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Warszawa, dnia 29 listopada 2021 r.

PROTKÓŁ

z XV Posiedzenia Rady ds. SWD PRM przy KCMRM 

Data spotkania: 16 listopada 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. 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. Arkadiusz Liper – przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Olsztynie

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

7. Justyna Widerska – przedstawiciel Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

8. Karol Datta – przedstawiciel Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

9. Radosław Worożański – przedstawiciel Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

10. Jakub Sotowski – przedstawiciel Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
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11. Tomasz Wardyn – przedstawiciel Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie 

Wielkopolskim

12. Marcin Mazur – przedstawiciel Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

13. Tadeusz Rzok – przedstawiciel Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

14. Kamil Lenartowicz – przedstawiciel Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

15. Dariusz Nyznar – przedstawiciel Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

16. Jarosław Mróz – przedstawiciel Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

17. Karol Jurkowski – przedstawiciel Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

18. Sylwester Karyś – przedstawiciel Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

19. Grzegorz Jakubowski – przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Bydgoszczy

20. Jakub Bonawentura Wakuluk – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, 

przedstawiciel Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego

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

Ratownictwa Medycznego

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

Pracodawców Ratownictwa Medycznego

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

Pracodawców Ratownictwa Medycznego

24. Rafał Waligóra – Bielskie Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej, przedstawiciel Związku 

Pracodawców Ratownictwa Medycznego

25. Szymon Czyżewski – Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, przedstawiciel Związku Pracodawców 

Ratownictwa Medycznego

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
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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

Przebieg posiedzenia:

1. XV Posiedzenie Rady ds. SWD PRM przy KCMRM otworzył przewodniczący, witając wszystkich 

uczestników. Dokonano sprawdzenia listy obecności. W posiedzeniu wzięło udział 25 Członków 

Rady.

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

nie wnosił uwag. W związku z tym przyjęto plan posiedzenia.

3. Rada ds. SWD PRM przyjęła protokół z XIV Posiedzenia Rady bez uwag.

4. Prowadzący posiedzenie przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia tj.: „Omówienie uwag do 

dokumentu opiniowanego przez Członków Rady ds. SWD PRM w trybie obiegowym: RFC 

03/2022/KCMRM/PZL SWD PRM – „przystosowanie profili aplikacji DGT DCA dla ról GDM, 

ZGDM oraz DMW dla KD typu 2”. Przewodniczący poinformował, że 3 osoby zaakceptowały 

dokument i nikt nie wniósł do niego uwag. Przewodniczący przekazał głos Panu Krzysztofowi 

Adamskiemu, który podsumował przebieg prac nad dokumentem i zaprezentował proponowany 

wygląd aplikacji po zmianach opisywanych w dokumencie.

Przewodniczący poinformował, że dokument zostanie w dalszej kolejności przesłany do akceptacji 

Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia. Następnie Przewodniczący przekazał 

informację, że na następny tydzień został wyznaczony termin otwarcia ofert w postępowaniu na   

zakup sprzętu do obsługi SWD PRM. Przekazano również informację o zakończeniu pilotażu 

wdrożenia funkcjonalności radiowych PZŁ SWD PRM. Przewodniczący poinformował, że na 

następnym posiedzeniu Rady przedstawione zostanie podsumowanie przebiegu pilotażu 

i zaproszeni zostaną pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie celem 

przedstawienia ich punktu widzenia na wdrożenie funkcjonalności radiowych. Przewodniczący 

przekazał również, że w styczniu 2022 r. powinny zakończyć się prace po stronie Komendy 

Głównej Policji, umożliwiające dalsze wdrażania funkcjonalności radiowych w innych ośrodkach.

Członkowie Rady nie zgłosili uwag do omawianej wersji dokumentu i jednogłośnie zaakceptowali 

dokument.
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5. Prowadzący posiedzenie przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia tj.: „Omówienie możliwości 

modyfikacji godzin restartu liczników w aplikacji WOK”. Głos zabrał Pan Krzysztof Adamski, 

który poinformował, że powyższy punkt był procedowany na wniosek zgłoszony przez Członka 

Rady ds. SWD PRM na poprzednim posiedzeniu Rady. Pan Krzysztof poinformował, że ustawienie 

indywidualnych godzin restartu liczników dla danej dyspozytorni jest jak najbardziej możliwe 

i zaproponował, aby zgłoszenie zapotrzebowania zmiany tych godzin kierować do KCMRM.

Przewodniczący otworzył dyskusję w powyższej kwestii:

Głos zabrała Pani Anna Karman zadając pytanie jaki jest cel zmiany godzin restartu liczników 

w WOK.

Głos zabrał Pan Jakub Wakuluk informując, że to on wnosił o powyższą zmianę ponieważ 

dyspozytornia medyczna w Poznaniu pracowała w godzinach 6:30-18:30 i 18:30-6:30 i wskazania 

liczników w WOK były przekłamane.

Przedstawiciele poszczególnych województw informowali o godzinach zmian w poszczególnych 

dyspozytorniach. W większości były to godziny 7:00 – 19:00 i 19:00 – 7:00. Jedynie 

w województwie pomorskim i województwie wielkopolskim dyspozytorzy zmieniają się w innych 

godzinach. Pani Anna Karman zaproponowała pozostawienie restartu liczników w niezmienionych 

godzinach – celem ujednolicenia w skali kraju. 

Pani Justyna Widerska zabrała głos informując, że jej zdaniem widok ogólny w WOK wprowadza 

w błąd ponieważ prezentowana liczba konsol zalogowanych do EACD nie odzwierciedla 

faktycznej ilości dyspozytorów przyjmujących zalogowanych do pracy w danym momencie.

Głos zabrał Pan Tomasz Wardyn prosząc przedstawicieli wszystkich dyspozytorni 

o przygotowanie dla głównych dyspozytorów medycznych jednego monitora, na którym będzie na 

stałe prezentowany widok narzędzia WOK.

Następnie Pani Justyna Widerska zabrała głos, pytając o stan prac nad raportami pracy 

dyspozytorów w Module Raportowym. Przewodniczący przekazał głos Kamilowi Chądzyńskiemu 

z prośbą o wyjaśnienie tego tematu. Pan Kamil Chądzyński poinformował, że prace nad raportami 

zostały zakończone i niedługo zostaną one udostępnione użytkownikom. Pan Kamil Chądzyński 

poinformował, że weryfikacja po stronie KCMRM, aktualizacja instrukcji oraz dostosowanie 

raportów przed ich udostępnieniem zajmie około dwóch tygodni.

Przewodniczący zabrał głos zachęcając Członków Rady ds. SWD PRM do przyjrzenia się raportom 

i weryfikacji po ich udostępnieniu.

Uzgodniono, że KCMR przekaże wyniki dyskusji do Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa 

Zdrowia z informacją o braku jednolitości w zakresie godziny zmiany dyspozytorów medycznych 
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w dyspozytorniach medycznych i rozważenie ujednolicenia godzin zmiany dyspozytorów 

medycznych we wszystkich dyspozytorniach medycznych.

6. Prowadzący posiedzenie  przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia: „Omówienie etapu realizacji 

RFC oraz przebiegu wdrożenia SWD PRM 2.0”. Przewodniczący poinformował o zakończeniu 

prac nad systemem backupowym, które prowadzone były pod kierownictwem Pana Pawła Bąkały.

Głos zabrał Pan Kamil Kolczyński, który przedstawił tabelę realizacji poszczególnych RFC oraz 

poinformował o zrealizowaniu w ostatnim czasie ważnej modyfikacji 

RFC 17/2021/KCMRM/SWDPRM – „Mechanizm automatycznego zbierania logów z SWD 

PRM”, która powinna poprawić ergonomię zgłaszania błędów przez użytkowników. 

Głos zabrał Pan Rafał Waligóra informując, że nie otrzymał powiadomienia o nowym zgłoszeniu 

w HelpDesk. Pan Kamil Kolczyński poprosił o przekazanie konkretnego przykładu celem 

przeprowadzenia analizy. 

Pan Kamil Kolczyński przeszedł do omówienia przebiegu wdrożenia produkcyjnego Modułu 

Administratora SWD PRM w ramach rozbudowy SWD PRM do wersji 2.0. Poinformował 

o złożoności tego zagadnienia oraz o konieczności przesunięcia  wdrożenia z dnia 18 listopada na 

grudzień 2021 r. 

Głos zabrał przewodniczący informując, że zorganizowana zostanie telekonferencja dla 

Administratorów Wojewódzkich celem omówienia wdrożenia produkcyjnego tego modułu oraz 

przygotowania się na różne scenariusze awaryjne.

Głos zabrał Pan Kamil Kolczyński informując, że przesunięcie wdrożenia Modułu Administratora 

nie będzie miało wpływu na terminy wdrożenia kolejnych modułów: Modułu Koordynatora 

i Modułu NFZ w I kwartale 2022 r., Modułu Dyspozytora, Modułu Analityka i Modułu ZRM w II 

kwartale 2022 r. W dalszej kolejności wdrożone będą: Moduł Apteka w II kwartale 2022 r., Moduły 

CO LPR i LZRM w III kwartale 2022 r. oraz Moduł Planista w IV kwartale 2022 r.

7. Prowadzący posiedzenie  przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia: „Wolne wnioski”.

Głos zabrał Pan Jakub Sotowski, który zadał pytanie o możliwość rozdzielania połączeń w ramach 

zastępowalności dyspozytorni medycznej w przypadku przepełnienia kolejek. Pan Jakub 

poinformował, że w przypadku przyjęcia bardzo dużej ilości połączeń w ramach zastępowania 

dyspozytorni medycznych, która ma przepełnione kolejki, dochodzi do „efektu domina” 

i utrudnienia pracy dyspozytorów medycznych.

Odpowiedzi udzielił przewodniczący informując, że aktualnie działająca funkcjonalność została 

zaprojektowana na bardzo wczesnym etapie wdrażania produkcyjnego SWD PRM. Aktualnie 

trwają prace i uzgodnienia mające na celu weryfikacje możliwości przeprojektowania tej kwestii.
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Głos zabrał Pan Robert Bzducha z Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia 

informując, że trwają prace mające na celu modyfikację obecnie zaimplementowanego 

rozwiązania.

Następne pytanie zadał Pan Jarosław Mróz informując, że obserwował przebieg ostatniej awarii 

SWD PRM i zauważył nieprawidłowość w zakresie przekazywania połączeń w ramach 

przepełnionych kolejek EACD w dyspozytorniach medycznych. 

Głos zabrał przewodniczący informując, że powyższa kwestia zostanie przeanalizowana celem 

weryfikacji prawidłowości funkcjonowania zaimplementowanego rozwiązania.

Następne pytanie zadał Pan Jakub Wakuluk pytając o przyczyny braku możliwości dodzwonienia 

się kierowników ZRM do głównego dyspozytora w dyspozytorni zastępującej w czasie ostatnich 

prac planowych w wielkopolsce. 

Przewodniczący poinformował, że zespół KCMRM zaobserwował, iż niektórym dyspozytorom 

sprawia trudność przelogowywanie kolejek HLD również w ramach zastępowalności. Poprosił 

o zrobienie zgłoszenia w HD dotyczącego powyższej kwestii celem umożliwienia weryfikacji tego 

zagadnienia.

Pan Jakub Wakuluk powiedział, że jego zdaniem powinno to być istotną kwestią poruszaną 

w czasie szkolenia stanowiskowego dla dyspozytora medycznego.

Następne pytanie zadał Pan Rafał Waligóra, który zapytał jaki czas funkcjonowania Modułu NFZ 

jest przewidziany dla środowiska produkcyjnego w kontekście rozpoczęcia sprawozdawania do 

systemu P1. Przewodniczący poinformował, że nie jest określony żaden termin graniczny, 

w którym powinna się rozpocząć sprawozdawczość do SIM (P1).

Następnie głos zabrał Pan Jakub Wakuluk z pytaniem o możliwość modyfikacji Modułu Analityka 

poprzez dodanie pola do wyszukiwania po dowolnym słowie,  co znacznie ułatwiłoby 

użytkownikom przeglądanie dokumentacji i zdarzeń. Głos zabrał Pan Kamil Kolczyński 

informując, że modyfikacja jest jak najbardziej możliwa, lecz konieczne są ustalenia w kwestii 

kształtu tej modyfikacji i jej szczegółów technicznych.

Następne pytanie zadał Pan Jakub Sotowski. Pytanie dotyczyło dostaw sprzętu do obsługi SWD 

PRM oraz terminu dostaw do dyspozytorni medycznych.

Odpowiedzi udzielił przewodniczący informując, że sytuacja na rynku sprzętu IT jest bardzo trudna 

i sprzęt nie zawsze jest dostępny do zakupu. Przewodniczący poinformował również, że dopiero 

kończy się postępowanie na zakup sprzętu i terminy umowne na dostawy sprzętu wskazują, że 

dostawy na pewno nie nastąpią w 2021 roku lecz już w 2022 roku. 
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Następne pytanie dotyczyło dostaw sprzętu dla stanowisk wojewódzkich koordynatorów 

ratownictwa medycznego (WKRM). Odpowiedzi udzielił przewodniczący informując, że do 

wszystkich pozostałych województw konsole zostaną dostarczone do końca 2021 roku.

Następne pytanie zadał Pan Jarosław Mróz, który zapytał czy stanowisko WKRM jest powiązane 

z konkretną adresacją IP – PUW chce stworzyć drugie alternatywne stanowisko WKRM 

w lokalizacji w Słupsku. Przewodniczący poprosił o wyjaśnienie w pierwszej kolejności kwestii 

formalno-prawnych odnośnie stworzenia drugiego stanowiska WKRM w ramach jednego 

województwa.

Następne pytanie zadał Pan Jarosław Mróz pytając o udostępnienie tabel telefonów ZRM. 

Odpowiedzi udzielił Pan Kamil Chądzyński prosząc o stworzenie zgłoszenia w HD.

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

Termin kolejnego posiedzenia Rady ustalono na 14 grudnia 2021 r.

9. Przewodniczący zamknął posiedzenie XV Posiedzenie Rady ds. SWD PRM.

Protokół sporządził:

 Tomasz Draczyński - Sekretarz

Protokół zatwierdził:

Mateusz Komza – Przewodniczący

/dokument podpisany elektronicznie/
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