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Warszawa, dnia 16 lipca 2021 r.

PROTKÓŁ

z XIII Posiedzenia Rady ds. SWD PRM przy KCMRM 

Data spotkania: 29 czerwca 2021 r., godz. 08:40 – 11:30

Miejsce spotkanie: posiedzenie odbyło się w formie telekonferencji

Posiedzenie zostało zwołane na podstawie § 7 ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 17/Z/2020 Dyrektora Lotniczego 

Pogotowia Ratunkowego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie powołania Rady ds. SWD PRM przy 

KCMRM.

Uczestnicy spotkania – Członkowie Rady ds. SWD PRM:

1. Mateusz Komza – Zastępca Dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ds. KCMRM, 

Przewodniczący Rady ds. SWD PRM

2. Tomasz Draczyński – Specjalista w Dziale Rozwoju SWD PRM KCMRM, Sekretarz Rady ds. 

SWD PRM

3. Robert Bzducha – Wydział Ratownictwa Medycznego w Departamencie Bezpieczeństwa 

Ministerstwa Zdrowia,  przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia

4. Marta Foryś – Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, przedstawiciel Związku Pracodawców 

Ratownictwa Medycznego

5. Michał Starzyński – SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy, przedstawiciel 

Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego

6. Paweł Krasowicz – Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Lublinie, przedstawiciel Związku 

Pracodawców Ratownictwa Medycznego

7. Karol Wojtczak – Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu, przedstawiciel Związku 

Pracodawców Ratownictwa Medycznego

8. Arkadiusz Liper – przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Olsztynie

9. Arkadiusz Jarecki – przedstawiciel Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,



2

10. Justyna Widerska – przedstawiciel Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

11. Karol Datta – przedstawiciel Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

12. Marcin Mazur – przedstawiciel Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

13. Tadeusz Rzok – przedstawiciel Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

14. Radosław Worożański – przedstawiciel Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

15. Kamil Lenartowicz – przedstawiciel Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

16. Jakub Sotowski – przedstawiciel Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

17. Marek Naskrent - przedstawiciel Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

18. Tomasz Wardyn – przedstawiciel Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie 

Wielkopolskim

19. Jarosław Mróz – przedstawiciel Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

20. Karol Jurkowski – przedstawiciel Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

21. Jakub Bonawentura Wakuluk – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu

22. Sylwester Karyś – przedstawiciel Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

W posiedzeniu uczestniczyli także:

a) w charakterze członków wspierających:

1. Paulina Granat – Kierownik Działu ds. SWD PRM, KCMRM

2. Kamil Kolczyński – Kierownik projektu rozwoju SWD PRM

3. Krzysztof Adamski – Główny Specjalista w Dziale ds. SWD PRM, KCMRM

Przebieg posiedzenia:

1. XIII Posiedzenie Rady ds. SWD PRM przy KCMRM otworzył Przewodniczący, witając 

wszystkich uczestników. W posiedzeniu wzięło udział 22 Członków.

2. Następnie Przewodniczący przedstawił projekt planu posiedzenia Rady, do którego nikt nie zgłosił 

uwag.

3. Rada ds. SWD PRM przyjęła protokół z XII Posiedzenia Rady bez uwag.
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4. Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia: „Omówienie realizacji wdrożenia 

funkcjonalności radiowych w aplikacji DGT DCA wraz z planem wdrożenia”. Przewodniczący 

poinformował o prowadzonych pracach dotyczących przygotowania do wdrożenia funkcjonalności 

radiowych w ramach pilotażu w województwie małopolskim. Prace trwają wspólnie 

z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim i Komendą Główną Policji. Następnie Przewodniczący 

przekazał głos Panu Krzysztofowi Adamskiemu, który przybliżył członkom Rady kwestie 

wdrożenia zadania 2 budowy PZŁ SWD PRM – funkcjonalności radiowych. Krzysztof Adamski 

poinformował, że planowane jest wdrożenie m. in.: identyfikacji zespołów ratownictwa 

medycznego (ZRM) poprzez przypisany radiotelefon, wprowadzenie jednolitej rejestracji 

korespondencji radiowej w skali całego kraju oraz możliwość korespondencji dowolnego ZRM 

z dowolną dyspozytornią medyczną w kraju. Następnie Krzysztof Adamski poinformował, że 

trwają prace nad wdrożeniem aktualizacji oprogramowania komponentów PZŁ SWD PRM, tak 

aby system był gotowy do integracji systemów łączności radiowych PRM z PZŁ SWD PRM.

Krzysztof Adamski poinformował, że zgodnie z harmonogramem przyjętym na posiedzeniu 

Komitetu Sterującego PZŁ SWD PRM, pilotaż zadania nr 2 budowy PZŁ SWD PRM powinien 

być zrealizowany do 30 września 2021 r. Po tym terminie system osiągnie gotowość do integracji 

PZŁ SWD PRM z systemami radiowymi w całym kraju. 

Następnie zaprezentowany został widok Konsoli Dyspozytorskiej rozszerzony o funkcjonalności 

radiowe. Krzysztof Adamski przybliżył Członkom Rady funkcjonalności jakie zostaną 

udostępnione użytkownikom w ramach wdrożenia zadania 2 budowy PZŁ SWD PRM.

5. Głos przejął Przewodniczący informując Członków Rady ds. SWD PRM o uzyskaniu akceptacji 

dla dokumentu „Minimalnych wymagań sprzętowych dla SWD PRM”, w związku z którym 

zaistnieje możliwość zakupu nowych konsol dyspozytorskich dla stanowisk głównego dyspozytora 

medycznego, zastępcy głównego dyspozytora medycznego oraz dyspozytora medycznego 

wysyłającego. Głos zabrał Krzysztof Adamski prezentując propozycję nowego wyglądu aplikacji 

DGT DCA przystosowanej do pracy na nowych panoramicznych konsolach o większej przekątnej 

ekranu. Krzysztof Adamski przeszedł do omówienia zmian jakie zostały zaproponowane 

w powyższym wyglądzie: rozszerzenie kafli dyspozytorów, przeniesienie minihistorii zdarzeń 

radiowych oraz powiększenie przycisków grup radiowych i dodanie przycisku do odtwarzania 

korespondencji radiowej lub też nadawania korespondencji z poziomu minihistorii. W kolejnym 

widoku zaprezentowany został widok zakładki „Radia”, gdzie zobrazowano widok radiotelefonów 

bazowych. Krzysztof Adamski poinformował, że w tej zakładce będą dostępne radiotelefony nie 

tylko z macierzystej dyspozytorni medycznej, ale również z obszarów dysponowania jakie zostaną 
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dołączone przez dyspozytora medycznego. Kolejny prezentowany przez Pana Krzysztofa widok 

przedstawiał historię zdarzeń, która została rozbudowana o zakres korespondencji radiowej. 

6. Głos przejął Przewodniczący dziękując Krzysztofowi Adamskiemu za zaprezentowany materiał. 

Następnie poinformował Członków Rady o procedowaniu sprawy planowanych zakupów sprzętu 

do obsługi SWD PRM i otworzył dyskusję w temacie zaprezentowanych materiałów dotyczących 

zadania 2 budowy PZŁ SWD PRM.

Pytanie o dostępność funkcjonalności radiowych dla WKRM zadał Pan Jakub Sotowski. 

Przewodniczący poinformował, że będą one dostępne. Pan Jakub zadał kolejne pytanie dotyczące 

logowania się na konsoli panoramicznej przez dyspozytora przyjmującego. Przewodniczący 

poinformował, że konsola dostosuje się wtedy do wybranej roli.

Następne pytanie zadał Pan Tomasz Wardyn, który poruszył kwestię nazw grup radiowych. Pan 

Krzysztof Adamski poinformował o zaciąganiu nazw z centralnej książki telefonicznej. 

Pan Tomasz Wardyn zadał pytanie o możliwość rozszerzenia widoku konsoli na dodatkowy ekran. 

Krzysztof Adamski poinformował, że w tej chwili nie ma takiej funkcjonalności, ale system jest 

rozwojowy i można to przewidzieć w przyszłości. Głos przejął Przewodniczący podkreślając, że 

PZŁ SWD PRM jest systemem, który będzie stale rozwijany i konieczne będzie w pierwszej 

kolejności zintegrowanie wszystkich systemów radiowych jakie funkcjonują obecnie w kraju. 

Następne pytanie zadał Pan Arkadiusz Liper pytając o konsole dyspozytorskie na stanowiska 

rezerwowe. Przewodniczący poinformował, że nie są planowane dostawy konsol na stanowiska 

rezerwowe i konieczne będzie wykorzystanie obecnie wykorzytywanych konsol.

Pan Arkadiusz zapytał czy będzie możliwość korzystania z aplikacji z funkcjonalnościami 

radiowymi na starych konsolach. Przewodniczący potwierdził taką możliwość.

Pan Arkadiusz zadał pytanie o konfigurację audio w ujęciu funkcjonalności radiowych. 

Krzysztof Adamski poinformował, że będzie możliwość konfiguracji słyszalności radiostacji na 

głośnikach wbudowanych w konsolę lub też zestawów nagłownych. 

Pytanie o konieczność wymiany urządzeń punktów styku OST112 zadał Pan Marcin Mazur. 

Przewodniczący poinformował, że jest to jedynie kwestia konfiguracji.

Pan Tomasz Wardyn zapytał o kwestię przemienników na budynkach policji.

Przewodniczący poinformował, że są to kwestie lokalnych uwarunkowań. 

Następne pytanie zadał Pan Jarosław Mróz. Pytanie dotyczyło systemu awaryjnego dotyczącego 

funkcjonalności radiowych w przypadku awarii PZŁ SWD PRM.

Przewodniczący poinformował, że jest to istotna kwestia, która jest elementem analizy od początku 

budowy PZŁ SWD PRM. Założenie architektury PZŁ SWD PRM jest takie, aby w razie awarii OR 
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mogły pracować niezależnie. Jednocześnie Przewodniczący poinformował, że istotną kwestią 

stabilności systemu jest współpraca z siecią OST112.

7. Przewodniczący przeszedł do następnego punktu posiedzenia Rady i krótko nakreślił temat jaki 

zostanie omówiony w tej części posiedzenia. Głos przejął Pan Kamil Kolczyński, który na wstępie 

poinformował o bardzo wysokim poziomie skomplikowania projektu rozbudowy systemu SWD 

PRM do tzw. wersji 2.0. Kamil Kolczyński poinformował, że trwają obecnie odbiory Modułu 

Administratora, a w najbliższym czasie planowane są odbiory Modułu Dyspozytora i Modułu 

ZRM, które będą odbierane w tym samym czasie, aby unikać odraczania scenariuszy testowych. 

W międzyczasie prowadzone będą testy integracji ww. modułów z Modułem Administratora. 

Kamil Kolczyński zwrócił uwagę na mnogość modyfikacji jakie miały miejsce w ostatnim czasie, 

co przełoży się na konieczność dostosowania nowych modułów do tych modyfikacji. Następnie 

Kamil Kolczyński wspomniał o planowanym na połowę lipca terminie odbioru Modułów CO LPR 

i LZRM. 

Kamil Kolczyński przeszedł do omówienia planu wdrożeń produkcyjnych nowych modułów. 

Określił, że w bieżącym roku planowane jest wdrożenie Modułu Administratora, ponieważ jest to 

najważniejszy moduł, do którego będą integrowane inne moduły. Kamil Kolczyński przeszedł do 

planowanych w 2022 roku wdrożeń. Pierwszy będzie wdrażany Moduł Koordynatora, który 

następnie zostanie zintegrowany z PZŁ SWD PRM. Następnie będzie miało miejsce wdrożenie 

pilotażowe Modułu NFZ, które spowodowane jest brakiem możliwości jednoczasowego wdrożenia 

w całym kraju. Kolejnym wdrażanym modułem będzie Moduł Analityka, po którym nastąpi 

jednoczasowe wdrożenie Modułu ZRM i Modułu Dyspozytora. Umożliwi to udostępnienie 

i rozpoczęcie pilotażu Modułu Apteka. Wdrożenie Modułów CO LPR i LZRM nastąpi w dalszej 

części 2022 roku, co jest spowodowane cyklem szkoleń jakie dotyczą załóg HEMS.

Głos przejął przewodniczący i otworzył dyskusję w przedstawionej kwestii.

Pytanie o konieczność zakładania dużej ilości nowych kont użytkowników dla Modułu Szpitalnego 

zadał Pan Jarosław Mróz. 

Przewodniczący odpowiedział, że trwa analiza w Departamencie Bezpieczeństwa Ministerstwa 

Zdrowia (DB MZ) Modułu Szpitalnego. Pogłębiona analiza w tym zakresie, będzie miała miejsce 

po podjęciu decyzji przez DB MZ. 

Pan Karol Datta zadał pytanie o aktualizację Modułu Mapowego. 

Przewodniczący odpowiedział, że jest to zagadnienie wielowątkowe i KCMRM prowadzi 

wewnętrzne analizy tego zadania. Przygotowane zostały procedury awaryjne użytkownika 

końcowego oraz zasugerowano DB MZ rozpoczęcie prac nad alternatywnym rozwiązaniem do 
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Modułu Mapowego, na co DB MZ wyraził zgodę. Przewodniczący wspomniał o mnogości 

projektów jakie są aktualnie realizowane przez zespół KCMRM.

Karol Datta zadał pytanie odnośnie Modułu Planisty: czy jest to aplikacja tylko do tworzenia 

grafików czy też program typowo kadrowy.

Kamil Kolczyński odpowiedział, że jest to moduł, który umożliwia tworzenie harmonogramów 

pracy, planowanie pracy całych zespołów oraz ostatecznie weryfikację zaplanowanych 

harmonogramów w stosunku do faktycznie pełnionych dyżurów.

Tomasz Wardyn zadał pytanie o termin wdrożenia Modułu NFZ.

Kamil Kolczyński odpowiedział, że będzie to proces trwający kilka miesięcy i zacznie się 

w okolicach lutego 2022 r. Następnie będą planowane kolejne wdrożenia aż do III kwartału 2022 

r. Głos przejął przewodniczący informując, że kwestia wdrożenia Modułu NFZ jest w dużej mierze 

zależna od przygotowania dysponentów do wdrożenia produkcyjnego. 

8. Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia i poprosił o zabranie głosu Kamila 

Kolczyńskiego.

Kamil Kolczyński przeszedł do omawiania etapów realizacji RFC zaplanowanych na 2020 i 2021 

rok. 

Kamil Kolczyński wspomniał o wczesnym etapie realizacji RFC 15/2021 polegającego na dodaniu 

możliwości wpisywania przez kierownika ZRM przebiegu pojazdu w statusie „Tankowanie”.

Pan Rafał Waligóra zadał pytanie o sposób rozwiązania funkcjonalności dotyczącej checboxa 

z oznaczeniem pojazdu zgłoszonego do umowy z OW NFZ.

Kamil Kolczyński poprosił o zabranie głosu Pana Roberta Bzduchę z DB MZ. Robert Bzducha 

wyjaśnił, że to RFC ma ułatwić wizualizację faktycznych przebiegów pojazdów przypisanych do 

ZRM.

Pan Rafał Waligóra zadał pytanie czy zostanie zmodyfikowana funkcjonalność przypisywania 

pojazdu przez dyspozytora na kierownika ZRM.

Kamil Kolczyński odpowiedział, że to RFC nie będzie modyfikowało tej funkcjonalności.

Przewodniczący zamknął dyskusję w powyższych kwestiach.

9. Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia. Głos zabrał Pan Tomasz Wardyn.

Tomasz Wardyn zrelacjonował, że odbyło się 5 posiedzeń zespołu, na których procedowano 

procedury postępowania w przypadku awarii systemu. Tomasz Wardyn zaprezentował grafikę 

obrazującą przykładowe postępowanie w przypadku awarii. Przedstawiono przykładowe 

scenariusze: awarię centralki zapasowej, awarię sieci OST112. Tomasz Wardyn podkreślił 

znaczenie roli głównego dyspozytora medycznego, który w opinii zespołu przez większość czasu 

pozostaje osobą decyzyjną pomimo braku dostępnej wiedzy odnośnie przyczyny awarii.
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Pan Tomasz Wardyn zwrócił uwagę na konieczność opracowania minimalnych wymagań 

zabezpieczeń technicznych dla dyspozytorni medycznych ponieważ bez tego opracowanie 

procedur technicznych będzie niemożliwe. Przewodniczący zespołu - Pan Tomasz Wardyn 

poprosił członków Rady o zapoznanie się z przygotowanym dokumentem, co umożliwi szerszą 

dyskusję w poruszanych kwestiach. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Głos zabrał Pan Michał Borowczak z zespołu Pana Karola Wojtczaka, który poruszył kwestię 

obciążenia pracą zespołu KCMRM i podziękował członkom zespołu ds. procedur awaryjnych za 

włożoną pracę w przygotowanie dokumentu.

Przewodniczący przychylił się do podziękowań dla zespołu Pana Tomasza Wardyna zapewniając, 

że jest to istotna kwestia i będzie procedowana w przyszłości. Przewodniczący zaproponował, aby 

członkowie Rady zapoznali się z dokumentem i zgłosili uwagi w terminie do 15 sierpnia 2021 roku, 

tak aby zespół ds. procedur awaryjnych mógł się odnieść do nich do następnego posiedzenia Rady.

Dokument wraz z uwagami zostanie omówiony na najbliższym posiedzeniu Rady.

Członkowie Rady wyrazili taką wolę.

Nikt więcej nie zabierał głosu.

10. Przewodniczący przeszedł do punktu wolnych wniosków.

Głos zabrał Pan Jarosław Mróz pytając o dokument dot. nazewnictwa w SWD PRM. Pan Mróz 

zadał pytanie czy dobrze interpretuje ten dokument, przyjmując, że nie jest wymagana żadna praca 

ze strony administratora SWD PRM w kwestii Dodatkowych Obszarów Dysponowania.

Kamil Kolczyński wyjaśnił, że jest to kwestia jedynie raportowa i nie wymaga pracy po stronie 

administratorów.

Pan Tomasz Wardyn zapytał o audyt bezpieczeństwa jaki miał miejsce w KCMRM.

Przewodniczący wyjaśnił, że audyt miał na celu określenie obszarów jakie mogą stanowić 

zagrożenie bezpieczeństwa. Przewodniczący zaproponował, aby na następnym posiedzeniu Rady 

zaprezentować wyniki audytu oraz proponowany proces zmian, które zostaną podjęte, aby 

zniwelować zidentyfikowane zagrożenia.

Pan Tomasz Wardyn zapytał następnie o modemy do miejsc stacjonowania ZRM.

Przewodniczący poinformował, że będą one dystrybuowane w lipcu 2022 r. Przy okazji zostanie 

przeprowadzona ewidencja sprzętu do SWD PRM.

Pan Radosław Worożański zadał pytanie o współpracę nowych konsoli z zestawami 

słuchawkowymi i nagłownymi.

Przewodniczący odpowiedział, że wszelkie kwestie sprzętowe określa dokument określający 

minimalne wymagania sprzętowe dla SWD PRM. W przypadku konieczności weryfikacji czy dany 
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model słuchawek współpracuje z konsolą konieczne jest przesłanie zapytania do KCMRM celem 

weryfikacji.

11. Przewodniczący przeszedł do ustalenia kolejnego terminu posiedzenia Rady ds. SWD PRM.

Termin kolejnego posiedzenia Rady ustalono zgodnie z wcześniej uzgodnionym planem na dzień

14 września 2021 r.

Protokół sporządził:

 Tomasz Draczyński - Sekretarz

Protokół zatwierdził:

Mateusz Komza – Przewodniczący

/dokument podpisany elektronicznie/
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