
  

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacja 

modyfikacji  
RFC 17/2021/KCMRM/SWDPRM 

Mechanizm automatycznego 

zbierania logów z SWD PRM do HD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja specyfikacji: 2.0 

 

 



                                                      Specyfikacji modyfikacji: 17/2021/KCMRM/SWDPRM wersja 2.0                                 

 
2 

HISTORIA ZMIAN 

Nr wersji Data Opis Autor 

0.1 2021-08-11 Utworzenie dokumentu. Kamil Kolczyński 

0.2 2021-08-11 Weryfikacja i modyfikacja dokumentu. Damian Cwynar 

0.3 2021-08-11 Modyfikacja i akceptacja dokumentu. Kamil Kolczyński 

0.4 2021-08-11 Weryfikacja i modyfikacja dokumentu. Mateusz Komza 

0.5 2021-08-11 Weryfikacja dokumentu. Kamil Kolczyński 

0.5 2021-08-11 Przekazanie dokumentu na roboczo do Wykonawcy. Kamil Kolczyński 

1.0 2021-08-13 
Przekazanie dokumentu do akceptacji Departamentu 

Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia. 
Mateusz Komza 

1.0 2021-08-13 Weryfikacja dokumentu i naniesienie uwag. 

Departament 

Bezpieczeństwa 

Ministerstwa 

Zdrowia 

1.1 2021-08-19 Modyfikacja dokumentu, odniesienie się do uwag. Kamil Chądzyński 

1.1 2021-08-19 Weryfikacja dokumentu. Kamil Kolczyński 

1.2 2021-08-23 
Przekazanie dokumentu do akceptacji Departamentu 

Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia po uzupełnieniu. 
Kamil Kolczyński 

1.3 2021-08-23 
Akceptacja dokumentu na roboczo mailem z dnia 23 sierpnia 2021 

roku. 

Departament 

Bezpieczeństwa 

Ministerstwa 

Zdrowia 

2.0 2021-08-24 Przekazanie FWZ 09/2021 do Wykonawcy. Kamil Kolczyński 

2.0 2021-08-31 Przekazanie FZ 14/2021 (etap 1) do Wykonawcy. Kamil Kolczyński 

2.0 2021-11-15 Przekazanie FZ 19/2021 (etap 2) do Wykonawcy. Kamil Kolczyński 
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WSTĘP 
 

CEL PROJEKTU 

 
Celem zlecenia jest wprowadzenie zmian optymalizujących proces zbierania informacji 
koniecznych do utworzenia zgłoszenia o incydencie serwisowym w aplikacji SWD PRM  
w systemie Helpdesk. Wprowadzona zmiana wyeliminuje konieczność ręcznego zbierania 
danych o: 

1) danych o stacji dostępowej wykorzystywanej do obsługi SWD PRM; 
2) danych o aplikacji SWD PRM wykorzystywanej na stacji dostępowej; 
3) logów aplikacji SWD PRM. 

 

PRODUKT ZLECENIA 

  
Produktem zlecenia jest implementacja funkcjonalności pozwalającej wywołać program 
ticketcreator. 
 

 

MODUŁ 

 
Administratora, Dyspozytora, ZRM, Analityka, Mapa, CO LPR, LZRM, Koordynatora, Planisty, NFZ 
i Apteka. 

 

PRIORYTET 

 
1 
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SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

 
SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

Skrót Użyte pojęcie Opis 

NFZ 
Narodowy Fundusz 

Zdrowia 

Państwowa jednostka organizacyjna pełniąca w polskim systemie 

opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze składek na ubezpieczenie 

zdrowotne finansuje ubezpieczonym świadczenia zdrowotne  

i refunduje leki. 

Moduł Moduł 

To oddzielny twór, przeważnie w postaci osobnego pliku, 

zawierający zdefiniowany interfejs, a także implementacje typu 

wartości, klas, zmiennych, stałych oraz treści procedur i funkcji. 

Jest to podstawowy element koncepcji programowania 

modularnego pozwalającego na podział kodu programu na 

funkcjonalne części i umieszczenie ich w osobnych modułach, 

które są ponadto niezależne i wymienne. 

MADM 
Moduł 

Administratora 

Moduł Administratora SWD PRM wykorzystywany na potrzeby 

administrowania danymi poprzez zarządzenie kontami  

i uprawnieniami użytkowników, konfiguracją Systemu, 

zarządzaniem aktualizacjami, dbaniem o bezpieczeństwo Systemu 

i danych. 

MANL Moduł Analityka 

Moduł Analityka Systemu Wspomagania Dowodzenia 

Państwowego Ratownictwa Medycznego umożliwiający 

przeglądanie zdarzeń, dokumentacji, trasy pojazdów oraz 

modyfikację danych w dokumentacji właściwych dla danego 

dysponenta zespołów ratownictwa medycznego. 

MCO 
LPR 

Moduł Centrum 

Operacyjnego 

Lotniczego 

Pogotowia 

Ratunkowego 

Moduł Dyspozytora Centrum Operacyjnego Lotniczego Pogotowia 

Ratunkowego Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 

Ratownictwa Medycznego wykorzystywany na potrzeby 

Dyspozytorów CO LPR. 

MDYS Moduł Dyspozytora 

Moduł Dyspozytora Systemu Wspomagania Dowodzenia 

Państwowego Ratownictwa Medycznego wykorzystywany na 

potrzeby dyspozytorów medycznych dyspozytorni medycznej 

innej niż CO LPR. 

MKOO 
Moduł 

Koordynatora 

Moduł Koordynatora służy jako narzędzie wspomagające pracę 

wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego oraz 

innych osób uprawnionych w koordynowaniu prac dyspozytorni 

medycznych oraz obsługi zdarzeń mnogich /masowych. 

MLZRM Moduł LZRM 

Moduł stanowiący element modułu przeznaczonego dla zespołów 

ratownictwa medycznego, umożliwiający obsługę zleceń 

dokumentacji medycznej, złożony  Modułu Mobilnego i Modułu 

Stacjonarnego, dedykowany LZRM i SZT. 

MM 
LZRM 

Moduł Mobilny 

LZRM 

Moduł mobilny ZRM przeznaczony dla lotniczych zespołów 

ratownictwa medycznego. Jest przystosowany do pracy na 

stanowisku dostępowym w miejscu stacjonowania oraz na 

tablecie medycznym.  



                                                      Specyfikacji modyfikacji: 17/2021/KCMRM/SWDPRM wersja 2.0                                 

 
5 

MS 
LZRM 

Moduł Stacjonarny 

LZRM 

Moduł stacjonarny ZRM przeznaczony dla lotniczych zespołów 

ratownictwa medycznego. Jest przystosowany do pracy na stacji 

dostępowej  w miejscu stacjonowania. 

MPLA Moduł Planisty 

Moduł Planisty służy do tworzenia, zarządzania i udostępniania 

harmonogramów pracy użytkownikom SWD PRM. Ponadto, moduł 

daje możliwość definiowania dodatkowych parametrów do listy 

pracowników na potrzeby zewnętrznych systemów kadrowych 

MM 
ZRM 

Moduł Mobilny 

ZRM 

Moduł mobilny ZRM przeznaczony dla drogowych i wodnych 

zespołów ratownictwa medycznego. Jest przystosowany do pracy 

na stanowisku dostępowym w miejscu stacjonowania oraz na 

tablecie medycznym.  

MS ZRM 
Moduł Stacjonarny 

ZRM 

Moduł stacjonarny ZRM przeznaczony dla drogowych i wodnych 

zespołów ratownictwa medycznego. Jest przystosowany do pracy 

na stacji dostępowej w miejscu stacjonowania. 

MZRM Moduł ZRM 
Moduł ZRM umożliwiający obsługę zleceń dokumentacji 

medycznej, złożony z Modułu Mobilnego i Modułu Stacjonarnego. 

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, z późn. zm.) 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, wojewódzkiego koordynatora ratownictwa 

medycznego i krajowego koordynatora ratownictwa medycznego. 

ZRM 
Zespół ratownictwa 

medycznego 

Zespół ratownictwa medycznego, o którym mowa w art. 3 pkt 10) 

ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882, z późn. zm.). 
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OPIS ZMIAN 
 

    PRZEDMIOT ZMIANY 

  
Przedmiotem zmiany jest implementacja funkcjonalności pozwalającej wywołać program pn.: 
„Ticketcreator”. 
 

    STAN PRZED ZMIANĄ  

  
Obecnie, proces zgłaszania incydentów serwisowych w SWD PRM jest procesem 
specjalistycznym i w większości przypadków, użytkownicy nie są w stanie zebrać wszystkich 
potrzebnych informacji do zgłoszenia w aplikacji Helpdesk w poszczególnych aplikacjach SWD 
PRM. W wielu przypadkach w celu zgrania logów aplikacji konieczne jest wsparcie ze strony 
administratora wojewódzkiego lub administratora dysponenta ZRM. 
 

    OPIS MODYFIKACJI  

 NR Opis 

 

1 

Dodanie katalogu do wszystkich Modułów SWD PRM zawierającego udostępniony przez 

Zamawiającego program zbierający wszystkie potrzebne dane do zgłoszenia incydentu 

serwisowego w systemie Helpdesk. Katalog o nazwie „ticketcreator”  powinien zostać 

umieszczony w głównym katalogu Modułów SWD PRM. 

 

2 

Dodanie przycisku o nazwie „Zgłoś błąd” na oknie logowania każdego Modułu SWD PRM  

(z wyłączeniem Modułu Mapowego) zgodnie z przykładem poniżej. 
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3 

Dodanie przycisku o nazwie „Zgłoś błąd” w sekcji menu każdego Modułu SWD PRM 

zgodnie z przykładem poniżej. 

 

 
4 

Wybranie każdego z ww. opisanych przycisków, powinno uruchamiać plik 

ticketcreator.exe z katalogu opisanego w punkcie 1. 

 
5 

W przypadku wybrania przycisku „Zgłoś błąd” z okna logowania się, SWD PRM przekaże 

informacje o ścieżce aplikacji SWD PRM do programu Ticketcreator. 

 

6 
W przypadku wybrania przycisku „Zgłoś błąd” z okna zalogowanej aplikacji, SWD PRM 

przekaże token sesji użytkownika SWD PRM korzystając z kodowania base64) oraz 

informacje o ścieżce aplikacji SWD PRM do programu Ticketcreator. 

    OCZEKIWANY REZULTAT 

 NR Opis 

 1 
Dodanie katalogu o nazwie ticketcreator zawierającego udostępniony przez Zamawiającego 

program. 

 2 
Dodanie przycisku „Zgłoś błąd” na oknie logowania do każdego Modułu SWD PRM 

(z wyłączeniem Modułu Mapowego). 

 3 
Dodanie przycisku „Zgłoś błąd”, który po wybraniu będzie uruchamiał program Ticketcreator. 

 4 
W przypadku wybrania przycisku „Zgłoś błąd” z okna logowania się, SWD PRM przekaże 

informacje o ścieżce aplikacji SWD PRM do programu Ticketcreator. 

 5 
W przypadku wybrania przycisku „Zgłoś błąd” z okna zalogowanej aplikacji, SWD PRM przekaże 

token sesji użytkownika SWD PRM. (korzystając z kodowania base64) oraz informacje o ścieżce 

aplikacji SWD PRM do programu Ticketcreator. 

 


