

 
26 

 

 

 

SCENARIUSZ TESTOWY nr 23 

 

Wyjście z formatki zdarzenia po wysłaniu danych do HEMS bez 

zadysponowania LZRM. 

(Scenariusz negatywny) 

 

Warunki wstępne: 

1. Użytkownik jest poprawnie zalogowany do Modułu Dyspozytora. 
2. Użytkownik wybrał jedną z ról na dyżurze: Dyspozytor wysyłający,  

Z-ca dyspozytora głównego, Dyspozytor główny. 

3. Utworzone jest zdarzenie z prawidłowo wypełnionymi danymi. 

Kroki jakie należy wykonać: 

1. Otworzenie formatki zdarzenia. 
2. Wybranie przycisku „Wyślij dane do HEMS”. 
3. Przesłanie danych zdarzenia do wybranego LZRM. 

4. Wybranie przycisku „Powrót do listy zdarzeń”. 
5. Wybranie „Zamknij” w pojawiającym się oknie modalnym. 

Oczekiwany rezultat: 

1. Brak zadysponowania LZRM. 
2. Powrót do listy zdarzeń. 

Data  

wykonania testu: 
 Wynik testu: Pozytywny/Negatywny1 

Uwagi: 
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SCENARIUSZ TESTOWY nr 24 

 

Zadysponowanie LZRM jako Inne służby pomocnicze w formatce zdarzenia. 

 

Warunki wstępne: 

1. Użytkownik jest poprawnie zalogowany do Modułu Dyspozytora. 
2. Użytkownik wybrał jedną z ról na dyżurze: Dyspozytor wysyłający,  

Z-ca dyspozytora głównego, Dyspozytor główny. 

3. Utworzone jest zdarzenie z prawidłowo wypełnionymi danymi. 

Kroki jakie należy wykonać: 

1. Otworzenie formatki zdarzenia. 
2. Wybranie checkboxa „Inne” w polu przydzielenia służb pomocniczych. 
3. Wpisanie danych LZRM 

Oczekiwany rezultat: 

1. Brak możliwości zadysponowania LZRM jako Inne służby pomocnicze  
w formatce zdarzenia. 

Data  

wykonania testu: 
 Wynik testu: Pozytywny/Negatywny1 

Uwagi: 
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SCENARIUSZ TESTOWY nr 25 

 

Informacja o odwołaniu LZRM w formatce zdarzenia w Module Dyspozytora. 

 

Warunki wstępne: 

1. Użytkownik jest poprawnie zalogowany do Modułu Dyspozytora. 
2. Użytkownik wybrał jedną z ról na dyżurze: Dyspozytor wysyłający,  

Z-ca dyspozytora głównego, Dyspozytor główny. 

3. Utworzone jest zdarzenie z prawidłowo wypełnionymi danymi. 
4. Zadysponowany został LZRM do zdarzenia. 

Kroki jakie należy wykonać: 

1. Wybranie LZRM który został zadysponowany do zdarzenia z listy 
zespołów. 

2. Wybranie przycisku „Odwołaj” w szczegółach LZRM. 
3. Potwierdzenie odwołania LZRM wraz z uzupełnieniem powodu 

odwołania. 

Oczekiwany rezultat: 

1. Wyświetlenie informacji o odwołaniu LZRM w formatce zdarzenia. 

Data  

wykonania testu: 
 Wynik testu: Pozytywny/Negatywny1 

Uwagi: 
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SCENARIUSZ TESTOWY nr 26 

 

Informacja o odwołaniu LZRM w formatce zdarzenia w Module Analityka. 

 

Warunki wstępne: 

1. Użytkownik jest poprawnie zalogowany do Modułu Analityka. 
2. Dostępne jest obsłużone zdarzenie do którego zadysponowany był 

LZRM, a następnie został odwołany. 

Kroki jakie należy wykonać: 

1. Wybranie zakładki „Zdarzenia” w Module Analityka. 
2. Odszukanie zdarzenia z odwołanym LZRM. 

3. Otworzenie szczegółów zdarzenia. 

Oczekiwany rezultat: 

1.  Wyświetlenie informacji o odwołaniu LZRM w formatce zdarzenia. 

Data  

wykonania testu: 
 Wynik testu: Pozytywny/Negatywny1 

Uwagi: 

 


