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HISTORIA ZMIAN 

Nr wersji Data Opis Autor 

0.1 2021-08-26 Utworzenie dokumentu. Krzysztof Adamski 

0.2 2021-08-30 Weryfikacja dokumentu. Kamil Kolczyński 

0.2 2021-08-31 Weryfikacja i akceptacja dokumentu. Paweł Bąkała 

0.3 2021-09-01 Weryfikacja, wprowadzenie zmian i akceptacja dokumentu. Paulina Granat 

0.4 2021-09-01 Weryfikacja, modyfikacja i akceptacja dokumentu. Mateusz Komza 
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WSTĘP 
 

CEL PROJEKTU 

 PZŁ SWD PRM to niezależny podsystem łączności zbudowany na potrzeby przyjmowania 
zgłoszeń głosowych przez dyspozytorów medycznych z numeru alarmowego 999, zgłoszeń 
przekazanych przez operatora numerów alarmowych z centrum powiadamiania ratunkowego, 
głosowej komunikacji wewnętrznej, komunikacji z wojewódzkimi koordynatorami ratownictwa 
medycznego, dyspozytorami innych służb ratowniczych, zespołami ratownictwa medycznego. 
PZŁ SWD PRM zapewnia również rejestrację oraz archiwizację zapisów rozmów głosowych. 
 
Celem projektu jest pilotażowe rozszerzenie wykorzystania PZŁ SWD PRM o nowych 
użytkowników pracujących na stanowiskach dyspozytora medycznego CO LPR, dyspozytora 
lotniczego CO LPR oraz pracowników bazy HEMS Warszawa i udostępnieniu im funkcjonalności 
PZŁ SWD PRM.  

 

PRODUKT ZLECENIA 

1 Produktem zlecenia jest instalacja aplikacji DGT DCA oraz konfiguracja KD na stanowiskach 
dyspozytora medycznego CO LPR, dyspozytora lotniczego CO LPR oraz HEMS Warszawa (trzy 
KD) i udostępnieniu im funkcjonalności PZŁ SWD PRM. Dodatkowo realizacja prac 
konfiguracyjnych po stronie PZŁ SWD PRM na potrzeby KD na ww. stanowiskach. 

2 Prace konfiguracyjne po stronie PZŁ SWD PRM pozwalające na odtworzenie struktury 
upoważnień do odsłuchu nagrań w LPR. Uprawnieni użytkownicy LPR powinni mieć dostęp do 
nagrań rozmów telefonicznych realizowanych z wykorzystaniem KD PZŁ SWD PRM oraz do 
nagrań korespondencji radiowej z danej lokalizacji, w przypadku gdy korespondencja radiowa 
jest rejestrowana z wykorzystaniem rejestratorów PZŁ SWD PRM. 

 

PRIORYTET 

 1 

 

  



  

 
4 

 

SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 
SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

Skrót Użyte pojęcie Opis 

CO Centrum Operacyjne  Jednostka wchodząca w skład struktury LPR. 

DGT DCA 

Aplikacja 

dyspozytorska DGT 

DCA (Dispatch Console 

Application) 

Aplikacja użytkownika KD, umożliwiająca realizację 

zaawansowanych funkcjonalności telefonicznych oraz 

radiowych w PZŁ SWD PRM. 

HEMS 

Helicopter Emergency 

Medical Service 

(Śmigłowcowa Służba 

Ratownictwa 

Medycznego ) 

Jednostka wchodząca w skład struktur LPR. 

KD 

Konsola Dyspozytorska Konsola Dyspozytorska PZŁ SWD PRM umożliwiająca 

obsługę połączeń głosowych  

i korespondencji prowadzonej z wykorzystaniem łączności 

radiowej, obsługę centralnej książki telefonicznej oraz 

odsłuch nagrań połączeń telefonicznych i korespondencji 

radiowej. 

LPR 
Lotnicze Pogotowie 

Ratunkowe 

Zamawiający. 

PZŁ SWD 
PRM 

Podsystem 

Zintegrowanej 

Łączności Systemu 

Wspomagania 

Dowodzenia 

Państwowego 

Ratownictwa 

Medycznego 

System umożliwiający w warstwie telekomunikacyjnej 

łączności głosowej i bezgłosowej obsługę zgłoszeń 

telefonicznych, w tym zgłoszeń bezgłosowych 

przekazywanych z urządzeń eCall, jak i rejestrację  

i archiwizację zapisów rozmów głosowych i połączeń 

bezgłosowych, o którym mowa w § 2 pkt 4 rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie Systemu 

Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 

Medycznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1310), wykorzystywany 

przez dyspozytorów medycznych, wojewódzkich 

koordynatorów ratownictwa medycznego do komunikacji  

z zespołami ratownictwa medycznego, w tym lotniczymi 

zespołami ratownictwa medycznego. 
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OPIS ZMIAN 
 

    PRZEDMIOT ZMIANY 

1 Przedmiotem zmiany jest instalacja aplikacji DGT DCA oraz konfiguracja KD na stanowiskach 
dyspozytora medycznego CO LPR, dyspozytora lotniczego CO LPR oraz HEMS Warszawa (trzy 
KD) i udostępnieniu im funkcjonalności PZŁ SWD PRM. Dodatkowo realizacja prac 
konfiguracyjnych po stronie PZŁ SWD PRM na potrzeby KD na ww. stanowiskach. 

2 Prace konfiguracyjne po stronie PZŁ SWD PRM pozwalające na odtworzenie struktury 
upoważnień do odsłuchu nagrań w LPR. Uprawnieni użytkownicy LPR powinni mieć dostęp do 
nagrań rozmów telefonicznych realizowanych z wykorzystaniem KD PZŁ SWD PRM oraz do 
nagrań korespondencji radiowej z danej lokalizacji, w przypadku gdy korespondencja radiowa 
jest rejestrowana z wykorzystaniem rejestratorów PZŁ SWD PRM. 

    STAN PRZED ZMIANĄ  

 Z PZŁ SWD PRM obecnie korzystają użytkownicy pracujący we wszystkich dyspozytorniach 
medycznych w kraju pełniący rolę GDM, ZGDM, DMW oraz DMP. Za pomocą KD i aplikacji DGT 
DCA dyspozytorzy medyczni przyjmują zgłoszenia z numeru alarmowego 999, zgłoszenia 
przekazywane przez operatora numerów alarmowych z centrum powiadamiania ratunkowego, 
realizują komunikację wewnętrzną pomiędzy dyspozytorami medycznymi oraz innymi 
dyspozytorniami medycznymi. Dodatkowo na potrzeby realizacji zadań związanych z obsługą 
zgłoszeń i zdarzeń realizują połączenia do innych służb ratowniczych lub do sieci PSTN. 

    OPIS MODYFIKACJI  

 NR Opis 

 1 Instalacja aplikacji DGT DCA na KD dla 3 stanowisk: Dyspozytora medycznego CO LPR, 

Dyspozytora lotniczego CO LPR oraz HEMS Warszawa.  

 2 Konfiguracja KD dla 3 stanowisk: Dyspozytora medycznego CO LPR, Dyspozytora 

lotniczego CO LPR oraz HEMS Warszawa. 

 3 Konfiguracja PZŁ SWD PRM na potrzeby KD na ww. stanowiskach zapewniająca 

funkcjonalności dostępnych w PZŁ SWD PRM.  

 4 Przeprowadzenie testów poprawności funkcjonowania aplikacji DGT DCA KD na 

stanowiskach Dyspozytora medycznego CO LPR, Dyspozytora lotniczego CO LPR oraz 

HEMS Warszawa. 

 5 Weryfikacja poprawności działania usług na nowo zintegrowanych stanowiskach w PZŁ 

SWD PRM. 

 6 Prace konfiguracyjne po stronie PZŁ SWD PRM pozwalające na odtworzenie struktury 

upoważnień do odsłuchu nagrań w LPR. Uprawnieni użytkownicy LPR powinni mieć 

dostęp do nagrań rozmów telefonicznych realizowanych z wykorzystaniem KD PZŁ SWD 

PRM – dostęp do nagrań oparty o funkcjonujące w PZŁ SWD PRM przypisanie do 

odpowiedniej security group. 

 7 Prace konfiguracyjne po stronie PZŁ SWD PRM pozwalające na odtworzenie struktury 

upoważnień do odsłuchu nagrań w LPR korespondencji radiowej z danej lokalizacji, 

w przypadku gdy korespondencja radiowa jest rejestrowana z wykorzystaniem 

rejestratorów PZŁ SWD PRM. 
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 8 Aktualizacja dokumentacji PZŁ SWD PRM w zakresie wprowadzonych zmian w związku 

z realizacją punktów 6 i 7. 

    OCZEKIWANY REZULTAT 

 NR Opis 

 1 Skonfigurowane i zintegrowane KD dla 3 stanowisk: Dyspozytora medycznego CO LPR, 

Dyspozytora lotniczego CO LPR oraz HEMS Warszawa w ramach pilotażu PZŁSWD PRM 

w LPR. 

 2 Odtworzenie struktury upoważnień o odsłuchu nagrań w LPR. Uprawnieni użytkownicy 

LPR powinni mieć dostęp do nagrań rozmów telefonicznych realizowanych 

z wykorzystaniem KD PZŁ SWD PRM oraz do nagrań korespondencji radiowej z danej 

lokalizacji, w przypadku gdy korespondencja radiowa jest rejestrowana z wykorzystaniem 

rejestratorów PZŁ SWD PRM. 

 3 Zaktualizowana dokumentacja PZŁ SWD PRM w zakresie wprowadzonych zmian 

związanych z odsłuchem nagrań w LPR. 

 

 


