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Warszawa, dnia 12 listopada 2021 r.

PROTKÓŁ

z XIV Posiedzenia Rady ds. SWD PRM przy KCMRM 

Data spotkania: 14 września 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. Klaudiusz Nadolny – Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, Zastępca 

Przewodniczącego Rady ds. SWD PRM

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

ds. SWD PRM

3. Anna Karman – Wydział Ratownictwa Medycznego w Departamencie Bezpieczeństwa 

Ministerstwa Zdrowia,  przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia

4. Robert Bzducha – Wydział Ratownictwa Medycznego w Departamencie Bezpieczeństwa 

Ministerstwa Zdrowia,  przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia

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

Ratownictwa Medycznego

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

Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego

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

Pracodawców Ratownictwa Medycznego

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

Pracodawców Ratownictwa Medycznego
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9. Arkadiusz Liper – przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Olsztynie

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

11. Justyna Widerska – przedstawiciel Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

12. Karol Datta – przedstawiciel Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

13. Radosław Worożański – przedstawiciel Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

14. Jakub Sotowski – przedstawiciel Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

15. Marek Naskrent - przedstawiciel Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

16. Tomasz Wardyn – przedstawiciel Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie 

Wielkopolskim

17. Jarosław Mróz – przedstawiciel Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

18. Karol Jurkowski – przedstawiciel Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

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

20. Sylwester Karyś – przedstawiciel Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

21. Grzegorz Jakubowski – przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Bydgoszczy

W posiedzeniu uczestniczyli w charakterze członków wspierających:

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

2. Kamil Kolczyński – Kierownik projektu rozwoju SWD PRM, KCMRM

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

4. Kamil Chądzyński – Analityk, Zespół ds. Rozwoju SWD PRM, KCMRM

5. Łukasz Sasin – Analityk, Zespół ds. Rozwoju SWD PRM, KCMRM

6. Jakub Czarski – Główny Specjalista, Zespół ds. Rozwoju SWD PRM, KCMRM
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Przebieg posiedzenia:

1. XIV Posiedzenie Rady ds. SWD PRM przy KCMRM otworzył zastępca przewodniczącego, 

witając wszystkich uczestników. W posiedzeniu wzięło udział 21 Członków.

2. Następnie prowadzący posiedzenie przedstawił projekt planu posiedzenia Rady, do którego uwagę 

wniósł Pan Kamil Kolczyński, wnioskując o skreślenie z planu XIV posiedzenia punktu 8 

„Omówienie wyników audytu bezpieczeństwa SWD PRM” oraz punktu 9 „Omówienie przebiegu 

realizacji pilotażu wdrożenia zadania 2 budowy PZŁ SWD PRM w woj. Małopolskim”. W miejsce 

skreślonych punktów planu posiedzenia, Pan Kamil Kolczyński zaproponował dodanie punktu 

odnośnie „Omówienia RFC 15/2021/KCMRM/SWDPRM - Optymalizacja zarządzania 

pojazdami”. Prowadzący posiedzenie zapytał o uwagi do powyższych zmian – nikt nie wnosił uwag 

i przyjęto zmieniony plan posiedzenia.

3. Prowadzący posiedzenie poprosił o zabranie głosu przez Pana Kamila Kolczyńskiego.

4. Kamil Kolczyński przeszedł do sprawdzenia listy obecności.

5. Rada ds. SWD PRM przyjęła protokół z XIII Posiedzenia Rady bez uwag.

6. Prowadzący posiedzenie przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia: „Omówienia uwag do 

sprawozdania z prac roboczego Zespołu ds. opracowania nowej wersji dokumentów opisujących 

zastępowalność DM oraz procedur awaryjnych DM przy Radzie ds. SWD PRM”. Głos przejął Pan 

Tomasz Wardyn, przewodniczący ww. zespołu. Pan Tomasz Wardyn podsumował, że zostały 

zgłoszone 3 uwagi, wszystkie przez Pana Tadeusza Rzoka, który w uwagach zgodził się 

z wnioskami płynącymi z dokumentu. Pan Tomasz Wardyn zaproponował, aby w dalszej 

kolejności zespół przygotował ankietę skierowaną do wszystkich dyspozytorni medycznych, 

dotyczącą wielu aspektów ich organizacji. Nikt nie wnosił uwag do tego punktu posiedzenia. 

Ustalone zostało, że po przygotowaniu ankiety przez zespół, zostanie ona przekazana przez 

KCMRM do UW.

7. Prowadzący posiedzenie  przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia: „Omówienie dokumentów 

opiniowanych przez Członków Rady ds. SWD PRM w trybie obiegowym”:

a) RFC 03/2021/KCMRM/PZŁ „Przystosowanie profili aplikacji DGT DCA dla ról GDM, 

ZGDM oraz DMW do Konsol Dyspozytorskich typu B” – głos zabrał Pan Krzysztof Adamski. 

Pan Krzysztof omówił 3 uwagi jakie wpłynęły do tego dokumentu. 

Pierwszą uwagę zgłosił Pan Jarosław Mróz – dotyczyła ona możliwości przetestowania 

projektu na konsolach dyspozytorskich. Pan Krzysztof odpowiedział, że na podstawie 

powyższego dokumentu podstawą do opracowania nowych profili na konsole, a załączone 

obrazki są jedynie poglądowe i mają być wskazówką dla wykonawcy.
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Pan Krzysztof przeszedł do omówienia drugiej uwagi – wniesionej przez Pana Tomasza 

Wardyna odnośnie modyfikacji propozycji. Pan Krzysztof wyjaśnił istotę pracy na grupach 

radiowych. Pan Tomasz Wardyn zgłosił wątpliwości odnośnie ergonomii tego rozwiązania. 

Pan Krzysztof Adamski zapewnił, że na etapie odbioru tego RFC będzie możliwość testowania 

oraz zgłaszania uwag do zaimplementowanych rozwiązań.

Następnie Pan Krzysztof przeszedł do omówienia uwagi Pani Justyny Widerskiej, która 

zwróciła uwagę na brak wystarczającego miejsca w głównym widoku aplikacji. Pan Krzysztof 

odniósł się do uwagi, informując, że w chwili obecnej brak jest możliwości innego 

rozmieszczenia kafli grup radiowych, jednak KCMRM będzie starało się wykorzystać 

wszystkie uwagi i jak najbardziej dostosować aplikację do uwag użytkowników. Dokument po 

modyfikacji zostanie przekazany do Członków Rady celem ponownych uzgodnień,

b) RFC 05/2022/KCMRM/SWDPRM „Optymalizacja funkcjonalności skali bólu – etap 2” – głos 

zabrał Tomasz Draczyński, który odniósł się do uwagi Karola Jurkowskiego odnośnie 

prezentowania na skali bólu większej ilości danych dotyczących bólu dla konkretnych 

zaznaczonych na diagramie urazów. Tomasz Draczyński poinformował, że skala bólu ma 

pomóc w rozpoznaniu silnego bólu i podjęciu leczenia w ramach wykonywania medycznych 

czynności ratunkowych. Rozróżnianie skali bólu dla różnych urazów nie znajduje uzasadnienia 

ponieważ nie wpłynie na modyfikację postępowania użytkownika względem pacjenta. 

Wprowadzenie dodatkowej kolumny mogłoby spowodować niepotrzebne skomplikowanie 

tworzonej dokumentacji medycznej oraz wydłużyć czas jej wypełniania bez korzyści dla 

postępowania wobec pacjenta.

Pan Karol Jurkowski zaakceptował takie wyjaśnienie, podkreślając, aby na etapie odbiorów tej 

modyfikacji pamiętać o szczegółowym opisaniu postępowania zespołu ratownictwa 

medycznego (ZRM) w instrukcji użytkownika. Członkowie Rady zaakceptowali projekt RFC. 

c) RFC 10/2021/KCMRM/SWDPRM „Koncepcja implementacji procedury postępowania na 

wypadek zdarzenia z dużą liczbą poszkodowanych w SWD PRM”– prowadzący posiedzenie 

omówił etap realizacji tego RFC – poinformował o możliwych trudnościach w realizacji oraz 

o wczesnym etapie powstawania dokumentu wraz z założeniami,

d) scenariusze testowe do RFC 19/2020/KCMRM/SWDPRM „Słownik powodów wezwania 

dodatkowych służb” – głos zabrał Pan Tomasz Draczyński informując o dwóch uwagach Pana 

Radosława Worożańskiego. Pan Radosław zaproponował, aby wprowadzona została 

modyfikacja podpowiadająca właściwą miejscową jednostkę podczas przydzielania służb 

pomocniczych. Pan Tomasz Draczyński poinformował, że taka zmiana jest jak najbardziej 

zasadna, jednak nie została przewidziana na etapie projektowania tego RFC. Zostanie 
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przewidziana do implementacji w ramach wykorzystania danych z Rejestru Jednostek 

Współpracujących z PRM. Członkowie Rady zaakceptowali projekt scenariuszy testowych do 

ww. RFC,

8. Prowadzący posiedzenie przeszedł do omówienia kolejnego punktu posiedzenia: „Omówienie 

planu realizacji SWD PRM 2.0”. Pan Kamil Kolczyński poinformował, że w IV kwartale 2021 r. 

zaplanowane jest wdrożenie Modułu Administratora w wersji 2.0. W dalszej kolejności zostaną 

w I kwartale 2022 r. udostępnione moduły: Koordynatora i NFZ. W II kwartale 2022 r. zostaną 

jednoczasowo wdrożone moduły: Dyspozytora, Analityka i ZRM. Nie istnieje możliwość ich 

rozdzielenia.

Pan Robert Bzducha zadał pytanie o wdrożenie Modułów CO LPR i LZRM.

Pan Kamil Kolczyński poinformował, że wdrożenie tych modułów będzie miało miejsce w dalszej 

kolejności, ponieważ wdrożenie Modułów Dyspozytora, Analityka i ZRM będzie dosyć sporym 

wyzwaniem i bezpieczniejsze będzie odłożenie wdrożenia CO LPR i LZRM na dalszy termin. 

Pan Karol Datta zapytał czy wdrożenie Modułu ZRM będzie wiązało się z odejściem od 

dokumentacji papierowej. Pan Kamil Kolczyński potwierdził, że w ramach wdrożenia Modułu 

ZRM 2.0, użytkownicy będą wytwarzali jedynie dokumentację elektroniczną w standardzie EDM 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów 

elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz.U. 2018 poz. 941).

Pan Jarosław Mróz zadał pytanie o sposób realizacji odmowy przyjęcia pacjenta. Pan Kamil 

Kolczyński poinformował, że w rozporządzeniu ustawodawca określił jedynie minimalny zakres 

danych dokumentacji medycznej, co umożliwiło opracowanie nowych wzorów KZW i KMCR. 

W nowej dokumentacji przewidziano miejsce na wpisy z odmową przyjęcia pacjenta w podmiotach 

leczniczych. Pan Tomasz Wardyn zadał pytanie o postępowanie w razie awarii i niedostępności 

systemu. Pan Kamil Chądzyński poinformował o postępowaniu w razie awarii SWD PRM: 

kierownik ZRM będzie wypełniał papierową wersję dokumentacji.

Pan Karol Datta zadał pytanie o sposób szkolenia użytkowników przed wdrożeniem nowych 

modułów w ramach rozbudowy do SWD 2.0. Pan Kamil Kolczyński poinformował, że nie zostały 

jeszcze podjęte ostateczne decyzje w tych kwestiach.

Pan Kamil Kolczyński w dalszej kolejności przeszedł do omówienia wdrożenia Modułów CO LPR 

i LZRM, które przewidziane jest na III kwartał 2022 r. Ostatnim wdrażanym Modułem będzie 

Moduł Planisty, przewidziany do wdrożenia na IV kwartał 2022 r.

9. Prowadzący posiedzenie przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia: „Omówienie etapów 

realizacji RFC”. Prowadzący posiedzenie zaprezentował listę zrealizowanych modyfikacji.
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Pani Justyna Widerska zadała pytanie odnośnie RFC 18/2020 „Zawężenie dostępu do KMCR i KZW 

dla dyspozytorów medycznych”  – jak będzie rozwiązany dostęp dyspozytorów przyjmujących do 

dokumentacji innej dyspozytorni – np. w przypadku poszukiwania informacji o szpitalu 

docelowym, do którego trafił pacjent.

Informacji udzielił Pan Robert Bzducha z Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia 

informując o konieczności podzielenia tej modyfikacji na 3 etapy z powodów trudności 

technicznych w przygotowaniu tak dużej modyfikacji. . Kolejne etapy realizacji tego RFC będą 

zawierały rozwiązania opisane w dokumencie opisującym RFC – między innymi mechanizm 

przyznawania dostępu do dokumentacji przez głównego dyspozytora medycznego.

10. Prowadzący posiedzenie przekazał głos Panu Kamilowi Chądzyńskiemu, który przeszedł do 

omówienia kolejnego punktu posiedzenia: RFC 15/2021/KCMRM/SWDPRM „Optymalizacja 

zarządzania pojazdami”. Pan Kamil zaprezentował zmiany jakie zostaną wprowadzone w ramach 

realizacji tej modyfikacji.

Pan Jarosław Mróz zadał pytanie o zachowanie aplikacji w trybie off-line. Pan Kamil Kolczyński 

poinformował, że te dane będą zapisywane w lokalnej bazie danych i w momencie przywrócenia 

trybu on-line, dane zostaną zsynchronizowane.

Następnie Pan Jarosław Mróz zadał pytanie, co w sytuacji kiedy jeden pojazd jest wykorzystywany 

przez dwa ZRM-y. Pan Kamil Chądzyński podkreślił, że jest to bardzo cenna uwaga i będzie 

poddana analizie. Pan Robert Bzducha zwrócił uwagę na konieczność konsultacji z NFZ. Ustalone 

zostało, że specyficzne przypadki użycia pojazdów w dwóch ZRM zostaną przekazane do Pana 

Roberta celem weryfikacji poprawności zapisów umowy dysponentów ZRM z OW NFZ. W 

omawianym dokumencie funkcjonalność tą zabezpieczono poprzez ograniczenie do jednego 

pojazdu możliwości oznaczenia głównego pojazdu zgłoszonego do OW NFZ.

11. Prowadzący posiedzenie przeszedł do punktu wolnych wniosków. 

Głos zabrał Pan Tomasz Wardyn wracając do uwag do Scenariuszy Testowych RFC 19 zwracając 

uwagę na uwagę Pana Radosława Worożańskiego. Pan Tomasz opisał problem powstały na linii 

CPR – DM na przykładzie Dyspozytorni Gorzów Wielkopolski. Tomasz Wardyn zwrócił uwagę 

na potrzebę czytelniejszej komunikacji między MZ a MSWiA. Pan Robert Bzducha odniósł się do 

powyższych uwag, dziękując za ich zgłoszenie oraz potwierdzając, że DB MZ pochyli się nad 

wspomnianymi kwestiami.

Pan Jakub Bonawentura Wakuluk zadał pytanie dotyczące WOK-u i czasów w jakich prezentowane 

są dane w WOK. Krzysztof Adamski potwierdził, że pozyska od wykonawcy PZŁ SWD PRM 

informację dotyczącą możliwości zmiany godzin restartu liczników.
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Pani Justyna Widerska zadała pytanie o udostępnienie nowych raportów predefiniowanych. Pan 

Kamil Chądzyński odpowiedział, że trwają prace nad ich udostępnieniem.

Pan Sylwester Karyś zadał pytanie o rozdzielanie statusów „Niegotowy” w przypadkach ZRM 

niegotowych z powodu braku obsady, od ZRM czasowych, które planowo są w określonych 

godzinach niegotowe. Kamil Kolczyński zaproponował dodanie do tego raportu predefiniowanego 

dodanie atrybutu czasu działania tego ZRM. Zgłoszenie zostanie wysłane zgodnie z „Procedurą 

zgłaszania nowych funkcjonalności i modyfikacji funkcjonalności już zaimplementowanych 

w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego”.Prace nad 

dodaniem raportu rozpoczną się po otrzymaniu przez KCMRM od MZ dokumentu będącego 

inicjatywą użytkownika na podstawie obowiązującej procedury zgłaszania nowych 

funkcjonalności w SWD PRM.

Drugie pytanie Pana Sylwestra Karysia dotyczyło widzialności w raportach zdarzeń obsługiwanych 

przez inną dyspozytornię w ramach zastępowalności. Pan   Kamil Chądzyński przekazał, że 

konieczne będzie zgłoszenie tej modyfikacji za pomocą formularza zgłaszania nowej 

funkcjonalności w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego  

co pozwoli na najwłaściwszą ocenę tych zagadnień i opracowanie dokumentacji.

Pani Justyna Widerska zadała pytanie o termin dostarczenia nowego sprzętu do obsługi SWD PRM 

do dyspozytorni medycznych. Pan Kamil Kolczyński poinformował, że postępowanie na zakup 

sprzętu ma dosyć spore opóźnienie i wciąż oczekuje na ogłoszenie. Pan Robert Bzducha zapewnił, 

że Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia dokłada wszelkich starań aby jak 

najsprawniej procedować wszelkie sprawy związane z SWD PRM.

Pan Karol Datta zadał pytanie o sieć SS7 – w jaki sposób będą organizowane prace. Pan Kamil 

Kolczyński poprosił o kontakt mailowy na dedykowane adres mailowy projektu SS7 celem 

doprecyzowania kwestii technicznych.

Pan Karol Datta zadał pytanie o Moduł Mapowy – kiedy będą prowadzone jakieś prace związane 

z tym modułem. Kamil Kolczyński odpowiedział, że praca nad Modułem Mapowym jest 

problemem wielowątkowym, nad którym cały czas trwają analizy. Jako najistotniejsze należy 

przyjąć prace nad przedłużeniem subskrypcji AutoMapy wykorzystywanej przez Moduł ZRM 

Mobilny. Drugim zagadnieniem jest zagadnienie Modułu Mapowego dla pozostałych Modułów – 

tutaj sprawa jest bardziej odległa w realizacji i jest poddawana analizie. Zaznaczone zostało, że 

wstępne konsultacje zostały przeprowadzone, a pełna analiza i decyzja co do realizacji zagadnienia 

zostanie zrealizowana po wdrożeniu SWD PRM w wersji 2.0.
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12. Przewodniczący przeszedł do ustalenia kolejnego terminu posiedzenia Rady ds. SWD PRM.

Termin kolejnego posiedzenia Rady ustalono na 12 października 2021 r. – posiedzenie to zostało 

odwołane. Termin kolejnego posiedzenia Rady przypada na dzień 16 listopada 2021 r.

Protokół sporządził:

 Tomasz Draczyński - Sekretarz

Protokół zatwierdził:

Mateusz Komza – Przewodniczący
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		2021-11-12T11:13:12+0000
	Mateusz Jacek Komza




