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Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1310). 

Obsługa zgłoszeń użytkowników SWD PRM w systemie 
HELPDESK

Obsługa zgłoszeń użytkowników Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego (SWD PRM) jest realizowana w oparciu o procedurę pn.: „Procedura zgłaszania 
incydentów przez użytkowników SWD PRM” KCMRM-CT-PR-03 – wersja 2.1 z wykorzystaniem 
systemu Helpdesk.

W sprawozdanym okresie:
1) w systemie Helpdesk utworzono 1355 nowych zgłoszeń;
2) z powyższych zgłoszeń 110 zgłoszeń pozostaje otwartych i są w trakcie obsługi przez 

administratorów wojewódzkich, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego, 
użytkowników SWD PRM innych podmiotów zewnętrznych np. Główny Urząd Geodezji 
i Kartografii, Biuro Informatyki i Łączności Komendy Głównej Policji, Centrum e-Zdrowia;

3) liczba utworzonych wpisów i odpowiedzi do w/w liczby zgłoszeń to 4343 (średnio: 3.21 
wiadomości na zgłoszenie).
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Lista wydanych/zainstalowanych wersji SWD PRM

1. 04.01.2022 Instalacja Modułu Dyspozytora, ZRM, ZRM MS w wersji 48.52 na środowisku 
TEST

2. 05.01.2022 Instalacja Modułu Administratora, Analityka, ZRM, ZRM MS w wersji 46.82 
oraz oprogramowania serwerowego w wersji 46.82 na środowisku SZK

3. 11.01.2022 Instalacja oprogramowania serwerowego w wersji 46.82 na środowisku SZK 
związana z konfiguracją AVL

4. 11.01.2022 Instalacja oprogramowania serwerowego w wersji 46.83 na środowisku SZK 
związana z konfiguracją AVL

5. 12.01.2022
Instalacja Modułu Mapy w wersji 46.80; Modułu Dyspozytora w wersji 46.81; 
Modułu Administratora, Analityka, ZRM, ZRM MS w wersji 46.82 oraz 
oprogramowania serwerowego w wersji 46.83 na środowisku TEST

6. 13.01.2022
Instalacja Modułu Dyspozytora w wersji 46.81 Modułu Administratora, 
Analityka, ZRM, ZRM MS w wersji 46.82 Modułu Mapy w wersji 46.80 oraz 
oprogramowania serwerowego w wersji 46.83 na środowisku PROD2

7. 17.01.2022
Instalacja Modułu Dyspozytora, Administratora, Analityka, ZRM, ZRM MS 
w wersji 50.24 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 50.24 na środowisku 
TEST

8. 19.01.2022 Instalacja Modułu Dyspozytora w wersji 46.84 oraz oprogramowania 
serwerowego w wersji 46.84 na środowisku na środowisku SZK

9. 24.01.2022
Instalacja Modułu Dyspozytora, Administratora, Analityka, ZRM, ZRM MS 
w wersji 46.85 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 46.85 na środowisku 
SZK

10. 27.01.2022
Instalacja Modułu Dyspozytora, Administratora, Analityka, ZRM, ZRM MS 
w wersji 46.85 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 46.85 na środowisku 
PROD2

11. 31.01.2022 Instalacja Modułu Dyspozytora, Analityka, ZRM, ZRM MS w wersji 46.86 oraz 
oprogramowania serwerowego w wersji 46.86 na środowisku SZK
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Zmiany i poprawki wprowadzone w poszczególnych wersjach 
SWD PRM

Wersja 46.80

Moduł Mapy:

przeniesienie konfiguracji AVL2 do osobnej instancji bazy danych.

Wersja 46.81

Moduł Dyspozytora:

1) dodano logowanie informacji bezpośrednio na poziomie tabeli wypisywania zgłoszenie, które 
zostało usunięte z tabeli, a nie zostało usunięte z listy, jeśli taka sytuacja mogła mieć miejsce;

2) przeniesiono konfigurację AVL2 do osobnej instancji bazy danych;

3) zaimplementowano RFC 19/2021- Monitorowanie statusów stanowisk dostępowych w SWD 
PRM;

4) naprawiono błąd powodujący usuwanie z obserwatorów zgłoszeń przy pierwszym logowaniu, 
gdy zgłoszenie jest w statusie innym niż nowe lub obsługiwane.

Wersja 46.82

Moduł Administratora:

1) poprawiono błąd przy eksporcie słownika testów antygenowych SARS CoV-2;

2) dodano okno dla administratorów z informacją o zbliżającym się końcu ważności certyfikatu 
podmiotu leczniczego do komunikacji z SIM;

3) zaimplementowano RFC 19/2021- Monitorowanie statusów stanowisk dostępowych w SWD 
PRM.

Moduł Analityka:

1) wprowadzono poprawkę polegającą na wyeliminowaniu błędów przy wydruku dokumentów 
w tekście wywiadu medycznego;

2) zoptymalizowano zapytania o liczbę błędów SIM przy starcie Modułu Analityka, 
powodującego wydłużone uruchamianie modułu;

3) wprowadzono mechanizm ponownej wysyłki ZM do SIM tylko dla statusów: „Błąd SIM”, 
„Zaktualizowano w SIM” i „Sprawozdano do SIM”;

4) dodano komunikat o konieczności ponownej wysyłki do SIM po edycji KMCR/KZW, jeśli 
zmianie uległy dane podlegające raportowaniu do SIM;
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5) dodano mechanizm wysyłki zdarzeń medycznych dla pacjentów legitymujących się dowodem 
osobistym, paszportem i prawem jazdy;

6) poprawiono obsługę błędu 202 dla ZM przesłanych do SIM w analityku - błąd jest wyświetlany 
teraz na równi z innymi błędami;

7) poprawiono błędne pobieranie listy ZM SIM dla więcej niż 1000 ZM;

8) dodano typu błędu "Nie podlega przekazaniu do SIM";

9) poprawiono błąd polegający na blokowaniu przycisków NN/NW w momencie edycji KMCR 
z zaznaczonym NW/NN;

10) poprawiono błąd polegający na blokowaniu przycisków NN/NW w momencie kasowania wieku 
pacjenta podczas edycji KMCR z zaznaczonym NW/NN;

11) poprawiono komunikat informujący o niewybraniu żadnego elementu w zakładce SIM - 
dodanie przycisku „OK”;

12) dodano zabezpieczenia przed występowaniem błędów NPE w momencie walidacji 
dokumentów KMCR;

13) poprawiono widoczności statusów SIM;

14) poprawiono zapytania powodujące błędy NullPointerException w momencie filtrowania 
zdarzeń w Module Analityka;

15) zaimplementowano RFC 19/2021 - Monitorowanie statusów stanowisk dostępowych w SWD 
PRM;

16) poprawiono komunikat informacyjny o nieprzekazanych ZM do SIM - przeniesienie „z” do 
nowej linii.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) wprowadzono poprawkę polegającą na dodaniu dodatkowego logowania informacji w logach 
aplikacji ZRM, w celu zdiagnozowania pól generujących błędny podpis cyfrowy KZW/KMCR;

2) wprowadzono poprawkę polegającą na dodaniu w kodzie zabezpieczenia wykonywania się 
błędnego zapytania SQL, które generowało błąd ORA-936;

3) wprowadzono poprawkę umożliwiającą wpisywanie prawidłowego czasu wyjazdu do zdarzenia 
w wydruku KZW w momencie odwołania zlecenia;

4) wprowadzono poprawkę polegającą na usunięciu błędów przy wydruku dokumentów w tekście 
wywiadu medycznego;

5) wprowadzono poprawkę błędnego przepisywania czasu  "Przekazanie Pacjenta" z KZW do 
KCMR w aplikacji ZRM powodującego rozbieżności między kartami;

6) wprowadzono poprawkę błędu uniemożliwiającego otwarcie dokumentacji medycznej, 
w momencie gdy w polu PESEL zostanie wprowadzony inny znak niż cyfra. Ograniczono 
możliwość wpisywania wartości w polu PESEL tylko do cyfr;
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7) dodano logowanie „stacktTrace” celem diagnozy błędu powodującego żądanie wylogowania 
po zamknięciu karty KZW;

8) wprowadzono poprawę błędu powodującego znikanie skali bólu podczas przechodzenia między 
kartami KMCR - brak oznaczenia dziecko/dorosły - ponowne oznaczenie usuwało 
wprowadzone wcześniej wartości;

9) zabezpieczono błąd powodujący mieszanie statusów ZRM w momencie zalogowania 
użytkowników różnych ZRM w Module ZRM MS;

10) wprowadzono poprawę błędu polegającego na przypisaniu IP włączonej aplikacji ZRM innemu 
urządzeniu w momencie wejścia w tryb Offline, powodującego niewłaściwe przesyłanie KZW;

11) dodano komunikat o potwierdzeniu wyjścia z sekcji „Dane pacjenta” przy oznaczeniu pacjenta 
jako NN/NW;

12) dodano komunikat potwierdzającego nadanie numerów NN i NW;

13) zmodyfikowano czasy zakończenia zlecenia oraz ich prezentacji dla ZM przekazywanych 
do SIM;

14) dodano walidację sekcji „Dane Pacjenta” w momencie opuszczania sekcji w karcie KCMR;

15) w zakładce „Status” zmodyfikowano mechanizm dostępności statusów w zakresie 
obejmującym zmianę dostępności statusów po wybraniu statusu „Przekazanie pacjenta”;

16) dodano mechanizm obsługi przekazywania ZM do SIM w przypadku wybrania statusu 
„Awaria”;

17) zaimplementowano mechanizm wysyłania dokumentów do SIM dla przypadków realizacji 
zlecenia: pacjent pozostał w miejscu zdarzenia, udzielono pomocy i przewieziono do, 
przekazano lotniczemu ZRM, pacjent nie wyraża zgody na udzielenie pomocy - przewiezienie 
do szpitala,  w momencie zakończenia realizacji zlecenia przez ZRM z jednoczesną walidacją 
kolejności zmiany statusów;

18) zaimplementowano ograniczenia wysyłania dokumentów do SIM w przypadku braku pacjenta, 
pacjent nie wyraża zgody na udzielenie pomocy/udzielenie pomocy i przewiezienie do szpitala;

19) poprawiono błąd blokujący możliwość całkowitego skasowania numeru PESEL pacjenta, 
pozostawiając ostatni znak;

20) wprowadzono zabezpieczenia przed dublowaniem wpisu "Pacjent NN" w zaleceniach 
kierownika przy każdym uruchomieniu aplikacji w aktywnych dokumentach;

21) poprawiono błąd synchronizacji dokumentacji klient-serwer powodująca problem 
z wylogowaniem użytkownika;

22) zaimplementowano RFC 19/2021- Monitorowanie statusów stanowisk dostępowych w SWD 
PRM.
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Oprogramowanie serwerowe 46.82:

1) odblokowano przycisk edycji czasu powrotu do miejsca wyczekiwania w przypadku kilku KZW 
przypisanych do jednego zdarzenia, przy wybraniu zakończenia realizacji „pacjent nie wyraża 
zgodny na udzielenie pomocy”, „pacjent pozostał na miejscu zdarzenia” , „brak pacjenta na 
miejscu zdarzenia”;

2) wprowadzono zmiany związane z dołączeniem modułu AVL oraz zmianą konfiguracji 
wskazującą tabele AVL w bazie danych SWDPRM.

Wersja 46.83

Oprogramowanie serwerowe 46.83:

1) wprowadzono zabezpieczenie na przesyłanie zduplikowanych informacji o zgłoszeniu w bardzo 
krótkim czasie z systemu SIWCPR, powodujące powstawanie zduplikowanych zgłoszeń;

2) zoptymalizowano zapytania o liczbę błędów SIM przy starcie Modułu Analityka, 
powodującego wydłużone uruchamianie modułu;

3) poprawiono błąd polegający na przypisaniu IP włączonej aplikacji ZRM innemu urządzeniu 
w momencie wejścia w tryb Offline, powodującego niewłaściwe przesyłanie KZW;

4) zabezpieczono występowanie błędów ORA-12899 oraz ORA-01795 po stronie serwerowej;

5) poprawiono generowanie ZM (prawidłowo ustawiany czas rozpoczęcia i zakończenia 
zdarzenia) co jest rozwiązaniem dla błędu SIM : REG.WER.3832 - nieprawidłowy usługobiorca 
lub usługobiorca nie żyje;

6) wprowadzono zabezpieczenie sytuacji wielokrotnego przesyłania z systemu ST CPR opisu 
zgłoszenia;

7) wprowadzono zabezpieczenie przed występowaniem błędów ORA-01400, ORA-01795;

8) dostosowano do nowej wersji biblioteki jboss-remoting w wersji 4.0.14;

9) dodano logowanie zapisujące powód utraconego połączenia z serwerem aplikacyjnym przez 
aplikacje kliencką;

10) dodano logowanie ustawienia flag w tabeli notyfikacja_uzytkownik w celu diagnozy 
pojawiającego się problemu z przekazaniem zgłoszenia do innej dyspozytorni medycznej;

11) dodano logowanie informacji otrzymywanych z GUGIK w celu diagnozy powodu, z jakiego 
ZRM nie pojawił się na liście dostępnych ZRM do zadysponowania;

12) poprawiono pobieranie listy ZM SIM w Module Analityka dla więcej niż 1000 ZM;

13) zaimplementowano mechanizm wysyłania dokumentów do SIM dla przypadków realizacji 
zlecenia: pacjent pozostał w miejscu zdarzenia, udzielono pomocy i przewieziono do, 
przekazano lotniczemu ZRM, pacjent nie wyraża zgody na udzielenie pomocy - przewiezienie 
do szpitala,  w momencie zakończenia realizacji zlecenia przez ZRM z jednoczesną walidacją 
kolejności zmiany statusów;
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14) zaimplementowano ograniczenia wysyłania dokumentów do SIM w przypadku braku pacjenta, 
pacjent nie wyraża zgody na udzielenie pomocy / udzielenie pomocy i przewiezienie do szpitala;

15) dodano mechanizm obsługi przekazywania ZM do SIM w przypadku wybrania statusu 
„Awaria”;

16) zmodyfikowano czasy zakończenia zlecenia oraz ich prezentacji dla ZM przekazywanych do 
SIM;

17) zmodyfikowano widok P1_SWD  w zakresie typu dokumentu oraz czasu zakończenia zlecenia;

18) przeniesiono konfigurację AVL2 do osobnej instancji bazy danych;

19) zaimplementowano RFC 19/2021- Monitorowanie statusów stanowisk dostępowych w SWD 
PRM;

20) poprawiono obliczanie czasu dojazdu i odległości AVL2 do miejsca zdarzenia.

Wersja 46.84

Moduł Dyspozytora:

1) dodano logowanie celem wykrycia powielania się notyfikacji o przekroczeniu czasu ZRM;

2) dodano logowanie w celu zdiagnozowania błędu związanego z przyjmowaniem zgłoszenia.

Oprogramowanie serwerowe 46.84:

1) wprowadzono zabezpieczenie przed pojawianiem się błędu ORA-01400 przy pustym UUID 
podczas wysyłki ZM do SIM;

2) poprawiono generowanie trasy przejazdu w modułach Analityk i Dyspozytor;

3) wprowadzono zabezpieczenie przed występowaniem błędu NPE podczas próby wysłania KZW 
bez KCMR do SIM;

4) wprowadzono zabezpieczenie przed występowaniem błędu NPE podczas sprawdzania 
połączenia do Active Directory;

5) poprawiono błąd związany z 2 krotnym zadysponowaniem ZRM spowodowana 
występowaniem błędu ORA-0936.

Wersja 46.85

Moduł Administratora:

wprowadzono ograniczenie zapisu w logach aplikacji procesu wysyłającego „SWD Ping”.

Moduł Analityka:

wprowadzono ograniczenie zapisu w logach aplikacji procesu wysyłającego „SWD Ping”.
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Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

wprowadzono ograniczenie zapisu w logach aplikacji procesu wysyłającego „SWD Ping”.

Moduł Dyspozytora:

1) poprawiono błąd polegający na wysyłaniu nieprawdziwych informacji o stanie dyspozytora 
medycznego po karnym wylogowaniu przez konsolę dyspozytorską;

2) zwiększono ilość logów aplikacji z 10 do 20 plików;

3) wprowadzono ograniczenie zapisu w logach aplikacji procesu wysyłającego „SWD Ping”.

Oprogramowanie serwerowe 46.85:

naprawiono błąd polegający na pojawianiu się komunikatu „Nie udało się pobrać listy” podczas 
generowania raportów z wybranych dni.

Wersja 46.86

Moduł Analityka:

1) poprawiono błąd uniemożliwiający przeglądanie danych Księgi Dyspozytorni Medycznej dla 
analityków KCMRM;

2) poprawiono błąd powodujący problemy z zalogowaniem po wylogowaniu użytkownika.

Moduł Dyspozytora:

dodano logowanie pełnych informacji o logowaniu i zakończeniu logowania do PZŁ SWD PRM.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) poprawiono błąd powodujący różnice czasu przy zmianie statusów ZRM, pomiędzy KZW 
a KMCR; 

2) poprawiono błąd powodujący problemy z zamknięciem dokumentacji w przypadku pacjenta 
nieletniego.

Oprogramowanie serwerowe 46.86:

1) dodano zabezpieczenia przed występowaniem błędów 'ERROR [pl.gov.cpi.swdprm] (EJB 

default - 49) when fill right=null class org.mvel2.PropertyAccessException';

2) dodano zabezpieczenia przed występowaniem błędów ORA-01795.
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Wersja 46.52

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

zmodyfikowano słownik określenia osoby do kontaktu zgodnie z wytycznymi.

Moduł Dyspozytora:

dodano poprawkę polegającą na sortowaniu powodów wezwania służb specjalnych, względem polskich 
znaków.

Wersja 50.24

Moduł Administratora:

implementacja modułu Administratora 2.0.

Moduł Analityka:

dostosowanie aplikacji do obsługi przez serwer Administratora 2.0.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

dostosowanie aplikacji do obsługi przez serwer Administratora 2.0.

Moduł Dyspozytora:

dostosowanie aplikacji do obsługi przez serwer Administratora 2.0.

Oprogramowanie serwerowe 48.2:

implementacja modułu Administratora 2.0.
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RFC – wstępne zlecenia

RFC 08/2022/KCMRM/SWDPRM - Dostosowanie Modułu Koordynatora w zakresie wizualizacji 
nowego zakresu danych w dokumentacji medycznej.

RFC – zlecenia przekazane do realizacji
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Incydenty Serwisowe

W terminie od dnia 01.01.2022 do 31.01.2022 odnotowano jeden incydent serwisowy mający wpływ na 
działanie systemu SWD PRM. 

Incydent Serwisowy z dnia 3 stycznia 2022 r. 

Incydent serwisowy wystąpił w dniu 3 stycznia 2022 r. od godziny 19:36 do godziny 20:08. 

W związku z wystąpieniem Incydentu serwisowego w systemie Helpdesk utworzone zostały zgłoszenia:

KCMRM# 2252240 - „GABOS: nie uruchomiono wszystkich usług”

KCMRM# 2252241 - „GABOS: Błąd aplikacji”

KCMRM# 2252242 - „GABOS: Błąd aplikacji”

W trakcie trwania incydentu, występowały problemy z zalogowaniem się do aplikacji Dyspozytora na 
kilku stanowiskach dyspozytorskich co zgłaszały dyspozytornie medyczne z Warszawy, Rzeszowa oraz 
Gdańska.

O godzinie 19:36 na komunikatorze Webex inżynier wsparcia CT SWD PRM poinformował 
o pojawiających się problemach z zalogowaniem do aplikacji Dyspozytora. 

O godzinie 19:37 inżynier wsparcia Gabos Software otrzymał informacje drogą telefoniczną, że na 
niektórych stanowiskach dyspozytorni medycznej w Warszawie i Rzeszowie jest zgłaszany problem 
z zalogowaniem się do aplikacji Dyspozytora. Niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia podjęte zostały 
działania polegające na sprawdzeniu poprawności działania systemu SWD PRM. Wstępna analiza pod 
kątem działania systemu oraz serwerów aplikacyjnych nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

O godzinie 19:51 Inżynier wsparcia CT SWD PRM przekazał logi z aplikacji na których występowały 
trudności z zalogowaniem.

O godzinie 19:58 za pomocą komunikatora Webex zorganizowane zostało spotkanie pracowników 
KCMRM z pracownikami Gabos Software, w trakcie którego omówiony został temat ewentualnych 
przyczyn powstania incydentu i podjęcia jak najszybszych czynności celem ich wyeliminowania.

O godzinie 20:00 wstępna analiza logów z serwera vm-pp2-app-1 wykazała błędy z połączeniem do 
Active Directory lub bazy danych. Ponieważ do tego serwera podłączone były aplikacje na których 
występował problem z zalogowaniem, Inżynier wsparcia Gabos podjął decyzję o przeprowadzeniu 
procedury ich restartu.

O godzinie 20:05 Inżynier wsparcia Gabos poinformował o wykonaniu restartu serwera vm-pp2-app-1 
i poprosił CT SWD PRM o weryfikację działania aplikacji.

O godzinie 20:08 inżynier wsparcia CT SWD PRM poinformował, że po kontakcie z użytkownikami 
otrzymał informację że wcześniejsze problemy ustąpiły.

O godzinie 20:17 w związku z wcześniejszym potwierdzeniem przez CT SWD PRM poprawnego 
działania systemu SWDPRM zakończono obsługę awarii oraz spotkanie na komunikatorze Webex.
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Analiza logów serwerowych wykazała, że w czasie incydentu nastąpiło nasilenie komunikatów 
o błędzie przekroczenia czasu na połączenie z Active Directory lub z bazą danych (TimeoutException) 
na serwerze vm-pp2-app-1: 

2022-01-03 19:02:24,361 ERROR [pl.gov.cpi.swdprm] (default task-7) Błąd w trakcie sprawdzania 
stanu serwera: java.util.concurrent.TimeoutException.

Przyczyną awarii był brak połączenia serwera aplikacyjnego vm-pp2-app-1 z Active Directory lub 
z bazą danych w wyniku czego nastąpiło wysycenie aktywnych połączeń na tym serwerze 
i doprowadziło to do niedostępności aplikacji, które były do niego połączone. Na podstawie analizy 
zabezpieczonych logów Wykonawca nie jest w stanie stwierdzić co spowodowało utratę połączenia 
serwera aplikacyjnego vm-pp2-app-1 z Active Directory lub z bazą danych. W celu zapewniania takiej 
możliwości potrzebne jest dodanie logowania rozdzielonego na dwa procesy i umożliwiające 
precyzyjnie stwierdzić co powoduje utratę połączenia.

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia podobnego incydentu w przyszłości oraz możliwości 
weryfikacji czy przyczyna leżała po stronie Active Directory czy bazy danych, w wersji aplikacji 46.83 
wprowadzono modyfikację polegającą na rozdzieleniu procesu weryfikacji połączeń do Active 
Directory i bazy danych na osobne, oraz dodano parametry w bazie danych umożliwiające 
zdefiniowanie czasu „Timeout” dla każdego z połączeń. Domyślne parametry zostały wydłużone z 5 do 
7 sekund.
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Pozostałe zadania

1. Karty SIM dla ZRM uruchamianych na podstawie art. 49a ustawy o PRM

W okresie od 1 do 31 stycznia 2022 roku wydano 4  karty SIM dla dodatkowych zespołów ratownictwa 
medycznego, finansowanych ze środków przeznaczonych na walkę z COVID-19, uruchamianych na 
podstawie art. 49a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym  
(Dz. U. z 2020 r., poz. 882, z późn. zm.).

Zestawienie wydanych kart SIM z podziałem na województwa:

Województwo Ilość kart
Małopolskie 2

Podlaskie 2
SUMA 4

Zestawienie  wydanych  kart  SIM  z  informacją  o  kryptonimie  zespołu  ratownictwa  medycznego  
dla którego  zostały  wydane  karty  oraz  dacie  rozpoczęcia  i  zakończenia  działalności  zespołu  
ratownictwa medycznego:

Identyfikator ZRM Data uruchomienia Data wyłączenia
K01 D46 01.02.2022 28.02.2022
B01 D54 01.02.2022 31.12.2022

2. Pozytywna rekomendacja KCMRM dla MZ do inicjatywy użytkownika 13/04/2021 – 
Dodanie zakładki „Lista podmiotów” dla administratorów dysponenta ZRM

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny 
inicjatywę użytkownika numer 13/04/2021 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszonej przez 
użytkownika z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji polegającej na modyfikacji uprawnień 
administratorów dysponentów SWD PRM w zakresie umożliwienia edycji danych podmiotu poprzez 
dodanie zakładki “Lista podmiotów”.

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po dokonaniu 
analizy zgłoszenia wydał pozytywną rekomendację dla DB MZ informując jednocześnie, że w ramach 
jednej z modyfikacji SWD PRM została udostępniona funkcjonalność, która umożliwia edycję danych 
z sekcji Podmiot dla administratorów dysponenta w zakresie swojej odpowiedzialności 
tj. administratorzy dysponenta będą mieli możliwość edycji danych swojego podmiotu i podmiotów 
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podwykonawców oraz współrealizatorów, a administratorzy dysponenta 
współrealizatora/podwykonawcy będą mogli edytować jedynie dane swojego podmiotu.

Ww. inicjatywa wraz z opinią KCMRM została przekazana do dalszego procedowania przez DB MZ.

3. Przekazaliśmy do akceptacji DB MZ dokument RFC 08/2022/KCMRM/SWDPRM 
Dostosowanie Modułu Koordynatora w zakresie wizualizacji nowego zakresu danych 
w dokumentacji medycznej

W dniu 3 stycznia 2022 roku przekazaliśmy do Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia 
celem akceptacji, założenia do RFC 08/2022/KCMRM/SWDPRM Dostosowanie Modułu 
Koordynatora w zakresie wizualizacji nowego zakresu danych w dokumentacji medycznej.

Celem projektu jest wprowadzenie zmian w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) polegających na dostosowaniu Modułu Koordynatora 
w zakresie wizualizacji nowego zakresu danych w dokumentacji medycznej zgodnego 
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów 
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r., poz. 666, z późn. zm.).

Produktem zlecenia jest dostosowanie Modułu Koordynatora do wizualizacji nowej dokumentacji 
medycznej.

W ramach realizacji RFC:

a) zostanie dostosowana dokumentacja medyczna naziemna – KZW, KMCR w całym 
Module Koordynatora zgodnie z zakresem określonym w PT MZRM i PT MDYS oraz 
z dokumentami uzupełniającymi pt. „Szczegółowy opis realizacji RFC 24/2020 w SWD 
PRM 2.0”

b) zostanie dostosowana dokumentacja medyczna lotnicza KZW i KM LZRM w całym 
Module Koordynatora zgodnie z zakresem określonym w PT MLZRM i MCO LPR oraz 
dokumentami uzupełniającymi: Szczegółowy opis realizacji Optymalizacji KM LZRM, 
Szczegółowy opis realizacji Analiza sposobu implementacji zmian w KZW, 
Szczegółowy opis realizacji RFC 24 etap IIC, Opis – Testy SARS CoV -2 dla LZRM, 
Podpis dokumentacji medycznej.

c) wszystkie widoki aplikacyjnego odwzorowania graficznego dokumentów (KZW, 
KMCR, KZW LZRM, KM LZRM) będą spójne i zgodne z widokiem aplikacyjnego 
odwzorowania graficznego KOZ.

Projekt specyfikacji modyfikacji RFC 08/2022/KCMRM/SWDPRM Dostosowanie Modułu 
Koordynatora w zakresie wizualizacji nowego zakresu danych w dokumentacji medycznej zostanie 
przekazany do Wykonawcy celem przygotowania wyceny.

Powyższy dokument z uwagi na brak zmian w obszarze funkcjonalnym SWD PRM nie był przedłożony 
do opinii dla Członków Rady ds. SWD PRM przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa 
Medycznego.
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4. Wykonawca udostępnił w środowisku testowym PZŁ SWD PRM nowe wersje 
komponentów PZŁ SWD PRM – poprawki z HD oraz usprawnienia

W dniu 3 stycznia 2022 r. w środowisku testowym Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) zostały 
udostępnione przez Wykonawcę nowe wersje komponentów, które zawierają poprawki do błędów 
zgłoszonych w HD oraz usprawnienia:

a) aplikacja DGT DCA 2.0.343.4 zmiany w zakresie:
 naprawy błędu powodującego jednoczesne wylogowanie wszystkich dyspozytorów 

medycznych w danej dyspozytorni medycznej – Automatic LoggedOut,
 przystosowania aplikacji DGT DCA do KD typu B;

b) komponent DGT – SSW 0.337 zmiany w zakresie:
 naprawy błędu powodującego jednoczesne wylogowanie wszystkich dyspozytorów 

medycznych w danej dyspozytorni medycznej – długi czas przetwarzania wiadomości 
AliveRequestConfirm

 poprawki do zlecenia MCALL z SWD PRM (ACS z request Call) – podniesienie 
mikrotelefonu i odłożenie nie skutkuje rozłączeniem połączenia w fazie wywołania

komponent EACD 6.578 zmiany w zakresie:

naprawy błędu powodującego jednoczesne wylogowanie wszystkich dyspozytorów medycznych 
w danej dyspozytorni medycznej – długi czas przetwarzania wiadomości AliveRequestConfirm

naprawy błędu powodującego jednoczesne wylogowanie wszystkich dyspozytorów medycznych 
w danej dyspozytorni medycznej – Automatic LoggedOut

komponent UNISTATUS SERVICE 1.0.0.52 zmiany związane z dystrybucją statusów prezentowanych 
na kaflach – eliminacja opóźnienia w prezentowaniu aktualnych stanów dla danego użytkownika

Nowa wersja oprogramowania jest w trakcie testów. W przypadku zakończeniu testów z wynikiem 
pozytywnym ww. wersja zostanie udostępniona niezwłocznie w środowisku produkcyjnym PZŁ SWD 
PRM w referencyjnych Ośrodkach Regionalnych PZŁ SWD PRM, a następnie we wszystkich OR PZŁ 
SWD PRM w kraju.

5. Pozytywna rekomendacja KCMRM dla MZ do inicjatywy użytkownika 9/2021 – 
Dodanie raportu “Status ZRM”

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny 
inicjatywę użytkownika numer 9/03/2021 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszonej przez 
użytkownika z WSPR SP ZOZ w Łomży.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji polegającej na utworzeniu raportu 
zawierającego dane: Numer KZW, Kryptonim ZRM, Status (data i godzina wciśnięcia danego statusu), 
czas realizacji zgłoszenia (od wyjazdu do zakończenia – dezynfekcji).

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po dokonaniu 
analizy zgłoszenia wydał pozytywną rekomendację dla DB MZ informując jednocześnie, że dodanie 
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nowego raportu wymaga szczegółowego określenia założeń biznesowych. Po wstępnej analizie uznano, 
że istnieje możliwość opracowania i wdrożenia zaproponowanego raportu. Informujemy, że aktualnie 
w ramach raportów ZRM nie istnieje raport przedstawiający czasy statusów w ramach realizacji KZW.

Ww. inicjatywa wraz z opinią KCMRM została przekazana do dalszego procedowania przez DB MZ.

6. Przygotowaliśmy nowe wersje Instrukcji Użytkownika SWD PRM do Modułu 
Administratora, Modułu Analityka, Modułu Dyspozytora, Modułu ZRM do nowej 
wersji SWD PRM (46.80)

W związku z planowanym w dniu 11 stycznia 2022 r. udostępnieniem nowej wersji SWD PRM (46.80)  
w środowisku produkcyjnym, Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego 
przygotował dla użytkowników systemu:

a) skróconą informacje o nowej wersji SWD PRM (46.80) zawierającą szczegółowy opis 
zmian;

b) nową wersję dokumentu KCMRM-ZR-INS-03 Instrukcja użytkownika – Moduł 
Dyspozytora SWD PRM – wersja 6.4,

c) nową wersję dokumentu KCMRM-ZR-INS-04 Instrukcja użytkownika – Moduł 
Administratora SWD PRM – wersja 6.8,

d) nową wersję dokumentu KCMRM-ZR-INS-09 Instrukcja użytkownika – Moduł 
Analityka SWD PRM – wersja 5.3;

e) nową wersję dokumentu KCMRM-ZR-INS-12 Instrukcja użytkownika – Moduł ZRM – 
Stacjonarny SWD PRM – wersja 5.4;

f) nową wersję dokumentu KCMRM-ZR-INS-13 Instrukcja użytkownika – Moduł ZRM – 
Mobilny SWD PRM – wersja 5.5.

Ww. dokumenty są dostępne w repozytorium SWD PRM (dostęp wyłącznie z sieci OST 112) oraz na 
FTP-e w katalogu: Wspólne/SWD PRM.

Nowa wersja SWD PRM (46.80) zawiera nowe funkcjonalności oraz modyfikację już istniejących, które 
stanowią realizację poniższych RFC:

a) RFC 19/2021/KCMRM/SWDPRM – Monitorowanie statusów stanowisk 
dostępowych w SWD PRM – etap 1

b) RFC 24/2020/KCMRM/SWDPRM – Przekazywanie danych z dokumentacji 
medycznej do Systemu Informacji Medycznej (SIM) – ETAP 2 część druga (zmiany 
optymalizacyjne).

Największa zmiana dotyczy obszaru zmiany działania statusu „Przekazanie pacjenta”.

Status “Przekazanie pacjenta” – potwierdzenie przekazania pacjenta, ustawiany jest w momencie 
przekazania pacjenta innemu ZRM, LZRM, lub w podmiocie leczniczym do SOR, IP, CU, CUD lub 
jednostki wyspecjalizowanej w ramach realizacji zlecenia z KZW.

Wybranie tego statusu kończy aktywne zlecenie oraz powoduje wprowadzenie bieżącego czasu w KZW 
w polach „Czas przekazania pacjenta w IP/SOR/innym”, „Czas powrotu do miejsca wyczek. / zak. zlec.” 
oraz bieżącej daty i czasu w KMCR w polu „Przekazanie pacjenta w IP/SOR/innym”.  Jeżeli wszystkie 
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ZRM zadysponowane do danego zdarzenia przeszły w ten status to do Zdarzenia przypisywany jest 
status Obsłużone.

W przypadku wybrania statusu „Przekazanie pacjenta” przez ZRM, System umożliwi przydzielenie 
kolejnego zlecenia wyjazdu dla ZRM.

Wprowadzona zmiana ma na celu skrócenie procesu prowadzącego do zadysponowania zespołu do 
kolejnego zdarzenia oraz zmniejszenie liczby kliknięć po stronie kierownika ZRM w aplikacji SWD 
PRM. Dodatkowo urealniono czas zakończenia realizacji zdarzenia przez ZRM, który to czas jest 
przekazywany do SIM i nie powinien obejmować swym zakresem czasu realizacji innych prac przez 
ZRM z obszaru statusów technicznych.

Przypominam jednocześnie, że w przypadku konieczności realizacji przez ZRM dodatkowych 
czynności niezwiązanych bezpośrednio z obsługą zlecenia należy wykorzystać statusy ZRM z grupy 
„Inne”:

a) Dezynfekcja – potwierdzenie rozpoczęcia procesu odkażania powierzchni przy 
zastosowaniu metod fizycznych, chemicznych lub termiczno-chemicznych, ustawiany 
podczas operacji dezynfekcji pojazdu:
a) po każdym pacjencie,
b) po transporcie pacjenta z chorobą zakaźną,
c) zgodnie z ustalonym wewnętrznie planem epidemiologicznym;

Maksymalny czas przebywania w statusie po przekroczeniu którego zostanie wygenerowana 
notyfikacja dla dyspozytora głównego oraz wysyłającego to 60 minut (wartość czasowo 
zwiększona przez Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia z 15 do 60 minut 
w związku występowaniem pandemii COViD-19).

b) Tankowanie – potwierdzenie wyjazdu ZRM w celu zatankowania ambulansu, 
ustawiany momencie wyruszenia ambulansu żeby zatankować paliwo. Maksymalny 
czas przebywania w statusie po przekroczeniu którego zostanie wygenerowana 
notyfikacja dla dyspozytora głównego oraz wysyłającego to 15 minut;

c) Mycie – potwierdzenie rozpoczęcia procesu usuwania zabrudzeń z zewnątrz lub 
wewnątrz ambulansu (np. podłogi) nie związany z procesem dezynfekcji, ustawiany 
podczas mycia pojazdu. Maksymalny czas przebywania w statusie po przekroczeniu 
którego zostanie wygenerowana notyfikacja dla dyspozytora głównego oraz 
wysyłającego to 60 minut.

Druga istotna zmiana dotyczy zakresu wybierania statusu „Niegotowy”.  W oparciu o stanowisko 
Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia z dnia 8 listopada 2021 r., znak: 
DBR.525.2.24.2021.RB, dodano zapisy wskazujące na stosowanie statusu „Niegotowy” w przypadku 
przejazdu ZRM ze szpitala (po przekazaniu pacjenta z dodatnim wynikiem badania na COVID-19) na 
miejsce dezynfekcji ambulansu.

Poniżej prezentujemy opis dla statusu „Niegotowy” po ww. uzupełnieniu:

Niegotowy – brak możliwości podjęcia zlecenia wyjazdu, ustawiany w momencie gdy ZRM nie jest w 
stanie gotowości do obsługi zlecenia wyjazdu z powodu:
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a) niepełnego składu ZRM,
b) konieczności uzupełnienia niezbędnego sprzętu medycznego lub leków po 

zrealizowanym zleceniu wyjazdu,
c) uszkodzenia lub dysfunkcji sprzętu medycznego,
d) przejazdu ze szpitala (po przekazaniu pacjenta z dodatnim wynikiem badania na 

COVID-19) na miejsce dezynfekcji ambulansu.

Wprowadzane w nowej wersji SWD PRM (46.80) ww. zmiany uzyskały akceptację wszystkich 
Członków Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego przy 
Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego oraz akceptację Departamentu 
Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia.

Planowana data udostępnienia nowej wersji SWD PRM (46.80) użytkownikom w środowisku 
produkcyjnym została zaplanowana na dzień 11 stycznia 2022 roku.

Opis wprowadzanych zmian w wersji (46.80) jest również dostępny w dokumencie pt.: “Skrócona 
informacja o wersji SWD PRM 46.80″.

7. Zmodyfikowaliśmy w Module Raportowym raport COVID19 NFZ

W związku z opublikowaniem nowego zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 23 grudnia 2021 roku nr  
217/2021/DSOZ w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki 
zdrowotnej związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zaistniała 
konieczność modyfikacji w Module Raportowym Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego raportu “COVID19-NFZ“.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2022 r. zmianie uległy stawki za wykonanie testu antygenowego 
na obecność wirusa SARS-CoV-2 przez ZRM.

Do 31 grudnia 2021 r. stawki były następujące:

a) wykonanie testu antygenowego na obecność wirusa SARS-CoV-2 – 74,43 złotych;
b) wykonanie testu antygenowego na obecność wirusa SARS-CoV-2 (bez kosztu testu) – 42,03 

złotych.
Po zmianie od 1 stycznia 2022 r. stawki wynoszą:

a) wykonanie testu antygenowego na obecność wirusa SARS-CoV-2 – 35,83 złotych;
b) wykonanie testu antygenowego na obecność wirusa SARS-CoV-2 (bez kosztu testu) – 23,24 

złotych.
Nowa wersja ww. raportu, w zależności od daty wykonania testu  podaje odpowiedni  koszt wykonania 
testu.

8. Pozytywna rekomendacja KCMRM dla MZ do inicjatywy użytkownika 27/2020 – 
Informacja o KZW przez SMS na komórki ZRM

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny 
inicjatywę użytkownika numer 27/10/2020 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszonej przez 
użytkownika z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji polegającej na implementacji mechanizmu 
wysyłania sms na telefony służbowe ZRM ze skróconą informacją odnośnie otrzymanego przez ZRM 
zlecenia wyjazdu.

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po dokonaniu 
analizy zgłoszenia wydał pozytywną rekomendację dla DB MZ przypominając jednocześnie, że cały 
skład ZRM powinien pozostawać w gotowości do przyjęcia wezwania drogą elektroniczną (za pomocą 
SWD PRM) i każda sytuacja, gdy ZRM zwleka z wyjazdem z powodu niekompletnej załogi jest 
niedopuszczalna.

Niemniej jednak mając na uwadze różnego rodzaju sytuacje w codziennej pracy ZRM  oraz lokalne 
specyfiki pracy, we drożeniu powiadomień członków ZRM o zadysponowanym przez dyspozytora 
medycznego zdarzeniu należy upatrywać skrócenie czasu wyjazdu.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że wysyłanie wiadomości SMS do ZRM przy ok. 9 000 wyjazdów 
dziennie powodowałoby wzrost koniecznej do zagwarantowania puli SMS, która na ten moment nie jest 
zabezpieczona w wydatkach na SWD PRM.

Z uwagi na różnorodne wykorzystanie telefonów służbowych w ZRM, realizacja ww. funkcjonalności 
wymagać będzie również wprowadzenia jednolitej w skali kraju procedury wykorzystania telefonów 
komórkowych przez Członków ZRM.

Ww. inicjatywa wraz z opinią KCMRM została przekazana do dalszego procedowania przez DB MZ.

9. Rozpoczęliśmy dystrybucję i aktualizację aplikacji AutoMapa w tabletach ZRM (6.27)

W dniu 7 stycznia 2022 r. pracownicy Centrum Technicznego SWD PRM KCMRM rozpoczęli 
dystrybucję nowej wersji aplikacji AutoMapa na tablety zespołów ratownictwa medycznego.

Dystrybucja nowej wersji oprogramowania AutoMapy polegać będzie na udostępnieniu 
predefiniowanego pakietu instalacyjnego który po uruchomieniu usunie poprzednie wersje aplikacji 
wraz z przypisaną jej licencją, instalując w to miejsce nową wersję oprogramowania. Proces zostanie 
przeprowadzony w sposób automatyczny przez pracowników Centrum Technicznego SWD PRM.

W przypadku zespołów ratownictwa medycznego realizujących zadania na podstawie umów 
o współpracy transgranicznej z Republiką Federalną Niemiec – wskazanych przez Urzędy 
Wojewódzkie, instalacja nowej wersji oprogramowania Automapy (w wersji z podkładami mapowymi 
Europy) odbywać się będzie przy udziale pracowników Centrum Technicznego (CT) KCMRM. W tym 
celu proszę aby administratorzy wojewódzcy oczekiwali na kontakt ze strony pracownika CT KCMRM.

Przy realizacji tego zadania na uwagę zasługuje fakt, że jednym z wymagań dotyczących instalacji 
rozszerzonej wersji nowej wersji oprogramowania (z mapami krajów Europy) jest konieczność 
posiadania na danym urządzeniu odpowiedniej ilości miejsca na dysku tj. min. 1.5 GB.

Dzięki nawiązanej z firmą AutoMapa sp. z o. o. współpracy w ramach przygotowywanej do wdrożenia 
w środowisku produkcyjnym nowej wersji ww. aplikacji (wersja 6.27) wprowadzono szereg zmian 
uwzględniających rodzaj wykorzystywanego w ZRM sprzętu do obsługi SWD PRM oraz specyfiki 
pracy ZRM.
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Do najważniejszych wprowadzonych zmian należy:

a) wykrywanie sygnału GPS uruchamiane jest już na starcie aplikacji;
b) automatyczne przełączanie się na skanowanie portów COM w przypadku, gdy 

AutoMapa nie wykryje wbudowanego odbiornika GPS;
c) optymalizacja zachowania aplikacji AutoMapa po odłączeniu tabletu od stacji dokującej 

i ponownym podłączeniu – aplikacja AutoMapa automatycznie wznawia korzystanie z 
odbiornika GPS i przechodzi do pokazywania bieżącej lokalizacji;

d) zmniejszona została ilość pytań dotyczących ustawień oprogramowania AutoMapa przy 
pierwszym uruchomieniu aplikacji;

e) poprawiono algorytm wyznaczania tras;
f) dodano wyszukiwanie nazw ulic zmienionych ustawą dekomunizacyjną.

Dodatkowo poza zmianami dedykowanymi dla użytkowników systemu Państwowe Ratownictwo 
Medyczne wprowadzono zmiany w zakresie:

a) uwzględnienia przepisów prędkości obowiązujące od 1 czerwca 2021 r.;
b) wprowadzenia korekty daty i godziny dla urządzeń, które mają problem po zmianach
c) w kwietniu 2019 r.;
d) wprowadzono poprawki związane ze stabilnością działania programu.

W przypadku wystąpienia problemów z automatyczną instalacja spowodowana np. brakiem miejsca na 
dysku, słabą transmisją danych lub innymi niezidentyfikowanymi problemami, administrator 
dysponenta powinien wykonać instalacje aplikacji AutoMapa ręcznie poprzez:

a) deinstalacje aplikacji Automapy;
b) usunięciu folderu ze ścieżki c:/users/nazwa_uzytkownika/AppData/local/virtualstore;
c) zainstalowanie najnowszej wersji Automapy umieszczonej na serwerze ftp w lokalizacji 

install/AutoMapa/AutoMapa2022.msi.

Jednocześnie, przypominamy, że osobami odpowiedzialnymi za bieżącą weryfikację poprawności stanu 
instalacji antenowej w tym anteny, połączeń w instalacji antenowej oraz stanu technicznego stacji 
dokujących zainstalowanych w pojazdach ZRM są dysponenci ZRM. Poprawny stan instalacji 
antenowej w znaczącym stopniu wpływa na poprawność działania oprogramowania AutoMapa oraz 
komfort pracy użytkowników SWD PRM.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że opracowany wspólnie z Urzędami Wojewódzkimi oraz 
dysponentami ZRM dokument pt.: „Rekomendacji minimalnych wymagań dla sprzętu 
wykorzystywanego do obsługi SWD PRM” – (wersja 4.3), jak również wcześniejsze wersje tego 
dokumentu wskazują na minimalne wymagania m. in. dla tabletów i modułów GPS wykorzystywanych 
w ZRM. Brak spełnienia minimalnych wymagań określonych w ww. dokumencie przez 
wykorzystywane w ZRM tablety, moduły GPS również może mieć bezpośredni wpływ na prawidłowe 
działanie zarówno aplikacji SWD PRM jak również AutoMapy.

W ramach pierwszych prac udało się w sposób automatyczny zainstalować aplikację AutoMapy na 750 
tabletach. Instalacja automatyczna nie udała się na pozostałych tabletach z różnych powodów: braku 
dostępowości tabletu, braku miejsca na dysku tabletu (cześć urządzeń nie spełnia obowiązujących 
minimalnych wymagań), braku zainstalowanego agenta ITSM. Na pozostałych tabletach na których nie 
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udało się automatycznie zainstalować aplikacji administrator dysponenta powinien zweryfikować 
możliwość instalacji nowej wersji aplikacji i wykonać ją samodzielnie.

Dystrybucja nowej wersji oprogramowania AutoMapy polegała na udostępnieniu predefiniowanego 
pakietu instalacyjnego który po uruchomieniu usunie poprzednie wersje aplikacji wraz z przypisaną jej 
licencją, instalując w to miejsce nową wersję oprogramowania. Proces został przeprowadzony w sposób 
automatyczny przez pracowników Centrum Technicznego SWD PRM.

10. Rozpoczęliśmy testy integracyjne nowego Modułu Koordynatora z Modułem 
Administratora (2.0) i PZŁ SWD PRM

W dniu 10 stycznia 2022 r. w siedzibie Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego 
rozpoczęliśmy testy integracyjne drugiego z 6 nowych modułów jakie są realizowane przez Wykonawcę 
umowy pn.: “Rozbudowa, świadczenie usług rekonfiguracyjnych i zapewnienie działania Aplikacji 
Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)” firmę 
Gabos Software sp. z o. o. 

Testy integracji Modułu Koordynatora z Modułem Administratora (SWD 2.0) oraz Podsystemem 
Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego (PZŁ SWD PRM) mają na celu sprawdzenie wszystkich najważniejszych funkcjonalności 
zapewniających prawidłową i stabilną pracę w testowanych modułach. Testy prowadzone są przez 
doświadczonych pracowników Zespołu ds. Rozwoju SWD PRM – specjalistów (ratowników 
medycznych, dyspozytorów medycznych) oraz analityków.

Testy scenariuszowe zrealizowane są w oparciu o zdefiniowane Scenariusze Testów Akceptacyjnych. 
Środowisko testowe dla testów scenariuszowych wraz ze wszystkimi Elementami Systemu zapewnia 
Zamawiający. Wyniki poszczególnych testów będą odnotowywane w Matrycy Wyników Testów.

Scenariusze testowe zawierają:

a) identyfikator scenariusza;
b) mapowanie scenariusza na wymaganie lub opisany w Projekcie Technicznym Sposób 

realizacji wymagania, którego wykonanie jest weryfikowane tym scenariuszem;
c) cel testu – opis funkcjonalności, której poprawność ma weryfikować test;
d) warunki wstępne – warunki niezbędne przed wykonaniem scenariusza;
e) opis przebiegu testu – wypunktowana lista czynności, jakie kolejno należy wykonać;
f) oczekiwany efekt – oczekiwany rezultat przejścia całego scenariusza;
g) tabelę wyników testu.

11. Pilotażowe uruchomienie usługi SS7 dla abonentów Netii w województwie śląskim

W dniu 10 stycznia 2022 r. rozpoczeliśmy pilotaż usługi SS7 dla abonentów Netii w województwie 
śląskim. Od godziny 10.00 Netia połączenia swoich abonentów na numer 999, oznaczone numerami 
NKA przypisanymi do dyspozytorni w Gliwicach, Katowicach, Częstochowie, Sosnowcu, Bielsku-
Białej kieruje, do dyspozytorni medycznej poprzez łącza SS7.
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W trakcie wykonywania połączeń testowych nie stwierdzono błędów, problemów z obsługą połączeń.

W ciągu doby (do godziny 10:00 dnia 11 stycznia) zarejestrowano 16 połączeń na numer 999 od 
abonentów Netii w województwie śląskim. Jedno zgłoszenia zostało przyjęte i zadysponowano zespół 
ratownictwa medycznego.

12. Uzyskaliśmy akceptację MZ dla dokumentu RFC 08/2022/KCMRM/SWDPRM 
Dostosowanie Modułu Koordynatora w zakresie wizualizacji nowego zakresu danych 
w dokumentacji medycznej

W dniu 10 stycznia 2022 r. uzyskaliśmy akceptację  Departamentu Bezpieczeństwa dla projektu 
specyfikacji modyfikacji RFC 08/2022/KCMRM/SWDPRM - Dostosowanie Modułu Koordynatora 
w zakresie wizualizacji nowego zakresu danych w dokumentacji medycznej.

Celem projektu jest wprowadzenie zmian w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) polegających na dostosowaniu Modułu Koordynatora 
w zakresie wizualizacji nowego zakresu danych w dokumentacji medycznej zgodnego 
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów 
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r., poz. 666, z późn. zm.).

Produktem zlecenia jest dostosowanie Modułu Koordynatora do wizualizacji nowej dokumentacji 
medycznej.

W ramach realizacji RFC:

a) zostanie dostosowana dokumentacja medyczna naziemna – KZW, KMCR w całym 
Module Koordynatora zgodnie z zakresem określonym w PT MZRM i PT MDYS oraz 
z dokumentami uzupełniającymi pt. „Szczegółowy opis realizacji RFC 24/2020 w SWD 
PRM 2.0”,

b) zostanie dostosowana dokumentacja medyczna lotnicza KZW i KM LZRM w całym 
Module Koordynatora zgodnie z zakresem określonym w PT MLZRM i MCO LPR oraz 
dokumentami uzupełniającymi: Szczegółowy opis realizacji Optymalizacji KM LZRM, 
Szczegółowy opis realizacji Analiza sposobu implementacji zmian w KZW, 
Szczegółowy opis realizacji RFC 24 etap IIC, Opis – Testy SARS CoV -2 dla LZRM, 
Podpis dokumentacji medycznej,

c) wszystkie widoki aplikacyjnego odwzorowania graficznego dokumentów (KZW, 
KMCR, KZW LZRM, KM LZRM) będą spójne i zgodne z widokiem aplikacyjnego 
odwzorowania graficznego KOZ.

Projekt specyfikacji modyfikacji RFC 08/2022/KCMRM/SWDPRM Dostosowanie Modułu 
Koordynatora w zakresie wizualizacji nowego zakresu danych w dokumentacji medycznej zostanie 
przekazany do Wykonawcy celem przygotowania wyceny.

Informujemy jednocześnie, że powyższy dokument z uwagi na brak zmian w obszarze funkcjonalnym 
SWD PRM nie był przedłożony do opinii dla Członków Rady ds. SWD PRM przy Krajowym Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego.
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13. Zakończyliśmy prace w obrębie infrastruktury bazy danych SWD PRM związane 
z przygotowaniem do wdrożenia nowego podsystemu AVL

W dniu 11 stycznia 2022 r. zakończyliśmy prace w obrębie infrastruktury bazy danych Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM). W związku 
z zakończeniem projektu budowy nowego podsystemu AVL o zwiększonej funkcjonalności w zakresie 
urządzeń które będzie obsługiwał, została zbudowana dedykowana struktura bazodanowa nowego 
podsystemu AVL.

Dane ze starego podsystemu AVL zostały migrowane na nowy podsystem AVL w dedykowanej 
instancji bazy danych Oracle.

Jest to pierwsza produkcyjna instancja bazy danych która została zbudowana na nowych serwerach 
ODA a jednocześnie jest to pierwszy podsystem który w pełni wykorzystuje wyłącznie do komunikacji 
sieć SDN.

14. Uruchomienie PZŁ SWD PRM na stanowiskach WKRM w pozostałych 10 UW

W związku z rozwojem Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) w dniu 11 stycznia o godz. 10:00 
produkcyjnie uruchomione zostały konsole dyspozytorskie (KD) PZŁ SWD PRM z zainstalowaną 
aplikacją DGT DCA na stanowiskach wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego 
(WKRM) w 10 województwach: dolnośląskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, 
opolskim, podkarpackim, śląskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim.

W związku z powyższym zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwo Medycznego 
przygotował ulotki informacyjne dla pracowników dyspozytorni medycznych oraz szpitali informujące 
o realizacji zadania oraz zmianie numerów telefonów WKRM.

Tym samym zostało zakończone zadanie mające na celu dołączenie wszystkich stanowisk WKRM 
w kraju do grona użytkowników PZŁ SWD PRM.

Dziękujemy pracownikom Urzędów Wojewódzkich, którzy brali udział w pracach umożliwiających 
dostęp do Systemu dla nowych użytkowników.

15. Pierwsze produkcyjne uruchomienie usługi SS7 w województwie lubuskim

W dniu 11 stycznia 2022 r. produkcyjnie uruchomiliśmy pierwsze łącza SS7 w województwie lubuskim.

Orange Polska dokonał zmiany kierowania połączeń oznaczonych NKA dedykowanym dla 
dyspozytorni w Gorzowie Wielkopolskim. Lubuski Urząd Wojewódzki potwierdził poprawność 
kierowanie ruchu zarówno dla połączeń z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych. Uruchomienie 
produkcyjne poprzedzone było trwającym od dnia 6 grudnia 2021 r. pilotażem usług dla abonentów 
Netii S. A.

Wdrożone rozwiązanie likwiduje transfer połączeń na numer alarmowy 999 przez Podsystem 
Zintegrowanej Łączności Systemu Teleinformatycznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego.

Połączenia na numer alarmowy 999 obsługiwane są przez dwie centrale Netii S. A. W celu 
zabezpieczenia kierowania ruchu dla każdego Ośrodka Regionalnego (OR) PZŁ SWD PRM 
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zdefiniowano dwa OR zastępujące, co pozwoliło na zdefiniowanie czterech dróg automatycznego 
kierowania połączeń w przypadku niedostępności łączy lub awarii OR.

Zaimplementowane rozwiązanie minimalizuje ryzyko niedostarczenia połączenia na numer alarmowy 
999 do OR w przypadku wystąpienia awarii łaczy, sieci OST 112 lub infrastruktury OR PZŁ SWD 
PRM.

16. Udostępniliśmy nową wersję dokumentu pt.: „KCMRM-ZR-INS-14 Instrukcja 
użytkownika – Moduł Raportowy SWD PRM” – wersja 5.5 (Zaktualizowano model 
bazy danych stanowiący załącznik nr 1 do ww. instrukcji do nowej wersji SWD PRM 
46.80)

W związku z planowanym na dzień 13 stycznia 2022 r. udostępnieniem nowej wersji SWD PRM (46.80) 
w środowisku produkcyjnym, została udostępniona zaktualizowana instrukcja użytkownika Modułu 
Raportowego.

Dokument został zaktualizowany o zmiany wynikające z nowej wersji SWD PRM 46.80. 
Zaktualizowano model bazy danych stanowiący załącznik nr 1 do ww. instrukcji.

W repozytorium SWD PRM (dostęp wyłącznie z sieci OST 112) oraz na FTP-e w katalogu: 
Wspólne/SWD PRM został zamieszczony zaktualizowany dokument pt.: „KCMRM-ZR-INS-14 
Instrukcja użytkownika – Moduł Raportowy SWD PRM” – wersja 5.5.

17. Pilotażowe uruchomienie usługi SS7 dla abonentów Netii w województwie 
wielkopolskim

W dniu 12 stycznia 2022 r. rozpoczął się pilotaż usługi SS7 dla abonentów Netii S. A.  w województwie 
wielkopolskim. Od godziny 10.00 Netia S. A. połączenia swoich abonentów na numer 999, oznaczone 
numerem NKA dedykowanym dla województwa wielkopolskiego kieruje poprzez łącza SS7 do OR 
PZŁ SWD w Poznaniu.

Wykonywane połączenia testowe wykazały poprawność kierowania oraz brak problemów z obsługą 
połączeń.

W ciągu doby (do godziny 10:00 dnia 12 stycznia do godziny 10:00 13 stycznia) zarejestrowano tylko 
7  połączeń na numer 999 od abonentów Netii S. A. w województwie wielkopolskim. Wszystkie 
połączenia były połączeniami testowymi.

18. Przekazaliśmy do wyceny RFC 08/2022/KCMRM/SWDPRM – Dostosowanie Modułu 
Koordynatora w zakresie wizualizacji nowego zakresu danych w dokumentacji 
medycznej

Po uzyskaniu akceptacji Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia dla specyfikacji 
modyfikacji RFC 08/2022/KCMRM/SWDPRM – Dostosowanie Modułu Koordynatora w zakresie 
wizualizacji nowego zakresu danych w dokumentacji medycznej, przekazaliśmy ww. RFC do 
Wykonawcy celem wyceny.
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Celem projektu jest wprowadzenie zmian w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) polegających na dostosowaniu Modułu Koordynatora w 
zakresie wizualizacji nowego zakresu danych w dokumentacji medycznej zgodnego z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji 
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r., poz. 666, z późn. zm.).

Przedmiotem zmiany  jest wprowadzenie zmian polegających na dostosowaniu Modułu Koordynatora 
do wizualizacji nowego zakresu danych w dokumentacji medycznej wykorzystywanej przez zespoły 
ratownictwa medycznego.

W ramach planowanych zmian i oczekiwanego rezultatu planowane jest:

a) dostosowanie widoku dokumentacji medycznej naziemnej – KZW, KMCR w całym 
Module Koordynatora zgodnie z PT oraz dokumentami uzupełniającymi;

b) dostosowanie widoku dokumentacji medycznej lotniczej KZW i  KM LZRM w całym 
Module Koordynatora zgodnie z PT oraz dokumentami uzupełniającymi;

c) dostosowanie wszystkich widoków aplikacyjnego odwzorowania graficznego 
dokumentów (KZW, KMCR, KZW LZRM, KM LZRM) do widoku aplikacyjnego 
odwzorowania graficznego KOZ.

19. Udostępniliśmy w środowisku produkcyjnym nowe wersje komponentów PZŁ SWD 
PRM – EACD (6.578) i Unistatus Service (1.0.0.52)

W dniu 12 stycznia 2022 r. w godzinach od 9:00 do 15:00 w Ośrodkach Regionalnych PZŁ SWD PRM 
zrealizowano prace serwisowe polegające na aktualizacji oprogramowania komponentów Podsystemu 
Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego (PZŁ SWD PRM). 

Nowe wersje EACD oraz Unistatus Service zawierają poprawki do błędów zgłoszonych w HD. 
Aktualizacje przeprowadzane były w tle i nie miały wpływu na pracę użytkowników Systemu. Swoim 
zakresem obejmą:

a) aktualizację EACD do wersji 6.578, w zakresie:
 naprawy błędu powodującego jednoczesne wylogowanie wszystkich dyspozytorów 

– długi czas przetwarzania wiadomości AliveRequestConfirm
 naprawy błędu powodującego jednoczesne wylogowanie wszystkich dyspozytorów 

– Automatic LoggedOut
b) aktualizację komponentu Unistatus Service do wersji 1.0.0.52 w zakresie zmiany 

związanej z dystrybucją statusów prezentowanych na kaflach.

Nowe wersje oprogramowania przeszła testy z wynikiem pozytywnym zarówno po stronie PZŁ SWD 
PRM jak również testy integracyjne z SWD PRM.

20. Kontynuujemy rozbudowę infrastruktury SWDPRM – montaż pamięci RAM w POK

W dniu 12 stycznia 2022 r. zakończyliśmy prace związane z kolejnym etapem rozbudowy infrastruktury 
Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).
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Projekt ma na celu rozbudowę infrastruktury serwerowej w Podstawowym i Zapasowym Ośrodku 
Krajowym SWD PRM i obejmuje rozbudowę 6 serwerów w każdym z ośrodków krajowych 
o dodatkowe 64 GB RAM każdy, co łącznie pozwala na uzyskanie 384 GB dodatkowej pamięci RAM 
na ośrodek.

Realizacja ww. prac związana jest z realizacją rozbudowy SWD PRM do tzw. wersji 2.0, która obejmuje 
swym zakresem, poza rozbudową obecnie dostępnych modułów, udostępnienie użytkownikom również 
nowych modułów: Koordynatora, Apteki, NFZ, CO LPR, LZRM i Planisty.

Prace były realizowane przez Zespół Centrum Technicznego SWD PRM Krajowego Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego. Prowadzone prace nie wpłynęły na ograniczenie 
dostępności po stronie użytkowników do SWD PRM i podsystemów współpracujących. Podobne prace 
będą realizowane również w ZOK.

21. Produkcyjne uruchomienie usługi SS7 w województwie świętokrzyskim

W dniu 13 stycznia 2022 r. produkcyjnie uruchomiliśmy łącza SS7 w województwie świętokrzyskim. 
OR PZŁ SWD PRM w Kielcach jest drugim ośrodkiem uruchamianym produkcyjnie. Orange Polska 
o godzinie 10:00 rozpoczął proces zmiany kierowania połączeń oznaczonych NKA dedykowanym dla 
województwa świętokrzyskiego. Po zakończeniu prac Świętokrzyski Urząd Wojewódzki potwierdził 
poprawność kierowanie ruchu zarówno dla połączeń z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych.

Uruchomienie produkcyjne poprzedzone było trwającym na terenie województwa świętokrzyskiego od 
dnia 8 grudnia 2021 r. pilotażem usług dla abonentów Netii S. A.

W celu zminimalizowania ryzyka niedostarczenia połączenia na numer alarmowy 999 dla OR PZŁ 
SWD PRM w Kielcach zdefiniowano dwa ośrodki zastępujące. Połączenia są dostarczane do ośrodka 
z dwóch central Netii S. A. poprzez dwa niezależne łącza światłowodowe.

22. Zakończyliśmy testy nowej wersji oprogramowania komponentów PZŁ SWD PRM 
w związku z realizacją specyfikacji modyfikacji RFC 3/2021/KCMRM/PZŁ SWD 
PRM – Przystosowanie profili aplikacji DGT DCA dla ról GDM, ZGDM oraz DMW 
do Konsol Dyspozytorskich typu B

W dniu 13 stycznia 2022 r. zakończyliśmy testy oprogramowania PZŁ SWD PRM w związku 
z realizacją specyfikacji modyfikacji RFC 3/2021/KCMRM/PZŁ SWD PRM – Przystosowanie profili 
aplikacji DGT DCA dla ról GDM, ZGDM oraz DMW do konsol dyspozytorskich typu B.

RFC3/2021/KCMRM/PZŁ SWD PRM zostało opracowane w związku z planowanym zakupem 
nowych konsol dyspozytorskich dla użytkowników PZŁ SWD PRM na stanowiskach: głównego 
dyspozytora medycznego, zastępcy głównego dyspozytora medycznego oraz dyspozytora medycznego 
wysyłającego, spełniających warunki zawarte w dokumencie pt.: „Rekomendacja minimalnych 
wymagań dla sprzętu wykorzystywanego do obsługi SWD PRM”.
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Zgodnie z ww. dokumentem konsole dyspozytorskie typu B będą miały większą przekątną matrycy, 
większą rozdzielczość oraz różne proporcje krawędzi ekranu w stosunku do obecnie użytkowanych 
konsol dyspozytorskich przez użytkowników PZŁ SWD PRM.

Produktem zlecenia były profile aplikacji DGT DCA dla ról: głównego dyspozytora medycznego, 
zastępcy głównego dyspozytora medycznego oraz dyspozytora medycznego wysyłającego 
przystosowane do parametrów technicznych konsol dyspozytorskich typu B, zgodnie 
z ww. specyfikacją.

W ramach wprowadzonych zmian osiągnięto rezultat w zakresie:

a) zmiany w aplikacji DGT DCA dotyczące widoku podmenu “Panelu Kafli“;
b) zmiany w projekcie aplikacji DGT DCA dotyczące rozmieszczenia poszczególnych 

paneli w stosunku do profili GDM, ZGDM oraz DMW przygotowanych na konsole 
dyspozytorskie typu A;

c) dodanie w „Panelu Radia” dodatkowej zakładki z grupami radiowymi „Grupy ZRM”, 
w której będą kafle grup radiowych skonfigurowanych dla danego ZRM.

Obecnie trwają prace mające na celu aktualizację dokumentu: KCMRM-ZR-INS-21 Instrukcja 
użytkownika – Aplikacja DGT DCA oraz przygotowania do łącznych testów ww. RFC z pozostałymi 
zmianami wynikającymi z wprowadzonych w nowej wersji usprawnień oraz poprawek z HD.

23. Otworzyliśmy oferty w postępowaniu na dokończenie prac projektowych budynku 
KCMRM

W dniu 14 stycznia 2022 r. otworzyliśmy postępowanie pn.: “Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej budowy Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew. 7/10 z obrębu 6-10-
01, położonej przy ul. Księżycowej 5 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy“.

W postępowaniu zostały złożone 4 oferty:

a) „PROJMORS” Biuro Projektów Budownictwa Morskiego sp. z o. o. – zamówienie 
podstawowe: 792 503,76 złotych, zamówienie opcjonalne: 73 800,00 złotych;

b) Maki architekci sp. z o. o. – zamówienie podstawowe: 404 000,00 złotych, zamówienie 
opcjonalne: 28 800,00 złotych;

c) DEMIURG Construction sp. z o. o. spółka komandytowa – zamówienie podstawowe: 
995 940,84 złotych, zamówienie opcjonalne: 110 331,00 złotych;

d) Pas Projekt sp. z o. o. – zamówienie podstawowe: 615 000,00 złotych, zamówienie 
opcjonalne: 30 750,00 złotych.

Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poinformował, iż zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości brutto 614 414,00 złotych.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy 
Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew. 7/10 z obrębu 6-10-01, położonej 
przy ul. Księżycowej 5 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy tj.:
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a) przygotować kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową;
b) uzyskać w imieniu Zamawiającego na podstawie odrębnego upoważnienia, ostateczną 

decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pod nazwą: „Budowa Krajowego 
Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną oraz zagospodarowaniem terenu”, zlokalizowanej na części działki 
nr ew. 7/10 z obrębu 6-10-01, położonej przy ul. Księżycowej 5 w dzielnicy Bemowo 
m.st. Warszawy;

c) uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na usunięcie drzew i krzewów dla terenu pod 
planowaną inwestycję, a także dokonać niezbędnych zgłoszeń robót budowlanych 
i budowy obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę;

d) w ramach prawa opcji – pełnić nadzory autorskie w trakcie realizacji inwestycji 
wykonywanej na podstawie Dokumentacji.

Projekt inwestycji obejmuje:

a) budowę budynku biurowo-administracyjnego z częścią szkoleniowo-konferencyjną 
zapewniającą usługi noclegowe uczestnikom szkoleń, składającego się z jednej 
kondygnacji podziemnej i czterech kondygnacji naziemnych wraz z masztem 
antenowym (oraz rezerwą pod drugi maszt antenowy) i infrastrukturą techniczną 
zlokalizowaną na dachu budynku;

b) budowę dwóch zjazdów z drogi publicznej – z ul. Księżycowej, w tym zjazdu do 
parkingu podziemnego i zjazdu do części gospodarczej budynku KCMRM;

c) budowę zasilania podstawowego i rezerwowego składającego się z nowo projektowanej 
stacji TRAFO (zlokalizowanej poza obszarem opracowania) oraz agregatu 
prądotwórczego zlokalizowanego w budynku KCMRM – projekt stacji TRAFO – 
według opracowania odrębnego wykonywanego na zlecenie gestora sieci;

d) budowę obiektów małej architektury – m. in.: wiaty na rowery;
e) budowę dróg wewnętrznych i ciągów pieszych;
f) przebudowę i budowę ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami;
g) budowę instalacji oświetlenia zewnętrznego terenu oraz montaż instalacji oświetlenia 

przeszkodowego na budynku;
h) rządzenie terenów zielonych, w tym wycinkę drzew i krzewów poprzedzoną 

uzyskaniem właściwych zezwoleń;
i) niwelację terenu;
j) przekładki sieci i instalacji kolidujących z planowaną zabudową (jeśli będą konieczne), 

zabezpieczenie istniejących instalacji podziemnych w obszarze ujętym 
w opracowaniach;

k) pracowanie projektu robót geologicznych, zgodnie z ustawą Prawo Geologiczne 
i Górnicze, jeśli będzie wymagane;

l) budowę przyłączy wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej:
 wodociągowego,
 kanalizacyjnego,
 teletechnicznego,
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 energetycznego;
m) instalacji dolnego źródła pompy ciepła (alternatywnie wykonanie przyłącza gazowego). 

Dopuszczalne jest (alternatywnie) zastosowanie kompleksowych, proekologicznych 
rozwiązań związanych z instalacją ogrzewania, opartych m. in. o ww. źródła ciepła i/lub 
przyłącze do sieci cieplnej – pozwalających na optymalizację kosztów pozyskiwania 
i zużycia energii.

W ramach zamówienia opcjonalnego jest przewidziany nadzór autorski w czasie realizacji inwestycji 
przez nanoszenie wszelkich akceptowanych zmian projektowych, rozwiązań zamiennych, 
wykonywanie wszelkich rysunków uzupełniających lub brakujących w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, rozwiązywanie problemów technicznych i wykonawczych pojawiających się w procesie 
inwestycyjnym, konsultacje w wyborze materiałów i rozwiązań budowlanych, uczestnictwo w naradach 
na budowie, wykonanie niezbędnej dokumentacji lub poprawek, uzupełnień wynikającej z zaleceń 
pokontrolnych organów, a w szczególności: Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej i innych (np. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB) i/lub Wojewódzki 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego (WINB).

Powierzchnia zabudowy budynku – wynosi ok. 1260 m2, powierzchnia użytkowa – wynosi ok. 5020 
m2 – (w tym ok. 1170 m2 kondygnacja podziemna i ok. 3950 m2 – kondygnacje naziemne), kubatura 
budynku ok. 30 050 m3. Podane wartości są wartościami szacunkowymi nie uwzględniającymi zmian 
jakie należy wprowadzić do projektu budowalnego.

Ww. postępowanie jest kontynuacją prac po poprzednim wykonawcy z którym rozwiązano umowę.

Obecnie trwa weryfikacji złożonych ofert.

24. Ogłosiliśmy postępowanie pn.: „Implementacja usług w infrastrukturze OST 112 na 
potrzeby SWD PRM” – sieć Data SWD PRM i sieć Radio

W dniu 14 stycznia 2022 r. ogłosiliśmy postępowanie pn.: „Implementacja usług w infrastrukturze OST 
112 na potrzeby SWD PRM”.

Przedmiotem zamówienia są prace implementacyjne realizowane przez Wykonawcę, polegające na 
przygotowaniu, opiniowaniu, konsultacji, konfiguracji, weryfikacji uruchamianych w sieci operatora 
OST 112 usług wdrożeniowych na potrzeby komunikacji urządzeń i systemów wykorzystywanych 
przez System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego i podsystemów 
współpracujących.

Jest to kolejny etap prac związany związany z porządkowaniem i rozbudową infrastruktury SWD PRM 
w obszarze sieci OST 112, który dotyczy wyjścia z obecnie wykorzystywanej przez SWD PRM sieci 
Data, współdzielonej z systemem informatycznym CPR. Jest to jeden z ostatnich elementów, który jest 
wspólny dla SWD PRM i ST CPR. W tym celu powstanie wydzielona logicznie część sieci OST 112 
stanowiąca sieć Data SWD PRM. Prace w tym obszarze są związane z przejęciem przez Krajowe 
Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego zadania administrowania SWD PRM od 
poprzedniego administratora MSWiA.

Dodatkowo w ramach prac powstanie sieć Radio jako wydzielona logicznie część sieci OST 112 na 
potrzeby komunikacji serwerów radiowych zlokalizowanych w infrastrukturze Ośrodków Regionalnych 
Podsystemu Zintegrowanej Łączności (PZŁ) SWD PRM a Punktem Wymiany Ruchu (PWR) w sieci 
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OST 112. Sieć Radio jest konieczna do realizacji projektu integracji łączności radiowej 
wykorzystywanej przez dyspozytorów medycznych i zespoły ratownictwa medycznego 
funkcjonujących w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne w poszczególnych województwach z 
PZŁ SWD PRM.

W ramach wcześniej przeprowadzonych prac została zrealizowana sieć klasy SDN realizująca 
komunikację pomiędzy lokalizacjami podstawowych centrów danych oraz lokalizacjami zapasowymi. 
W ramach zrealizowanego wcześniej postępowania, zbudowaliśmy w każdej z lokalizacji następująca 
infrastrukturę w oparciu o rozwiązanie ACI firmy Cisco:

a) lokalizacja 1 – urządzenia SPINE, urządzenia LEAF, kontrolery SDN;
b) lokalizacja 2 – urządzenia SPINE, urządzenia LEAF, kontrolery SDN;
c) lokalizacja 3 – urządzenia Remote LEAF (A);
d) lokalizacja 4 – urządzenia Remote LEAF (B).

Poza wymienionymi urządzeniami w lokalizacjach 1 i 2 uruchomiona jest infrastruktura HCI w oparciu 
o rozwiązanie HyperFlex firmy Cisco, na których pracuje główna aplikacja – SWD PRM oraz usługi 
zarządzania, monitorowania oraz raportowania.

W ramach usług działających na klastrze następuje komunikacja z usługami zewnętrznych podmiotów 
udostępniających dane niezbędne do działania aplikacji głównej. W ramach powyższej infrastruktury 
HCI został również zrealizowany system PZŁ SWD PRM odpowiedzialny za nadzór oraz archiwizację 
rozmów m. in. dyspozytorów medycznych obsługujących numer alarmowy 999. Podsystem ten realizuje 
również integrację komunikacji na konsoli dyspozytorskiej dyspozytora medycznego.

W ramach postępowania dotyczącego sieci radio oraz data, Wykonawca musi przygotować konfigurację 
węzłów PE i CE sieci OST 112 w uzgodnieniu z operatorem na potrzeby uruchomienia nowych 
dedykowanych sieci dla wdrażanych nowych usług oraz rekonfiguracji obecnie wykorzystywanych:

a) wydzielenia komunikacji „Intranet” do dedykowanej sieci IP VPN MPLS dla lokalizacji 
dyspozytorni medycznych, ośrodków regionalnych oraz ośrodków Centrum Danych – 
sieć danych;

b) wydzielenie komunikacji radiowej do dedykowanej sieci IP VPN MPLS dla lokalizacji 
ośrodków regionalnych oraz Centrów Danych – sieć radio;

c) realizacja wymaganych połączeń pomiędzy wydzielonymi sieciami na potrzeby 
komunikacji komponentów głosowych oraz radiowych SWD PRM poprzez urządzenia 
bezpieczeństwa sieci OST 112;

d) realizacja wymaganych połączeń pomiędzy systemem SWD PRM a systemami 
współpracującymi po migracji do nowo utworzonych sieci;

e) migracja/rekonfiguracja styków CP SPR oraz sieci OST 112 dla zapewnienia 
połączenia pomiędzy nowo tworzonymi sieciami z zachowaniem wszystkich usług.

Termin składani ofert w postępowaniu upływa w dniu 25 stycznia 2022 roku o godz. 12:30.
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25. Podpisaliśmy umowę na realizację rozbudowy infrastruktury POK-ZOK SWD PRM 
na potrzeby systemu typu “SIEM”

Podpisaliśmy umowę z firmą RUNGU SYSTEMS sp. z o. o. na realizację zadania pn.: „Rozbudowa 
infrastruktury POK-ZOK Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego na potrzeby systemu typu SIEM”. Umowa została zawarta w rezultacie przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129, z późn. 
zm.). Przyjęty tryb wyboru Wykonawcy wynikał z przeprowadzonych wcześniej dwóch nieskutecznych 
postępowań.

Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń i oprogramowania standardowego oraz niezbędnych 
licencji wieczystych na potrzeby budowy Systemu typu SIEM pozwalającego na monitorowanie 
w czasie rzeczywistym i reagowanie na incydenty związane z bezpieczeństwem informatycznym SWD 
PRM.

W związku z koniecznością budowy Systemu klasy SIEM, Zamawiający nabędzie 3 serwery oraz 
oprogramowanie klasy SIEM, które zamierza na nich zainstalować. Licencje wieczyste dostarczone 
wraz z oprogramowaniem muszą pozwolić na uruchomienie całości środowiska (6 maszyn wirtualnych 
– po dwa na każdy serwer fizyczny). Wykonawca musi dostarczyć i zainstalować po jednym komplecie 
urządzeń we wskazanych przez Zamawiającego szafach RACK w ośrodkach POK i ZOK oraz 
w dodatkowej lokalizacji znajdującej się na terenie Miasta Stołecznego Warszawy.

Czas na realizację przedmiotu umowy to 30 dni.

26. Pilotażowe uruchomienie usługi SS7 dla abonentów Netii w województwie pomorskim

W dniu 19 stycznia 2022 r. rozpoczął się pilotaż usługi SS7 dla abonentów Netii S. A.  w województwie 
pomorskim. Od godziny 10.00 Netia S. A. połączenia swoich abonentów na numer 999, oznaczone 
numerami NKA dedykowanym dla województwa pomorskiego (58C250999, 58C260999) kieruje 
poprzez łącza SS7 do OR PZŁ SWD w Gdańsku.

Wykonywane połączenia testowe wykazały poprawność kierowania oraz brak problemów z obsługą 
połączeń.

W ciągu doby (do godziny 10:00 dnia 17 stycznia do godziny 10:00 18 stycznia) zarejestrowano 
9  połączeń na numer 999 od abonentów Netii S. A. w województwie pomorskim z czego 7 połączeń 
było połączeniami testowymi. Połączenia testowe wykonywane były tak by sprawdzić kierowania 
z centrali Netii S. A. w Warszawie i Jaworznie. W trakcie testów zaobserwowano poprawność działania 
zastępowalności PZŁ SWD PRM w przypadku czasu oczekiwania w kolejce ponad 30 sekund.

27. ZZP przy MZ ogłosił wybór najkorzystniejszych ofert ramowych w postępowaniu na 
zakup sprzętu wykorzystywanego do obsługi SWD PRM (postępowanie ZZP-149/21) 
– zakup komputerów, konsol dyspozytorskich, monitorów, słuchawek, czytników 
kodów

Zakład Zamówień Publicznym przy Ministrze Zdrowia ogłosił  wybór najkorzystniejszych ofert 
ramowych w postępowaniu ZZP-149/21 o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu 
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wykorzystywanego do obsługi SWD PRM. Postępowanie dotyczyło zakupu komputerów, konsol 
dyspozytorskich, wraz z systemem operacyjnym, monitorów, słuchawek, czytników kodów, które będą 
wykorzystywane przez użytkowników końcowych SWD PRM naziemnych i lotniczych zespołów 
ratownictwa medycznego.

Wybór najkorzystniejszej oferty dotyczył części nr 1, 2, 5, 7:

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
na podstawie kryteriów oceny ofert ramowych określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia 
(„Oferowana cena brutto oferty ramowej ” – waga – maks. 60 pkt, „Termin wykonania zamówienia 
jednostkowego” – waga – maks. 40 pkt), wybrano jako najkorzystniejsze oferty ramowe.

Postępowanie w części nr 3, 4, 6 zostało unieważnione z powodu braku ofert.

28. Zakończyło się partycjonowanie testowej bazy danych SWDDEV2

W dniu 17 stycznia 2022 r. zakończyliśmy partycjonowanie testowej bazy danych SWDDEV2. Testowa 
baza danych SWDDEV2 dla jak najlepszego odwzorowania zakresu i charakteru danych zawierała 
kopię danych ze środowiska produkcyjnego.

Realizacja ww. prac zajęła więcej czasu niż pierwotnie zakładano. Wynika to z faktu dużej liczby 
danych, które musiały zostać poddane procesowi partycjonowania. Skutkować to będzie wydłużeniem 
realizacji całego zadania.

Realizacja ww. prac jest związana realizacją  RFC 18/2021/KCMRM/SWDPRM – Zmiany związane 
z partycjonowaniem tabel SWD PRM.

Celem całego projektu jest wprowadzenie zmian w Systemie Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) związanych z partycjonowaniem tabel w bazie 
danych SWD PRM, jako efekt zidentyfikowanych działań zapobiegających wystąpieniu kolejnych 
incydentów serwisowych.

Przedmiotem zmiany jest wprowadzenie zmian w SWD PRM w związku z partycjonowaniem tabel w 
bazie danych SWD PRM.

Z uwagi na złożoność procesów w aplikacji SWD PRM realizacja RFC została podzielona na dwa etapy.

W ramach realizacji prac Wykonawca zrealizuje następujące zdania:

a) utworzenie skryptów do partycjonowania bazy danych SWD PRM (analiza najczęściej 
wykorzystywanych kolumn, które posłużą do partycjonowania);

b) weryfikacja danych po migracji SWDDEV na ODA;
c) weryfikacja poprawności działania skryptów do partycjonowania na SWDDEV1;
d) podpięcie Wildfy do nowej bazy danych SWDDEV1;
e) weryfikacja danych po migracji na środowisku dev2 ODA;
f) testy partycjonowania na SWDDEV2;
g) podpięcie Wildfy do nowej bazy danych SWDDEV2;
h) weryfikacja danych po migracji na środowisku SZK ODA;
i) podpięcie Wildfy do nowej bazy danych SWDSZK;
j) testy partycjonowania SWDSZK na ODA;
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k) przeniesienie tabeli AVL2 do osobnej instancji bazy danych w celu odciążenia bazy 
produkcyjnej SWDPRM _OPERATIONAL;

l) modyfikacja ustawień sieciowych na serwerach app (dodanie 3 bazy zapasowej 
SWDPROD2 na ODA);

m) weryfikacja danych po migracji na środowisku PROD2 ODA;
n) przywrócenie konfiguracji 2 baz na prod2 (master i slave na ODA);
o) partycjonowanie na SWDPROD2.

Wszystkie powyższe zmiany mają na celu poprawę jakości rozwiązań narzędzi i funkcjonalności jakie 
będą dostępne dla użytkowników poszczególnych modułów SWD PRM.

Dodatkowo w ramach realizacji ww. RFC po stronie Zespołu KCMRM zostaną zrealizowane 
następujące zadania:

a) zmiana parametrów Instancji SWDPROD2 w zakresie DG, redolog, Archivelog;
b) utworzenie instancji dev na ODA;
c) import danych z instancji server dev na server dev ODA;
d) utworzenie instancji dev2 na ODA;
e) import danych z instancji server dev2 na server dev2 ODA;
f) usunięcie instacji DEV1 I DEV2 używanych do testów partycjonowania;
g) utworzenie instancji SWDSZK na ODA;
h) migracja instancji SWDSZK na ODA;
i) podpięcie wildfy do nowej bazy danych SWDSZK;
j) testy partycjonowania SWDSZK na ODA;
k) utworzenie instancji PROD2 i TEST AVL2 na środowisko ODA;
l) przeniesienie tabeli AVL2 do osobnej instancji bazy danych w celu odciążenia bazy 

produkcyjnej SWDPRM _OPERATIONAL;
m) migracja SWDPROD1:

 dopięcie do klastra DG Secondary Slave DB na ODA1 dla SWDPROD1,
 replikacja jako serwer zapasowy w klastrze,
 weryfikacja klastra DG dla SWDPROD1,
 przełączenie aktywnego noda klastra na ODA1,
 usunięcie z DG noda ZOK,
 modyfikacja triggerów odp. za przełączenie HA,
 dodanie do klastra ODA2 jako kolejny węzeł klastra,
 usunięcie z klastra noda POK;

n) migracja HDATA:
 dopięcie do klastra DG Secondary Slave DB na ODA1 dla HDATA,
 replikacja jako serwer zapasowy w klastrze,
 weryfikacja klastra DG dla HDATA,
 przełączenie aktywnego noda klastra na ODA1,
 rekonfiguracja Apex,
 rekonfiguracja GoldenGate (dest.),
 modyfikacja triggerów odp. za przełączenie HA,
 usunięcie z DG noda ZOK,
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 dodanie do klastra ODA2 jako kolejny węzeł klastra,
 usunięcie z klastra noda POK

o) migracja SWDPROD2:
 dopięcie do klastra DG Secondary Slave DB na ODA1 dla SWDPROD2,
 replikacja jako serwer zapasowy w klastrze,
 weryfikacja klastra DG dla SWDPROD2,
 instalacja bin GoldenGate,
 przełączenie aktywnego noda klastra na ODA1,
 rekonfiguracja GoldenGate (source),
 usunięcie z DG noda ZOK,
 modyfikacja triggerów odp. za przełączenie HA,
 dodanie do klastra ODA2 jako kolejny węzeł klastra,
 usunięcie z klastra noda POK

p) migracja instancji CRT:
 utworzenie nowej instancji CRT na ODA,
 konfiguracja klastra DG na ODA,
 rekonfiguracja lsnr.

Ww. RFC uzyskało akceptację ówczesnego Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności 
Ministerstwa Zdrowia. Z uwagi na przyśpieszony tryb realizacji (zadanie mające na celu optymalizację 
SWD PRM i wyeliminowanie ryzyka kolejnych awarii) oraz na techniczny zakres RFC ww. dokument 
specyfikacji modyfikacji nie był przedłożony do opinii dla Członków Rady ds. SWD PRM przy 
Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM).

W kolejnym kroku rozpocznie się weryfikacja poprawności działania bazy danych po partycjonowaniu 
oraz realizacja kolejnych dwóch grup testów:

a) testów wydajnościowych aplikacji SWD PRM;
b) testów obsługi sytuacji awaryjnych, które mogą wystąpić podczas partycjonowania 

bazy danych w środowisku produkcyjnym.

29. Zakończyliśmy prace związane z wymianą switch-y w DM13-01 w Kielcach

W związku z kontynuacją projektu wymiany switch-y w dyspozytorniach medycznych zlokalizowanych 
poza Ośrodkami Regionalnymi Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) na potrzeby prawidłowego 
działania SWD PRM i systemów współpracujących, zakończyliśmy prace związane w wymianą tych 
urządzeń w kolejnej lokalizacji. Tym razem prace realizowaliśmy w DM13-01 w Kielcach.

W ramach prac zaplanowano:

a) demontaż aktualnie użytkowanych urządzeń;
b) montaż nowych urządzeń;
c) konfigurację i uruchomienie nowych urządzeń.
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Prace były realizowane przez Zespół Centrum Technicznego SWD PRM Krajowego Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego we współpracy z Inżynierami Biura Informatyki i Łączności 
Komendy Głównej Policji.

30. Produkcyjne uruchomienie usługi SS7 w województwie opolskim

W dniu 18 stycznia 2022 r. produkcyjnie uruchomiliśmy łącza SS7 w województwie opolskim. OR PZŁ 
SWD PRM w Opolu jest trzecim ośrodkiem uruchamianym produkcyjnie.

Orange Polska o godzinie 10:00 rozpoczął proces zmiany kierowania połączeń oznaczonych NKA 
dedykowanym dla województwa opolskiego. Po zakończeniu prac Opolski Urząd Wojewódzki 
potwierdził poprawność kierowanie ruchu zarówno dla połączeń z telefonów stacjonarnych jak 
i komórkowych oraz poprawność zachowania aplikacji DGT DCA i Modułu Dyspozytora (formatka, 
PLI CDB).

Uruchomienie produkcyjne poprzedzone było trwającym od dnia 13 grudnia 2021 r. pilotażem usług 
dla abonentów Netii S. A.

W celu zminimalizowania ryzyka niedostarczenia połączenia na numer alarmowy 999 dla OR PZŁ 
SWD PRM w Opolu zdefiniowano dwa ośrodki zastępujące. Połączenia są dostarczane do ośrodka 
z dwóch central Netii S. A. poprzez dwa niezależne łącza światłowodowe.

31. Zakończyliśmy prace związane z wymianą switch-y w DM12-01 w Częstochowie

W związku z kontynuacją projektu wymiany switch-y w dyspozytorniach medycznych zlokalizowanych 
poza Ośrodkami Regionalnymi Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) na potrzeby prawidłowego 
działania SWD PRM i systemów współpracujących, zakończyliśmy prace związane w wymianą tych 
urządzeń w kolejnej lokalizacji. Tym razem prace realizowaliśmy w DM12-01 w Częstochowie.

W ramach prac zaplanowano:

a) demontaż aktualnie użytkowanych urządzeń;
b) montaż nowych urządzeń;
c) konfigurację i uruchomienie nowych urządzeń.

Prace były realizowane przez Zespół Centrum Technicznego SWD PRM Krajowego Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego we współpracy z Inżynierami Biura Informatyki i Łączności 
Komendy Głównej Policji.

32. Rozpoczęliśmy przekazywanie do Urzędów Wojewódzkich porozumień dotyczących 
refakturowania kosztów utrzymania łączy SS7 na potrzeby obsługi połączeń z numeru 
alarmowego 999 w PZŁ SWD PRM

W związku z zakończeniem w końcu 2021 roku budowy, do wszystkich Ośrodków Regionalnych 
Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego (PZŁ SWD PRM), łączy podstawowych i zapasowych na potrzeby obsługi przez 
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dyspozytorów medycznych połączeń kierowanych na numer alarmowy 999, rozpoczęliśmy 
przekazywanie do podpisu do Urzędów Wojewódzkich porozumień dotyczących refakturowania 
kosztów utrzymania łączy SS7.

Ww. zadanie związane jest z realizacją umowy z Wykonawcą firmą Netia Sp. z o. o. na zakup dostępu 
do sieci PSTN w technologii SS7 na potrzeby przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych 
przychodzących na numer alarmowy 999 obsługiwanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) i koniecznością zaplanowania i zabezpieczenia 
przez Urzędy Wojewódzkie środków finansowych na utrzymanie wybudowanych łączy w technologii 
SS7.

Mając na uwadze:

a) 24a ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2053, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o PRM”, zgodnie 
z którym zadania administrowania Systemem Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) oraz jego rozbudowy 
i modyfikacji minister właściwy do spraw zdrowia powierzył dysponentowi lotniczych 
zespołów ratownictwa medycznego będącego jednostką nadzorowaną przez ministra 
właściwego do spraw zdrowia,

b) 24a ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy o PRM, zgodnie z którym Wojewoda zapewnia 
utrzymanie i funkcjonowanie SWD PRM na terenie województwa, a utrzymanie 
i funkcjonowanie SWD PRM jest finansowane z budżetu państwa z części, których 
dysponentami są właściwi wojewodowie,

c) 25a ust. 1 i 3 ustawy o PRM, zgodnie z którym Wojewoda tworzy i prowadzi 
dyspozytornię medyczną w województwie oraz dyspozytornie medyczne działają 
w sposób zapewniający zastępowalność w przypadku miejscowej awarii sieci 
teleinformatycznej na potrzeby obsługi numerów alarmowych w rozumieniu art. 2 pkt 
5 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 268) albo jej przeciążenia, awarii SWD PRM, łączności radiowej 
lub telefonicznej,

d) 6 ust. 1 ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o systemie powiadamiania 
ratunkowego (Dz. U. poz. 1899), zgodnie z którym do czasu zapewnienia kierowania 
połączeń do numerów alarmowych 998 i 999 do właściwego terytorialnie centrum 
powiadamiania ratunkowego, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r., dostawca 
publicznie dostępnych usług telefonicznych kieruje te połączenia do właściwych 
terytorialnie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz dyspozytorni 
medycznych,

e) okoliczność, że niezbędne jest zapewnienie świadczenia usług telekomunikacyjnych dla 
Podsystemu Zintegrowanej Łączności SWD PRM (PZŁ SWD PRM) w systemie 
Państwowe Ratownictwo Medyczne, pomiędzy siecią PSTN a PZŁ SWD PRM 
w technologii SS7 związanych z obsługą wywołań alarmowych kierowanych od osób 
będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego na numer alarmowy 999,

f) okoliczność, że aktualnie wywołania głosowe na numer alarmowy 999 kierowane są do 
właściwego terytorialnie centrum powiadamiania ratunkowego, a połączenia do 
odpowiedniej dyspozytorni medycznej są tranzytowane do PZŁ SWD PRM przez 
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Podsystem Zintegrowanej Łączności Systemu Informatycznego Centrów 
Powiadamiania Ratunkowego. Planowane rozwiązanie będzie polegało na 
zaprojektowaniu  i wykonaniu niezależnych łączy do Ośrodka Regionalnego w taki 
sposób, aby zapewnić realizację usług telekomunikacyjnych dla numeru 999 
z oczekiwanym poziomem SLA oraz zapewnienie właściwego poziomu 
bezpieczeństwa teleinformatycznego,

g) zobowiązanie Ministerstwa Zdrowia do dokonania wszelkich niezbędnych działań 
w celu dokonania zmiany przepisów ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie 
ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, w szczególności art. 6 ust. 1, zgodnie 
z którym do czasu zapewnienia kierowania połączeń do numerów alarmowych 998 
i 999 do właściwego terytorialnie centrum powiadamiania ratunkowego, jednak nie 
dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r., dostawca publicznie dostępnych usług 
telefonicznych kieruje te połączenia do właściwych terytorialnie jednostek 
organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz dyspozytorni medycznych

– Strony zawrą porozumienie określające zasady rozliczenia kosztów utrzymania łączy sieci PSTN 
w technologii SS7 i świadczenia usług telekomunikacyjnych przychodzących na numer alarmowy 999.

Treść przedmiotowego porozumienia została ustalona na konferencji uzgodnieniowej, która odbyła się 
w dniu 20 grudnia 2021 r. z przedstawicielami urzędów wojewódzkich.

33. Zakończyliśmy prace związane z wymianą switch-y w DM12-04 w Gliwicach

W związku z kontynuacją projektu wymiany switch-y w dyspozytorniach medycznych zlokalizowanych 
poza Ośrodkami Regionalnymi Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) na potrzeby prawidłowego 
działania SWD PRM i systemów współpracujących, zakończyliśmy prace związane w wymianą tych 
urządzeń w kolejnej lokalizacji. Tym razem prace realizowaliśmy w DM12-04 w Gliwicach.

W ramach prac zaplanowano:

a) demontaż aktualnie użytkowanych urządzeń;
b) montaż nowych urządzeń;
c) konfigurację i uruchomienie nowych urządzeń.

Prace były realizowane przez Zespół Centrum Technicznego SWD PRM Krajowego Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego we współpracy z Inżynierami Biura Informatyki i Łączności 
Komendy Głównej Policji.

34. Rozpoczęliśmy proces aneksowania porozumień z UW na udostępnienie 
infrastruktury serwerowni na potrzeby SWD PRM w związku z doposażeniem OR 
PZŁ SWDPRM o sprzęt do obsługi łączy SS7

W związku z zakończeniem w końcu 2021 roku budowy, do wszystkich Ośrodków Regionalnych 
Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego (PZŁ SWD PRM), łączy podstawowych i zapasowych na potrzeby obsługi przez 
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dyspozytorów medycznych połączeń kierowanych na numer alarmowy 999, rozpoczęliśmy proces 
aneksowania porozumień z Urzędami Wojewódzkimi (UW) na udostępnienie infrastruktury serwerowni 
UW na potrzeby SWD PRM w związku z doposażeniem Ośrodków Regionalnych (OR) PZŁ SWDPRM 
o sprzęt do obsługi łączy SS7.

Ww. zadanie związane jest z realizacją umowy z Wykonawcą firmą Netia Sp. z o. o. na zakup dostępu 
do sieci PSTN w technologii SS7 na potrzeby przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych 
przychodzących na numer alarmowy 999 obsługiwanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) i koniecznością zaplanowania i zabezpieczenia 
przez Urzędy Wojewódzkie środków finansowych na utrzymanie wybudowanych łączy w technologii 
SS7.

W przygotowanych projektach aneksów zostały zmodyfikowane zapisy porozumienia dotyczące 
wykazu sprzętu w OR PZŁ SWD PRM.

35. Pilotażowe uruchomienie usługi SS7 dla abonentów Netii w województwie warmińsko-
mazurskim

W dniu 19 stycznia 2022 r. rozpoczęliśmy pilotaż usługi SS7 dla abonentów 
Netii S. A.  w województwie warmińsko-mazurskim. Od godziny 10.00 Netia S. A. połączenia swoich 
abonentów na numer 999, oznaczone numerami NKA dedykowanym dla województwa warmińsko 
mazurskiego  kieruje poprzez łącza SS7 do OR PZŁ SWD w Olsztynie.

Wykonywane połączenia testowe wykazały poprawność kierowania oraz brak problemów z obsługą 
połączeń.

W ciągu doby (do godziny 10:00 dnia 19 stycznia do godziny 10:00 dnia 20 stycznia) zarejestrowano 
tylko 2 połączenia wykonywane w ramach testów. Połączenia testowe wykonywane były tak by 
sprawdzić poprawność kierowania z centrali Netii S. A. w Warszawie i Jaworznie.

36. Zakończyliśmy prace związane z wymianą switch-y w DM12-05 w Bielsku-Białej

W związku z kontynuacją projektu wymiany switch-y w dyspozytorniach medycznych zlokalizowanych 
poza Ośrodkami Regionalnymi Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) na potrzeby prawidłowego 
działania SWD PRM i systemów współpracujących, zakończyliśmy prace związane w wymianą tych 
urządzeń w kolejnej lokalizacji. Tym razem prace realizowaliśmy w DM12-05 w Bielsku-Białej.

W ramach prac zaplanowano:

a) demontaż aktualnie użytkowanych urządzeń;
b) montaż nowych urządzeń;
c) konfigurację i uruchomienie nowych urządzeń.

Prace były realizowane przez Zespół Centrum Technicznego SWD PRM Krajowego Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego we współpracy z Inżynierami Biura Informatyki i Łączności 
Komendy Głównej Policji.
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37. Produkcyjne uruchomienie usługi SS7 w województwie mazowieckim

W dniu 20 stycznia 2022 r. produkcyjnie uruchomiliśmy łącza SS7 w województwie mazowieckim. OR 
PZŁ SWD PRM w Warszawie  jest czwartym ośrodkiem uruchamianym produkcyjnie.

Orange Polska o godzinie 10:00 rozpoczął proces zmiany kierowania połączeń oznaczonych NKA 
dedykowanym dla województwa mazowieckiego. Po zakończeniu prac Mazowiecki Urząd Wojewódzki 
potwierdził poprawność kierowanie ruchu zarówno dla połączeń z telefonów stacjonarnych jak 
i komórkowych.

Uruchomienie produkcyjne poprzedzone było trwającym od dnia 15 grudnia 2021 r. pilotażem usług 
dla abonentów Netii S. A.

W celu zminimalizowania ryzyka niedostarczenia połączenia na numer alarmowy 999 dla OR PZŁ 
SWD PRM w Warszawie  zdefiniowano dwa ośrodki zastępujące. Połączenia są dostarczane do ośrodka 
z dwóch central Netii S. A. poprzez dwa niezależne łącza światłowodowe.

38. Zakończyliśmy prace w infrastrukturze klucza publicznego (PKI) SWD PRM – 
zmiana certyfikatów

W dniu 20 stycznia 2022 r. w środowisku produkcyjnym Systemu Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) w infrastrukturze klucza publicznego (PKI) 
zakończyliśmy prace związane z wymianą certyfikatów używanych przy integracji z infrastrukturą sieci 
OST 112 w KGP (VPN OST112) oraz w SWD PRM (automatyczne pobieranie certyfikatów).

W związku ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia ww. certyfikatów używane dotychczas certyfikaty 
zostały wymienione na nowe.

Po podmianie certyfikatów na nowe Zespół Centrum Technicznego SWD PRM Krajowego Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego przeprowadził testy. W wyniku przeprowadzonych testów 
stwierdzono, że usługa wystawiającą certyfikaty działa poprawnie, zarówno przy połączeniu 
z wykorzystaniem VPN, jak i wewnątrz aplikacji SWD PRM.

39. Zakończyliśmy kolejny etap budowy PZŁ SWD PRM – wszystkie stanowiska WKRM 
wyposażone w konsolę dyspozytorską i aplikację DGT DCA

Zakończyliśmy kolejny etap budowy Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) jakim było dołączenie 
wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego (WKRM) do grona użytkowników PZŁ SWD 
PRM.

Od dnia 11 stycznia 2022 roku wszystkie stanowiska WKRM w kraju wyposażone są w działające 
produkcyjnie konsole dyspozytorskie (KD) z zainstalowaną aplikacją DGT DCA umożliwiającą 
realizację połączeń telefonicznych z wykorzystaniem jednolitego w całym kraju PZŁ SWD PRM.

Przez realizację ww. zadania został spełniony wymóg z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2053), zgodnie z którym w ramach 
Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zapewnia 
się rejestrowanie nagrań rozmów prowadzonych m. in. na stanowisku WKRM.
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Jednocześnie należy zaznaczyć, że uruchomienie PZŁ SWD PRM na stanowiskach WKRM otwiera 
możliwość realizacji kolejnego etapu budowy PZŁ SWD PRM, jakim jest udostępnienie zasobów 
radiowych łączności radiowej funkcjonującej w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 
(PRM) w danym województwie na stanowisku WKRM. Prace nad wdrożeniem integracji łączność 
radiowej PRM z PZŁ SWD PRM są realizowane w ramach zadania  2 budowy PZŁ SWD PRM.

Produkcyjne uruchomienie PZŁ SWD PRM na stanowiskach WKRM było możliwe dzięki współpracy 
i zaangażowaniu pracowników Urzędów Wojewódzkich, Wykonawcy PZŁ SWD PRM firmy DGT Sp. 
z o. o. oraz pracowników Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia i Krajowego Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego. W tym miejscu szczególne podziękowania kierujemy do 
administratorów wojewódzkich, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w realizacją zadań związanych 
z uruchomieniem PZŁ SWD PRM na stanowiskach WKRM.

40. Rozpoczęliśmy testy wydajnościowe oraz testy obsługi sytuacji awaryjnych na 
testowej bazy danych SWDDEV2 po wykonaniu jej partycjonowania

W związku z zakończeniem realizacji zadania partycjonowania testowej bazy danych SWDDEV2 
zawierającej kopię danych ze środowiska produkcyjnego oraz pozytywnych wynikach testów działania 
bazy danych po partycjonowaniu po stronie administratora w dniu dzisiejszym rozpoczęły się kolejne 
dwie grupy testów:

a) testy wydajnościowe aplikacji SWD PRM;
b) testy obsługi sytuacji awaryjnych, które mogą wystąpić podczas partycjonowania bazy 

danych w środowisku produkcyjnym.

Podczas realizacji ww. testów m. in. będzie testowanie zachowanie się bazy danych w przypadku jej 
restartu.

Do testów wydajnościowych będzie wykorzystywane przez Wykonawcę dedykowane narzędzie. Jego 
działanie polega na masowym tworzeniu symulacji nowych zdarzeń oraz obsługiwaniu ich przez ZRM 
w danych przedziale czasu. W ten sposób staramy się maksymalnie odtworzyć zachowanie 
poszczególnych aplikacji podczas codziennej pracy w środowisku produkcyjnym.

Realizacja ww. prac jest związana realizacją  RFC 18/2021/KCMRM/SWDPRM – Zmiany związane 
z partycjonowaniem tabel SWD PRM.

Celem całego projektu jest wprowadzenie zmian w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) związanych z partycjonowaniem tabel w bazie danych SWD 
PRM, jako efekt zidentyfikowanych działań zapobiegających wystąpieniu kolejnych incydentów 
serwisowych.

Przedmiotem zmiany jest wprowadzenie zmian w SWD PRM w związku z partycjonowaniem tabel w 
bazie danych SWD PRM.

Z uwagi na złożoność procesów w aplikacji SWD PRM realizacja RFC została podzielona na dwa etapy.

W ramach realizacji prac Wykonawca zrealizuje następujące zdania:

a) utworzenie skryptów do partycjonowania bazy danych SWD PRM (analiza najczęściej 
wykorzystywanych kolumn, które posłużą do partycjonowania);
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b) weryfikacja danych po migracji SWDDEV na ODA;
c) weryfikacja poprawności działania skryptów do partycjonowania na SWDDEV1;
d) podpięcie Wildfy do nowej bazy danych SWDDEV1;
e) weryfikacja danych po migracji na środowisku dev2 ODA;
f) testy partycjonowania na SWDDEV2;
g) podpięcie Wildfy do nowej bazy danych SWDDEV2;
h) weryfikacja danych po migracji na środowisku SZK ODA;
i) podpięcie Wildfy do nowej bazy danych SWDSZK;
j) testy partycjonowania SWDSZK na ODA;
k) przeniesienie tabeli AVL2 do osobnej instancji bazy danych w celu odciążenia bazy 

produkcyjnej SWDPRM _OPERATIONAL;
l) modyfikacja ustawień sieciowych na serwerach app (dodanie 3 bazy zapasowej 

SWDPROD2 na ODA);
m) weryfikacja danych po migracji na środowisku PROD2 ODA;
n) przywrócenie konfiguracji 2 baz na prod2 (master i slave na ODA);
o) partycjonowanie na SWDPROD2.
p) Wszystkie powyższe zmiany mają na celu poprawę jakości rozwiązań narzędzi i 

funkcjonalności jakie będą dostępne dla użytkowników poszczególnych modułów 
SWD PRM.

Dodatkowo w ramach realizacji ww. RFC po stronie Zespołu KCMRM zostaną zrealizowane 
następujące zadania:

a) zmiana parametrów Instancji SWDPROD2 w zakresie DG, redolog, Archivelog;
b) utworzenie instancji dev na ODA;
c) import danych z instancji server dev na server dev ODA;
d) utworzenie instancji dev2 na ODA;
e) import danych z instancji server dev2 na server dev2 ODA;
f) usunięcie instacji DEV1 I DEV2 używanych do testów partycjonowania;
g) utworzenie instancji SWDSZK na ODA;
h) migracja instancji SWDSZK na ODA;
i) podpięcie wildfy do nowej bazy danych SWDSZK;
j) testy partycjonowania SWDSZK na ODA;
k) utworzenie instancji PROD2 i TEST AVL2 na środowisko ODA;
l) przeniesienie tabeli AVL2 do osobnej instancji bazy danych w celu odciążenia bazy 

produkcyjnej SWDPRM _OPERATIONAL;
m) migracja SWDPROD1:

 dopięcie do klastra DG Secondary Slave DB na ODA1 dla SWDPROD1,
 replikacja jako serwer zapasowy w klastrze,
 weryfikacja klastra DG dla SWDPROD1,
 przełączenie aktywnego noda klastra na ODA1,
 usunięcie z DG noda ZOK,
 modyfikacja triggerów odp. za przełączenie HA,
 dodanie do klastra ODA2 jako kolejny węzeł klastra,
 usunięcie z klastra noda POK;
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n) migracja HDATA:
 dopięcie do klastra DG Secondary Slave DB na ODA1 dla HDATA,
 replikacja jako serwer zapasowy w klastrze,
 weryfikacja klastra DG dla HDATA,
 przełączenie aktywnego noda klastra na ODA1,
 rekonfiguracja Apex,
 rekonfiguracja GoldenGate (dest.),
 modyfikacja triggerów odp. za przełączenie HA,
 usunięcie z DG noda ZOK,
 dodanie do klastra ODA2 jako kolejny węzeł klastra,
 usunięcie z klastra noda POK

o) migracja SWDPROD2:
 dopięcie do klastra DG Secondary Slave DB na ODA1 dla SWDPROD2,
 replikacja jako serwer zapasowy w klastrze,
 weryfikacja klastra DG dla SWDPROD2,
 instalacja bin GoldenGate,
 przełączenie aktywnego noda klastra na ODA1,
 rekonfiguracja GoldenGate (source),
 usunięcie z DG noda ZOK,
 modyfikacja triggerów odp. za przełączenie HA,
 dodanie do klastra ODA2 jako kolejny węzeł klastra,
 usunięcie z klastra noda POK

p) migracja instancji CRT:
 utworzenie nowej instancji CRT na ODA,
 konfiguracja klastra DG na ODA,
 rekonfiguracja lsnr.

Ww. RFC uzyskało akceptację ówczesnego Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności 
Ministerstwa Zdrowia. Z uwagi na przyśpieszony tryb realizacji (zadanie mające na celu optymalizację 
SWD PRM i wyeliminowanie ryzyka kolejnych awarii) oraz na techniczny zakres RFC ww. dokument 
specyfikacji modyfikacji nie był przedłożony do opinii dla Członków Rady ds. SWD PRM przy 
Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM).

W przypadku zakończenia testów z wynikiem pozytywnym,  następnym krokiem będzie realizacja prac 
w środowisku szkoleniowym SWD PRM.

41. Przekazaliśmy do MZ wykaz planowych do realizacji w 2022 roku RFC

W związku z początkiem nowego roku przekazaliśmy do Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa 
Zdrowia wykaz planowanych do realizacji w 2022 roku RFC w Systemie Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) oraz w podsystemach współpracujących.

Projektem, który dla funkcjonowania i rozwoju SWD PRM będzie kluczowy w 2022 roku, jest 
wdrożenie produkcyjne tzw. SWD PRM 2.0. Mając to na uwadze, w pierwszej kolejności będą 
realizowane RFC, które są niezbędne do wdrożenia SWD PRM 2.0, a testowane i odbierane będą 
w ramach testów przedwdrożeniowych poszczególnych Modułów SWD PRM 2.0. Pozostałe RFC, od 
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których nie jest bezpośrednio zależne produkcyjne wdrożenie Modułów SWD PRM 2.0, będą 
realizowane i wdrażane w ramach slotów pomiędzy poszczególnymi wdrożeniami nowych wersji SWD 
PRM 2.0 w celu uniknięcia nadmiernej i nieplanowanej pracy Wykonawcy SWD PRM w zakresie 
konieczności kompilowania nowych wersji SWD PRM wraz z koniecznością przeprowadzania 
dodatkowych wielodniowych testów regresyjnych aplikacji.

W ramach projektu SWD PRM 2.0 wdrożonych zostanie wiele rozwiązań, które zapewnią jeszcze 
bardziej sprawną i ergonomiczną z punktu widzenia użytkownika realizację skomplikowanych 
procesów w poszczególnych Modułach SWD PRM.

Obecnie w trakcie analizy pozwalającej oszacować czasochłonność oraz koszt realizacji jest osiem RFC, 
które brane są pod uwagę do realizacji w 2022 r:

a) 01/2022/SWDPRM – Obsługa danych historycznych w Module Administratora pod 
WPDS;

b) 04/2022/SWDPRM – Implementacja danych ze słowników RJW PRM i RPRM;
c) 05/2022/SWDPRM – Optymalizacja funkcjonalności skali bólu – etap 2;
d) 06/2022/SWDPRM – Modyfikacja identyfikatora ZRM w Module Analityka;
e) 07/2022/SWDPRM – Dodanie sekcji “Udzielono pomocy przed przybyciem LPR”;
f) 08/2022/SWDPRM – Dostosowanie Modułu Koordynatora do wizualizacji nowej 

dokumentacji medycznej;
g) 09/2022/SWDPRM – Zapisanie skanu wersji papierowej dokumentacji medycznej 

powstałej podczas awarii SWD PRM;
h) 10/2022/SWDPRM – Implementacja Elektronicznej Karty Zgonu do SWD PRM.

Dodatkowo, zrealizowane zostaną RFC z lat poprzednich, które zostały zlecone Wykonawcy do 
implementacji:

a) 16/2020/SWDPRM – Optymalizacja mechanizmów informujących o numerze wersji 
aplikacji (komunikaty) – etap 2a;

b) 16/2020/SWDPRM – Optymalizacja mechanizmów informujących o numerze wersji 
aplikacji (komunikaty) – etap 2b;

c) 16/2020/SWDPRM – Optymalizacja mechanizmów informujących o numerze wersji 
aplikacji (komunikaty) – etap 2c;

d) 18/2020/SWDPRM – Optymalizacja dostępu do dokumentacji medycznej dla 
dyspozytorów medycznych – etap 2;

e) 18/2020/SWDPRM – Optymalizacja dostępu do dokumentacji medycznej dla 
dyspozytorów medycznych – etap 3;

f) 17/2021/SWDPRM – Mechanizm automatycznego zbierania logów z SWD PRM do 
HD – etap 2a;

g) 17/2021/SWDPRM – Mechanizm automatycznego zbierania logów z SWD PRM do 
HD – etap 2b;

h) 17/2021/SWDPRM – Mechanizm automatycznego zbierania logów z SWD PRM do 
HD – etap 2c;

i) 18/2021/SWDPRM – Zmiany związane z partycjonowaniem tabel SWD PRM – etap 
2;



47

j) 19/2021/SWDPRM – Monitorowanie statusów stanowisk dostępowych  w SWD PRM 
– etap 2.

W zakresie podsystemów współpracujących z SWD PRM, jakim jest Podsystem Zintegrowanej 
Łączności SWD PRM (PZŁ SWD PRM) planowany jest jego rozwój oraz dołączanie nowych grup 
użytkowników takich, jak dyspozytorzy Centrum Operacyjnego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 
(CO LPR), ratownicy dyżurujący w bazach HEMS i EMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) 
w ramach trwającego wdrożenia produkcyjnego PZŁ SWD PRM w LPR.

Dodatkowo w ramach system PZŁ SWD PRM planowany jest kolejny etap integracji łączności 
radiowej. Prace te są związane z rekonfiguracją sieci OST112 oraz wydzieleniem własnego VRF na 
potrzeby SWD PRM, a w kolejnych etapach integrację poszczególnych rozwiązań radiowych 
funkcjonujących na terenie kraju. Przygotowanie środowiska sieciowego umożliwiającego przejęcie 
systemów radiowych nastąpi w drugim kwartale 2022 roku. 

Planowane jest także rozszerzenie funkcjonalności dostępnych obecnie w PZŁ SWD PRM. Poniżej 
znajduje się wykaz planowych RFC związanych z obszarem PZŁ SWDPRM:

a) 11/2022/SWDPRM – Unistatusy użytkowników WKRM i LPR;
b) 12/2022/SWDPRM – Analiza sposobu realizacji połączeń wychodzących do PSTN 

oraz obsługi numerów DDI dla kolejek HLD;
c) 13/2022/SWDPRM – Konfiguracja KD i PZŁ SWD na potrzeby kolejnych 

użytkowników w LPR;
d) 14/2022/SWDPRM – Konfiguracja KD i PZŁ SWD PRM na potrzeby realizacji pilotaż 

integracji łączności radiowej LPR z PZŁ SWD PRM w LPR;
e) 15/2022/SWDPRM – Przeniesienie OR PZŁ SWD PRM do lokalizacji docelowej – 

Lublin;
f) 16/2022/SWDPRM – Przeniesienie OR PZŁ SWD PRM do lokalizacji docelowej – 

Kraków;
g) 17/2022/SWDPRM – Przeniesienie OR PZŁ SWD PRM do lokalizacji docelowej – 

Bydgoszcz;
h) 18/2022/SWDPRM – Rozbudowa makiety radiowej wraz z konfiguracją – etap 2;
i) 19/2022/SWDPRM – Rozbudowa makiety radiowej wraz z konfiguracją – etap 3;
j) 20/2022/SWDPRM – Monitorowanie odsłuchów z poziomu KD – rozszerzenie 

funkcjonalności aplikacji.

W ramach zaplanowanych prac zostanie także wykonany kolejny etap integracji SWD PRM z innymi 
podsystemami współpracującymi poprzez szynę danych ESB. Integracja taka została przygotowana do 
wdrożenia produkcyjnego z podsystemami takimi jak PLI CBD czy z interface W2. Wdrożenie 
produkcyjne komunikacji poprzez szynę nastąpi po zakończeniu prac z partycjonowaniem dużych tabel 
oraz przejściem bazy danych dedykowaną infrastrukturę ODA.

W kolejnym etapie szyna danych zostanie wykorzystana w ramach integracji z Systemem Informacji 
Medycznej (P1) w celu przekazywania elektronicznej dokumentacji medycznej. W związku

z koniecznością udostępnienia ww. danych podmiotom działającym poza siecią OST112, na której 
bazuje SWD PRM, planowane są także prace w zakresie budowy punktu styku siecią Internet w ramach 
infrastruktury SWD PRM. Całość prac zostanie wg. wstępnego harmonogramu zakończona w drugim 
kwartale br.
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W pierwszym kwartale 2022 zaplonowana została także migracja systemów bazodanowych, a także 
elementów systemu szyny danych ESB SWD PRM na dedykowaną infrastrukturę ODA. Prace te są 
elementem optymalizującym zapotrzebowanie licencji na produkty Oracle w ramach rozbudowy SWD 
PRM do tzw. wersji 2.0.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz dotychczasowe doświadczenie w pracach związanych z rozwojem 
SWD PRM, należy mieć na uwadze, że powyższa lista może ulec zmianie w zależności od czynników 
niezależnych od KCMRM, a które wymagać będą natychmiastowego zaadresowania w ramach 
modyfikacji systemu, co z kolei skutkować będzie koniecznością wygospodarowania dodatkowego, 
niezaplanowanego czasu potrzebnego na analizę implementowanego zagadnienia, przygotowanie 
projektu RFC, uzgodnienie projektu RFC (oraz jego akceptację przez Radę ds. SWD PRM 
i Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia), wycenę, realizację RFC przez Wykonawcę oraz 
finalnie realizacją testów nowej wersji oprogramowania przed udostępnieniem w środowisku 
szkoleniowym.

Dodatkowo, dla zapewnienia bezprzerwowego funkcjonowania SWD PRM w kolejnych latach 
konieczne jest przejście/przepisanie aplikacji SWD PRM 1.0 (Modułu Dyspozytora, Modułu ZRM, 
oprogramowania serwerowego) na nowoczesną platformę programistyczną, która w pełni wykorzysta 
zalety środowisk elastycznych, w szczególności bazy danych, zalety dokeryzacji czy możliwości 
integracyjnych, zarówno z szyną danych która jest łącznikiem do wszystkich systemów zewnętrznych, 
jak i do systemów budowanych jako systemy otaczające SWD PRM. Jednocześnie otworzy nam to 
możliwości zapewnienia wsparcia i rozwoju SWD PRM w kolejnych okresach użytkowania systemu.

W celu uniknięcia zatrzymania rozwoju SWD PRM, budowa systemu na nowej platformie, musi 
odbywać się równolegle do działającego obecnie Systemu. 

Z uwagi na złożoność i skomplikowanie zadania oraz mając na uwadze zaplanowany dalszy rozwój 
SWD PRM, rekomendowane jest podejście do zagadnienia w sposób etapowy:

rozwiązanie zidentyfikowanych problemów, w zakresie optymalizacji bazy danych, dodatkowego 
monitorowania stanowisk dostępowych w SWD PRM, reorganizacja struktury bazy danych poprzez 
analizę obecnej struktury pod kątem optymalizacji i wydajności, przygotowanie projektu zmiany 
struktury bazy danych, przeprowadzenie analizy wpływu zmiany struktury na moduły SWD PRM oraz 
przygotowanie metodologii przejścia między strukturami przy założeniu pełnej migracji danych;

przygotowanie oprogramowania serwerowego SWD PRM w technologii pozwalającej na rozwój 
i utrzymanie Systemu w kolejnych latach, przy zachowaniu obecnej technologii obecnie używanych 
Modułów SWD PRM i dodaniu do nich obsługi interfejsu API REST, bez zmiany 
funkcjonalności/optymalizacji procesów zachodzących w Modułach Dyspozytora, ZRM 
i Administratora;

migracja SWD PRM do postaci kontenerowej w ramach implementacji OKD przy jednoczesnej migracji 
SWD PRM do SDN oraz optymalizacji procesów zachodzących w Modułach Dyspozytora, ZRM 
i Administratora poprzez zmianę technologii Modułów.

Ważnym obszarem, który nie został uwzględniony w powyższym wyliczeniu prac, które będą 
realizowane w ramach rozwoju SWD PRM oraz systemów współpracujących są inicjatywy zgłaszane 
przez użytkowników SWD PRM, które na chwilę obecną nie są planowane do realizacji z powodu 
wyższego priorytetu realizacji zadania rozbudowy Systemu do wersji 2.0 oraz zadań pobocznych.
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42. Pilotażowe uruchomienie usługi SS7 dla abonentów Netii w województwie 
zachodniopomorskim

W dniu 24 stycznia 2022 r. rozpoczelismy pilotaż usługi SS7 dla abonentów Netii S. A. w województwie 
zachodniopomorskim. Od godziny 10.00 Netia S. A. połączenia swoich abonentów na numer 999, 
oznaczone numerami NKA dedykowanym dla województwa zachodniopomorskiego kieruje poprzez 
łącza SS7 do OR PZŁ SWD w Szczecinie.

Wykonywane połączenia testowe wykazały poprawność kierowania oraz brak problemów z obsługą 
połączeń.

W ciągu doby (do godziny 10:00 dnia 24 stycznia do godziny 10:00 dnia 25 stycznia) zarejestrowano 
8 połączeń z czego 5 wykonanych było w ramach testów. Połączenia testowe wykonywane były tak by 
sprawdzić poprawność kierowania z centrali Netii S. A. w Warszawie i Jaworznie. Do dwóch zgłoszeń 
zadysponowano zespoły ratownictwa medycznego.

43. Zaktualizowaliśmy słownik nazw testów antygenowych sprawozdawanych z SWD 
PRM do EWP

W związku z uzyskaniem od Centrum e-Zdrowia administratora systemu EWP aktualizacji słownika 
zawierającego nazwy testów antygenowych, które są wykorzystywane przez poszczególnych 
dysponentów ZRM, dokonaliśmy w dniu dzisiejszym aktualizacji tego słownika w Systemie 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.

W wyniku aktualizacji doszło 20 nowych pozycji, 5 pozycji zostały zmodyfikowanych w zakresie 
nazwy testu. Po aktualizacji słownik zawiera 147 aktualnych pozycji z nazwami testów antygenowych 
dopuszczonych przez Komisję Europejskiej do sprawozdawania w systemie EWP.

44. Zakończyliśmy prace rekonfiguracyjne w środowisku produkcyjnym SWD PRM 
w związku z zakończeniem procesu przejścia DM do UW

W związku z realizacją powierzonego zadania administrowania Systemem Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) oraz koniecznością wykonania prac 
serwisowych w środowisku produkcyjnym SWD PRM informujemy, że zakończyliśmy zaplanowane 
na dzisiaj okno serwisowe.

Prace związane były z:

a) zmianą webservice służącego do wymiany danych miedzy SWD PRM a aplikacją 
Lotnisko po stronie systemów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wykorzystywanego 
przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego – przygotowania do pełnej 
dwustronnej komunikacji w ramach SWD PRM 2.0;

b) zmianą wartości parametru systemowego “DM_W_UW”.

Po zmianie wartości parametru po uruchomieniu Modułu Administratora przez administratora 
dysponenta, w oknie głównym nie będą dostępne zakładki:
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a) “Stanowiska dyspozytorskie”
b) “Lista konsol dyspozytorskich”;
c) “Lista zestawów słuchawkowych“.

Ww. zmiany w obszarze Modułu Administratora są związane z zakończeniem procesu przejścia 
dyspozytorni medycznych ze struktur dysponentów zespołów ratownictwa medycznego do struktur 
Urzędów Wojewódzkich. Obecnie wszystkie dyspozytorni medyczne w Polsce funkcjonują w strukturze 
Urzędów Wojewódzkich.

Jednocześnie administrator dysponenta nie będzie miał możliwości dodania, modyfikacji i podglądu 
ww. elementów oraz możliwości przyznania uprawnienia „Dyspozytor medyczny” swoim 
użytkownikom.

45. Kontynuujemy rozbudowę infrastruktury SWDPRM – montaż pamięci RAM w ZOK

W dniu 24 stycznia 2022 r. zakończyliśmy prace związane z kolejnym etapem rozbudowy infrastruktury 
Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

Projekt miał na celu rozbudowę infrastruktury serwerowej w Podstawowym i Zapasowym Ośrodku 
Krajowym SWD PRM i obejmuje rozbudowę 6 serwerów w każdym z ośrodków krajowych 
o dodatkowe 64 GB RAM każdy, co łącznie pozwala na uzyskanie 384 GB dodatkowej pamięci RAM 
na ośrodek.

Realizacja ww. prac związana jest z realizacją rozbudowy SWD PRM do tzw. wersji 2.0, która obejmuje 
swym zakresem, poza rozbudową obecnie dostępnych modułów, udostępnienie użytkownikom również 
nowych modułów: Koordynatora, Apteki, NFZ, CO LPR, LZRM i Planisty.

Prace były realizowane przez Zespół Centrum Technicznego SWD PRM Krajowego Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego. Prowadzone prace nie wpłynęły na ograniczenie 
dostępności po stronie użytkowników do SWD PRM i podsystemów współpracujących. Podobne prace 
były realizowane wcześniej również w POK.

46. Rozpoczynamy prace związane z kolejnym etapem budowy PZŁ SWD PRM – obsługa 
połączeń wychodzących do PSTN i numerów DDI na potrzeby kolejek HLD

W związku z kolejnym etapem budowy Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM), rozpoczęliśmy prac 
w zakresie uruchomienia usługi połączeń wychodzących do sieci PSTN oraz obsługi połączeń 
przychodzących dla numerów DDI dedykowanych dla poszczególnych kolejek HLD 
wykorzystywanych przez dyspozytornie medyczne (DM) oraz wojewódzkich koordynatorów 
ratownictwa medycznego (WKRM).

W obecnie funkcjonującej architekturze PZŁ SWD PRM, w okresie przejściowym, zarówno połączenia 
przychodzące na numery DDI jak i wychodzące z DM do sieci PSTN tranzytowane są poprzez 
Podsystem Zintegrowanej Łączności Systemu Informatycznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego 
(PZŁ SI CPR). W celu zakończenia okresu przejściowego, a tym samym realizacji ostatniego 
zaplanowanego w 2018 roku etapu budowy niezależnego PZŁ SWD PRM konieczne jest zapewnienie 
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poza łączami do połączeń przychodzących (SS7) również usługi umożliwiającej realizację połączeń 
wychodzących do sieci PSTN oraz obsługi połączeń przychodzących dla numerów DDI dedykowanych 
dla poszczególnych kolejek HLD wykorzystywanych przez DM oraz stanowiska WKRM.

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) realizację 
powyższego zaplanował w dwóch różnych wariantach:

WARIANT 1 – zapewnienie przez poszczególne urzędy wojewódzkie usługi SIP na dedykowanych 
łączach;

WARIANT 2 – wykorzystanie na ten cel łączy na potrzeby obsługi połączeń przychodzących z numeru 
alarmowego 999 w technologii SS7.

Oba ww. warianty wraz z analizą i rekomendacją KCMRM co do sposobu realizacji ww. usług zostały 
przekazane do weryfikacji do Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ). 

W zależności od wyboru wariantu przez DB MZ Zespół KCMRM podejmie dalsze prace związane 
z kolejnym etapem budowy PZŁ SWD PRM.

47. Przypominamy o zasadach komunikacji członków ZRM z dyspozytorami 
medycznymi w przypadku połączeń telefonicznych

W związku z realizacją umowy nr 469/DN/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. zawartej pomiędzy Lotniczym 
Pogotowiem Ratunkowym (LPR) a Wykonawcą – Netia S. A. na realizację zadania pn. „Zakup dostępu 
do sieci PSTN w  technologii SS7 na potrzeby przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych 
przychodzących na numer alarmowy 999 obsługiwanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego”, uprzejmie informuję, że do dnia dzisiejszego uruchomiliśmy 
produkcyjne łącza SS7 w czterech województwach  (mazowieckie, lubuskie, opolskie, świętokrzyskie)  
obserwujemy od kilku do kilkunastu połączeń na dobę na numer alarmowy 999 przechodzących starą 
drogą przez tranzyt z PZŁ ST CPR MSWiA.

Przeprowadzona przez Orange Polska S. A. oraz Zespół Krajowego Centrum Monitorowania 
Ratownictwa Medycznego analiza wykazała,  że są to połączenia wykonywane bezpośrednio na 
dotychczasowy numer podkładowy dla połączeń na numer alarmowy 999. Z odsłuchu przykładowych 
połączeń wynika, że są to rozmowy między członkami zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) 
a dyspozytorami medycznymi.

Przypominamy, że numery podkładowe dla połączeń telefonicznych na numer alarmowy 999 nie są 
dedykowane dla komunikacji ZRM – dyspozytor medyczny.

Członkowie ZRM powinni wykorzystywać do kontaktu z dyspozytorem wysyłającym lub głównym 
dyspozytorem medycznym wyłącznie dedykowane do tego numery kolejek HLD.

Informujemy również, że docelowo planowane jest wyłączenie transferu połączeń przychodzących 
przez tranzyt z PZŁ ST CPR MSWiA.

48. Produkcyjne uruchomienie usługi SS7 w województwie śląskim

W dniu 25 stycznia 2022 r. produkcyjnie uruchomiliśmy łącza SS7 w województwie śląskim. OR PZŁ 
SWD PRM w Katowicach jest piątym ośrodkiem uruchamianym produkcyjnie.
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Orange Polska o godzinie 10:00 rozpoczął proces zmiany kierowania połączeń oznaczonych NKA 
dedykowanym dla województwa śląskiego. Po zakończeniu prac Śląski Urząd Wojewódzki potwierdził 
poprawność kierowanie ruchu zarówno dla połączeń z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych.

Uruchomienie produkcyjne poprzedzone było trwającym od dnia 10 stycznia 2022 r. pilotażem usług 
dla abonentów Netii S. A.

W celu zminimalizowania ryzyka niedostarczenia połączenia na numer alarmowy 999 dla OR PZŁ 
SWD PRM w Katowicach zdefiniowano dwa ośrodki zastępujące. Połączenia są dostarczane do ośrodka 
z dwóch central Netii S. A. poprzez dwa niezależne łącza światłowodowe.

49. Zakończyliśmy prace planowe w infrastrukturze Hyperflex ZOK SWD PRM 
w zakresie aktualizacji oprogramowania sprzętowego Fabric Interconnect

W dniu dzisiejszym w Zapasowym Ośrodku Krajowym (ZOK) Systemu Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zakończyliśmy prace w infrastrukturze 
Hyperflex w zakresie aktualizacji oprogramowania sprzętowego Fabric Interconnect.

Prace polegały na aktualizacji  oprogramowanie sprzętowego kluczowych elementów infrastruktury 
w  warstwie zarządzającej platformy HCI (Fabric Interconnect).

Wykonane prace umożliwiły pełne wykorzystanie zasobów rozbudowanej infrastruktury SWD PRM.

Prace nie miały wpływu na działanie systemu SWD PRM oraz systemów współpracujących nie nie były 
odczuwalne przez u zbytkowników SWD PRM.

Podobne prace będą realizowane również w Podstawowym Ośrodku Krajowym SWD PRM.

50. Pozytywna rekomendacja KCMRM dla MZ do inicjatywy użytkownika 28/12/2021 – 
Dodanie nowych statusów dojazd na mycie, dojazd na dezynfekcję.

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny 
inicjatywę użytkownika numer 28/11/2021 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszonej przez 
użytkownika z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji polegającej na dodaniu nowych statusów 
“Dojazd na mycie” i “Dojazd na dezynfekcję” uzasadniając, że brak takich statusów wymusza użycie 
statusów “Mycie” i “Dezynfekcja” w momencie przekazania pacjenta w podmiocie leczniczym co 
prowadzi do sztucznego wydłużania tych czasów.

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po dokonaniu 
analizy zgłoszenia wydał pozytywną rekomendację dla DB MZ proponując jednocześnie, żeby 
w ramach modyfikacji wprowadzić jeden status “Odtwarzanie gotowości“, który dedykowany zostałby 
przejazdom na mycie, dezynfekcję, tankowanie, uzupełnianie sprzętu, leków czy zamianę pojazdu.

Ww. inicjatywa wraz z opinią KCMRM została przekazana do dalszego procedowania przez DB MZ.
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51. Pilotażowe uruchomienie usługi SS7 dla abonentów Netii w województwie łódzkim

W dniu 26 stycznia 2022 r. rozpoczął się pilotaż usługi SS7 dla abonentów Netii S. A.  w województwie 
łódzkim. Od godziny 10.00 Netia S. A. połączenia swoich abonentów na numer 999, oznaczone 
numerami NKA dedykowanym dla województwa łódzkiego  kieruje poprzez łącza SS7 do OR PZŁ 
SWD w Olsztynie.

Wykonywane połączenia testowe wykazały poprawność kierowania oraz brak problemów z obsługą 
połączeń.

W ciągu doby (do godziny 10:00 dnia 26 stycznia do godziny 10:00 dnia 27 stycznia) zarejestrowano 
14 połączeń od abonentów Netii S. A. Do jednego zgłoszenia zadysponowano ZRM. Połączenia testowe 
wykonywane były tak by sprawdzić poprawność kierowania z centrali Netii S. A. w Warszawie 
i Jaworznie.

52. Uzyskaliśmy akceptację MZ dla projektu porozumienia dotyczący przekazania 
sprzętu do obsługi SWD PRM do Urzędów Wojewódzkich

W dniu 26 stycznia 2022 r. uzyskaliśmy akceptację Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa 
Zdrowia (DB MZ) dla projekt porozumienia dotyczący przekazania Wojewodą składników 
majątkowych w postaci sprzętu przeznaczonego do obsługi SWD PRM na terenie województwa.

Mając na uwadze:

a) 24a ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2053, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą PRM”, zgodnie 
z którym zadania administrowania Systemem Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) oraz jego rozbudowy 
i modyfikacji minister właściwy do spraw zdrowia powierzył dysponentowi lotniczych 
zespołów ratownictwa medycznego będącemu jednostką nadzorowaną przez ministra 
właściwego do spraw zdrowia;

b) 24a ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy PRM, zgodnie z którymi Wojewoda zapewnia utrzymanie 
i funkcjonowanie SWD PRM na terenie województwa, a utrzymanie i funkcjonowanie 
SWD PRM jest finansowane z budżetu państwa z części, których dysponentami są 
właściwi wojewodowie;

c) treść art. 24a ust. 7 i 8 ustawy PRM, zgodnie z którym minister właściwy do spraw 
zdrowia dokonuje zakupu sprzętu przeznaczonego do obsługi SWD PRM 
w specjalistycznych środkach transportu sanitarnego wykorzystywanych przez zespoły 
ratownictwa medycznego, na stanowiskach pracy wojewódzkich koordynatorów 
ratownictwa medycznego i na stanowiskach pracy dyspozytorów medycznych, a sprzęt 
ten jest przekazywany przez ministra właściwego do spraw zdrowia wojewodom, 
a wojewodowie przekazują dysponentom zespołów ratownictwa medycznego;

d) 27a ust. 1 w zw. z art.27a ust. 2 pkt 1 i pkt 4 oraz ust. 3 pkt 3 ustawy PRM, zgodnie 
z którym dysponent lotniczych zespołów ratownictwa medycznego będący jednostką 
nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia tworzy komórkę 
organizacyjną pod nazwą „Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa 
Medycznego”, zwaną dalej „KCMRM”, do którego zadań należy m. in.  realizowanie 
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zadań powierzonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie 
rozbudowy i modyfikacji SWD PRM oraz uczestniczenie w postępowaniach 
o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu do obsługi SWD PRM 
w specjalistycznych środkach transportu sanitarnego wykorzystywanych przez zespoły 
ratownictwa medycznego, na stanowiskach pracy wojewódzkich koordynatorów 
ratownictwa medycznego i na stanowiskach pracy dyspozytorów medycznych;

e) 5 ust. 1 i . 2 umowy nr DOI/LPR/85144/6220/2021/657/7 na udzielenie w 2021 r. dotacji 
celowej na zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań w zakresie 
administrowania SWD PRM oraz w zakresie jego rozbudowy i modyfikacji, zawartej 
pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a LPR, zgodnie z którymi LPR 
zobowiązuje się do zakupu środków trwałych związanych z realizacją zadań w zakresie 
administrowania SWD PRM oraz w zakresie jego rozbudowy i modyfikacji;

f) pełnomocnictwo z dnia 9 kwietnia 2021 r. (znak: PR.012.176.2021.PR) upoważniające 
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do zakupu i przekazania wojewodom zakupionego 
sprzętu przeznaczonego do obsługi SWD PRM w specjalistycznych środkach transportu 
sanitarnego wykorzystywanych przez zespoły ratownictwa medycznego, na 
stanowiskach pracy wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego i na 
stanowiskach pracy dyspozytorów medycznych

zostaną zawarte porozumienia pomiędzy Wojewodami a Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, który 
w imieniu Ministra Zdrowia przekaże sprzęt do obsługi SWD PRM do Urzędów Wojewódzkich (UW).

Porozumienie określa zasady współpracy między Stronami w zakresie przekazania Wojewodzie sprzętu 
stanowiącego środki trwałe, zakupionego przez LPR, w wyniku przeprowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, przeznaczonego do obsługi SWD PRM na terenie województwa.

Sprzęt jaki zostanie przekazany do UW to:

a) na potrzeby ZRM: tablety, urządzenia GPS;
b) na potrzeby stanowisk dyspozytorów: stacje dostępowe, monitory i konsole 

dyspozytorskie dla stanowisk dyspozytorów medycznych wysyłających oraz głównych 
dyspozytorów medycznych oraz słuchawki bezprzewodowe dla wszystkich stanowisk;

c) na potrzeby stanowisk wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego: stacje 
dostępowe i  monitory.

Ww. projekt porozumienia w kolejnym kroku zostanie przekazany do uzgodnień z UW.

53. Zakończyliśmy testy wydajnościowe na testowej bazy danych SWDDEV2 po 
wykonaniu jej partycjonowania

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy testy wydajnościowe aplikacji SWD PRM na testowej bazy danych 
SWDDEV2 zawierającej kopię danych ze środowiska produkcyjnego.

Ww. testy poprzedziła realizacji zadania partycjonowania bazy danych i weryfikacji poprawności 
działania bazy danych.



55

Do testów wydajnościowych było wykorzystywane przez Wykonawcę dedykowane narzędzie. Jego 
działanie polegało na masowym tworzeniu symulacji nowych zdarzeń oraz obsługiwaniu ich przez ZRM 
w danych przedziale czasu. W ten sposób staraliśmy się maksymalnie odtworzyć zachowanie 
poszczególnych aplikacji podczas codziennej pracy w środowisku produkcyjnym.

Ww. testy wykazały zwiększoną wydajność bazy po partycjonowaniu o 13,5% w stosunku do bazy 
o podobnej zajętości przed partycjonowaniem. Wynik testu pokazuje zatem, że partycjonowanie 
wpłynęło pozytywnie na wydajność bazy danych po partycjonowaniu.

W kolejnym  kroku rozpoczną się testy obsługi sytuacji awaryjnych, które mogą wystąpić podczas 
partycjonowania bazy danych w środowisku produkcyjnym.

Podczas realizacji ww. testów m. in. będzie testowanie zachowanie się bazy danych w przypadku jej 
restartu.

Realizacja ww. prac jest związana realizacją  RFC 18/2021/KCMRM/SWDPRM – Zmiany związane 
z partycjonowaniem tabel SWD PRM.

Celem całego projektu jest wprowadzenie zmian w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) związanych z partycjonowaniem tabel w bazie danych SWD 
PRM, jako efekt zidentyfikowanych działań zapobiegających wystąpieniu kolejnych incydentów 
serwisowych.

Przedmiotem zmiany jest wprowadzenie zmian w SWD PRM w związku z partycjonowaniem tabel 
w bazie danych SWD PRM.

Z uwagi na złożoność procesów w aplikacji SWD PRM realizacja RFC została podzielona na dwa etapy.

W ramach realizacji prac Wykonawca zrealizuje następujące zdania:

a) utworzenie skryptów do partycjonowania bazy danych SWD PRM (analiza najczęściej 
wykorzystywanych kolumn, które posłużą do partycjonowania);

b) weryfikacja danych po migracji SWDDEV na ODA;
c) weryfikacja poprawności działania skryptów do partycjonowania na SWDDEV1;
d) podpięcie Wildfy do nowej bazy danych SWDDEV1;
e) weryfikacja danych po migracji na środowisku dev2 ODA;
f) testy partycjonowania na SWDDEV2;
g) podpięcie Wildfy do nowej bazy danych SWDDEV2;
h) weryfikacja danych po migracji na środowisku SZK ODA;
i) podpięcie Wildfy do nowej bazy danych SWDSZK;
j) testy partycjonowania SWDSZK na ODA;
k) przeniesienie tabeli AVL2 do osobnej instancji bazy danych w celu odciążenia bazy 

produkcyjnej SWDPRM _OPERATIONAL;
l) modyfikacja ustawień sieciowych na serwerach app (dodanie 3 bazy zapasowej 

SWDPROD2 na ODA);
m) weryfikacja danych po migracji na środowisku PROD2 ODA;
n) przywrócenie konfiguracji 2 baz na prod2 (master i slave na ODA);
o) partycjonowanie na SWDPROD2.
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Wszystkie powyższe zmiany mają na celu poprawę jakości rozwiązań narzędzi i funkcjonalności jakie 
będą dostępne dla użytkowników poszczególnych modułów SWD PRM.

Dodatkowo w ramach realizacji ww. RFC po stronie Zespołu KCMRM zostaną zrealizowane 
następujące zadania:

a) zmiana parametrów Instancji SWDPROD2 w zakresie DG, redolog, Archivelog;
b) utworzenie instancji dev na ODA;
c) import danych z instancji server dev na server dev ODA;
d) utworzenie instancji dev2 na ODA;
e) import danych z instancji server dev2 na server dev2 ODA;
f) usunięcie instacji DEV1 I DEV2 używanych do testów partycjonowania;
g) utworzenie instancji SWDSZK na ODA;
h) migracja instancji SWDSZK na ODA;
i) podpięcie wildfy do nowej bazy danych SWDSZK;
j) testy partycjonowania SWDSZK na ODA;
k) utworzenie instancji PROD2 i TEST AVL2 na środowisko ODA;
l) przeniesienie tabeli AVL2 do osobnej instancji bazy danych w celu odciążenia bazy 

produkcyjnej SWDPRM _OPERATIONAL;
m) migracja SWDPROD1:

 dopięcie do klastra DG Secondary Slave DB na ODA1 dla SWDPROD1,
 replikacja jako serwer zapasowy w klastrze,
 weryfikacja klastra DG dla SWDPROD1,
 przełączenie aktywnego noda klastra na ODA1,
 usunięcie z DG noda ZOK,
 modyfikacja triggerów odp. za przełączenie HA,
 dodanie do klastra ODA2 jako kolejny węzeł klastra,
 usunięcie z klastra noda POK;

n) migracja HDATA:
 dopięcie do klastra DG Secondary Slave DB na ODA1 dla HDATA,
 replikacja jako serwer zapasowy w klastrze,
 weryfikacja klastra DG dla HDATA,
 przełączenie aktywnego noda klastra na ODA1,
 rekonfiguracja Apex,
 rekonfiguracja GoldenGate (dest.),
 modyfikacja triggerów odp. za przełączenie HA,
 usunięcie z DG noda ZOK,
 dodanie do klastra ODA2 jako kolejny węzeł klastra,
 usunięcie z klastra noda POK

o) migracja SWDPROD2:
 dopięcie do klastra DG Secondary Slave DB na ODA1 dla SWDPROD2,
 replikacja jako serwer zapasowy w klastrze,
 weryfikacja klastra DG dla SWDPROD2,
 instalacja bin GoldenGate,
 przełączenie aktywnego noda klastra na ODA1,
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 rekonfiguracja GoldenGate (source),
 usunięcie z DG noda ZOK,
 modyfikacja triggerów odp. za przełączenie HA,
 dodanie do klastra ODA2 jako kolejny węzeł klastra,
 usunięcie z klastra noda POK

p) migracja instancji CRT:
 utworzenie nowej instancji CRT na ODA,
 konfiguracja klastra DG na ODA,
 rekonfiguracja lsnr.

Ww. RFC uzyskało akceptację ówczesnego Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności 
Ministerstwa Zdrowia. Z uwagi na przyśpieszony tryb realizacji (zadanie mające na celu optymalizację 
SWD PRM i wyeliminowanie ryzyka kolejnych awarii) oraz na techniczny zakres RFC ww. dokument 
specyfikacji modyfikacji nie był przedłożony do opinii dla Członków Rady ds. SWD PRM przy 
Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM).

W przypadku zakończenia testów z wynikiem pozytywnym,  następnym krokiem będzie realizacja prac 
w środowisku szkoleniowym SWD PRM.

54. Produkcyjne uruchomienie usługi SS7 w województwie wielkopolskim

W dniu 27 stycznia 2022 r. produkcyjnie uruchomiliśmy łącza SS7 w województwie wielkopolskim. 
OR PZŁ SWD PRM w Poznaniu jest szóstym ośrodkiem uruchamianym produkcyjnie. Orange Polska 
o godzinie 10:00 rozpoczął proces zmiany kierowania połączeń oznaczonych NKA dedykowanym dla 
województwa wielkopolskiego. Po zakończeniu prac Wielkopolski Urząd Wojewódzki potwierdził 
poprawność kierowanie ruchu zarówno dla połączeń z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych. 
Uruchomienie produkcyjne poprzedzone było trwającym od dnia 12 stycznia 2022 r. pilotażem usług 
dla abonentów Netii S. A.

W celu zminimalizowania ryzyka niedostarczenia połączenia na numer alarmowy 999 dla OR PZŁ 
SWD PRM w Poznaniu  zdefiniowano dwa ośrodki zastępujące. Połączenia są dostarczane do ośrodka 
z dwóch central Netii S. A. poprzez dwa niezależne łącza światłowodowe.

55. Koncentracja dyspozytorni medycznych w województwie śląskim (etap 1)

W nocy z 27 na 28 stycznia 2022 r. w województwie śląskim nastąpiła koncentracja dyspozytorni 
medycznych – DM12-02 Sosnowiec oraz DM12-03 Katowice do DM12-02 w Gliwice (dawniej DM12-
04 Gliwice).

O godz. 23.30 nastąpiło ,,wyłączenie” DM12-02 Sosnowiec oraz DM12-03 Katowice. Połączenia 
kierowane na numer alarmowy 999 oraz zgłoszenia przekazane z CPR, które były dotychczas 
obsługiwane przez dyspozytorów medycznych w DM12-02 Sosnowiec oraz DM12-03 Katowice są już 
obsługiwane przez dyspozytorów medycznych z DM12-02 w Gliwicach.

Obecnie w DM12-02 w Gliwicach znajduje się 21 stanowisk dyspozytorskich:
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a) 1 stanowisko głównego dyspozytora medycznego,
b) 4 stanowiska dyspozytora medycznego wysyłającego (w tym stanowisko zastępcy 

głównego dyspozytora medycznego),
c) 13 stanowisk dyspozytorów medycznych przyjmujących,
d) 3 stanowiska rezerwowe.

DM12-02 w Gliwicach obecnie w swoim obszarze dysponowania ma do dyspozycji 112 zespołów 
ratownictwa medycznego.

Poza pracami realizowanymi przez Zespół Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, prace 
w zakresie zmian w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 
(SWD PRM) oraz w Podsystemie Zintegrowanej Łączności SWD PRM były realizowane przez Zespół 
Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, który był obecny DM12-02 
w Gliwicach i koordynował prace w tym zakresie.  Dodatkowo prace były monitorowane przez 
gwarantów SWD PRM firmę Gabos Sp. z o. o. oraz PZŁ SWD PRM firmę DGT Sp. z o. o.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację prac związanych z ww. koncentracją 
dyspozytorni medycznych.

Łączna liczba dyspozytorni medycznych w kraju po zakończeniu ww. koncentracji to 23. Docelowa 
liczba dyspozytorni medycznych w kraju wynikająca z zapisów ustawy o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym to 18.

56. Rozpoczynamy prace związane z budową Centralnego Punktu Styku (CPS) SWD 
PRM

Rozpoczynamy prace związane z budową Centralnego Punktu Styku (CPS) Systemu Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

CPS będzie wykorzystywane przez SWD PRM i podsystemy współpracujące do realizacji komunikacji 
pomiędzy Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD 
PRM) a siecią Internet na potrzeby wymiany danych m. in. z Systemem Informacji Medycznej (P1).

CPS SWD PRM będzie wykorzystywany głównie do obsługi elektronicznej dokumentacji medycznej 
i jej wystawianiu podmiotom leczniczym w ramach rozbudowy SWD PRM do tzw. wersji 2.0. Jednym 
z najnowszych dokumentów który wymaga komunikacji pomiędzy SWD PRM a SIM (P1) poprzez sieć 
Internet jest projektowana przez Centrum e-Zdrowia elektroniczna karta zgonu (eKZ), która zgodnie 
z projektem ustawy ją wprowadzającej zacznie obowiązywać z dniem 1 czerwca 2022 r. CPS SWD 
PRM będzie również wykorzystywany do innych projektów, którymi będziemy się zajmować 
w najbliższych miesiącach i latach.

Rozpoczęcie prac po stronie Zespołu Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego 
poprzedziło szereg spotkań w tym z operatorem sieci OST 112 Komendą Główną Policji, która wspólnie 
z nami weryfikowała możliwości i poszukiwała najbardziej optymalnego rozwiązania, które będzie 
bezpieczne dla innych użytkowników sieci OST 112 jak również elastyczne dla dynamicznie 
rozwijającego się SWD PRM.

Obecnie po zakończeniu roboczych uzgodnień z KGP oczekujemy na:



59

a) wydanie warunków technicznych dla realizacji Centralnego Punktu Styku (CPS) SWD 
PRM;

b) przekazanie adresacji na potrzeby CPS SWD PRM;
c) przekazanie projektu porozumienia dotyczącego udostępnienia usługi sieci Internet.

Otrzymanie ww. informacji umożliwi rozpoczęcie prac po stronie Zespołu Krajowego Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego związanych z budową CPS SWD PRM i ukończenie 
wszystkich prac do dnia 31 maja 2022 r.

57. Przekazaliśmy do akceptacji MZ nową wersję dokumentu pt.: „Rekomendacja 
minimalnych wymagań dla sprzętu wykorzystywanego do obsługi SWD PRM” – 
wersja 4.5

Przekazaliśmy do akceptacji Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia nową wersję 
dokumentu pt.: „Rekomendacja minimalnych wymagań dla sprzętu wykorzystywanego do obsługi 
SWD PRM” – wersja 4.5.

Wprowadzone zmiany do ww. dokumentu dotyczą:

a) rozdziału 1. Monitor typ A – minimalne wymagania dla monitora komputera 
stacjonarnego w dyspozytorni medycznej dla stanowiska dyspozytora przyjmującego, 
dla stanowiska administratora wojewódzkiego lub w miejscu stacjonowania ZRM oraz 
LZRM – zmiana wymagań:
 WMA.01 – w zakresie zmiany wymagań dla ekranu:

o rodzaj wykonania matrycy z: TN lub TNF lub LED poprzez modyfikację na: TN 
lub TNF lub LED lub VA;

o z współczynnik kontrastu statycznego: min 1000:1 poprzez modyfikację na: 
współczynnik kontrastu statycznego min. 1000:1 lub dynamicznego min. 
5000000:1;

 WMA.07 – w zakresie zmiany wymagań dołączonych przewodów z: 1xDVI-D, 
1xHDMI. Opcjonalnie VGA, DisplayPort poprzez modyfikację na: Zgodne 
z gniazdami wejściowymi (sygnałowymi) oferowanego produktu z wymagania 
WMA.03. Zamawiający nie wyraża zgody na realizację wymagania za pomocą 
przejściówek.

b) rozdziału 2. Monitor typ B – minimalne wymagania dla monitora komputera 
stacjonarnego w dyspozytorni medycznej dla stanowiska dyspozytora medycznego 
wysyłającego, głównego dyspozytora medycznego, zastępcy głównego dyspozytora 
medycznego, WKRM i dyspozytora w CO LPR – zmiana wymagań:
 WMB.01 – w zakresie zmiany wymagań dla ekranu:
o rodzaj wykonania matrycy z: TN lub TNF lub LED poprzez modyfikację na: TN lub 

TNF lub LED lub VA;
o z współczynnik kontrastu statycznego: min 1000:1 poprzez modyfikację na: 

współczynnik kontrastu statycznego min. 1000:1 lub dynamicznego min. 
5000000:1;
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 WMB.02 – w zakresie usunięcia wymagań dla podstawy monitora z: regulacja 
wysokości: min: 145 mm.; obracanie w pionie: min: 90 stopni; obracanie 
w poziomie: 65/65 stopni; regulacja pochylenia: -5/20 stopni poprzez modyfikację 
na : regulacja wysokości: min: 100 mm;

 WMB.04 – w zakresie zmiany nazwy podzespołu z: pozostałe opcjonalne gniazda 
minimum na pozostałe gniazda wejściowe min. oraz usunięcie wymagań: 1 x USB 
2.0, 1 x wyjście audio (stereo mini jack), 2 x wyjście audio (stereo mini jack 
i dodanie: 1 x wejście audio (stereo mini jack);

 WMB.05 – w zakresie zmiany wymagania dla głośników poprzez usunięcie wpisu: 
wbudowane mocy min. 2 x 2W oraz dodanie: wbudowane stereo;

 WMB.07 – w zakresie usunięcia wymagania: 2 x DVI D, 1 x HDMI, opcjonalnie 
VGA, DisplayPort oraz dodania wymagania: Zgodne z gniazdami wejściowymi 
(sygnałowymi) oferowanego produktu z wymagania WMB.03;

 usunięcia wymagania WMB.09 – Inne dokumenty: karta katalogowa urządzenia 
oferowanego lub oświadczenie producenta lub oświadczenie autoryzowanego 
przedstawiciela producenta potwierdzające spełnienie wymagań technicznych 
(dokument dołączyć do ofert);

c) III. rozdziału 8. Minimalne wymagania dla terminala mobilnego dla ZRM – zmiana 
wymagania WTMZ.08 – w zakresie zmiany wymagania dla baterii z: Bateria 
umożliwiająca pracę poza stacją dokującą o pojemności 40 Wh poprzez modyfikację 
na: Bateria umożliwiająca pracę poza stacją dokującą o pojemności 40 Wh lub przez 
minimum 6h zgodnie z testem MobileMark 2018;

d) IV. rozdziału 9. Minimalne wymagania dla terminala mobilnego dla LZRM – zmiana 
wymagania WTMI.08 – w zakresie zmiany wymagania dla baterii z: Bateria 
umożliwiająca pracę poza stacją dokującą o pojemności 40 Wh poprzez modyfikację 
na: Bateria umożliwiająca pracę poza stacją dokującą o pojemności 40 Wh lub przez 
minimum 6h zgodnie z testem MobileMark 2018;

e) V. rozdziału 12. Konsola dyspozytorska typ A – minimalne wymagania dla konsoli 
dyspozytorskiej w dyspozytorni medycznej na stanowisku dyspozytora przyjmującego 
oraz CO LPR– zmiana wymagania WMKDA.07 – w zakresie zmiany wymagania dla 
mikrofonu z: Wbudowany. Wzmacniacz mikrofonowy z limiterem czułość wejściowa 
3mV do 150mV, zasilany z 5V. poprzez modyfikację na: Wbudowany. Wzmacniacz 
mikrofonowy z limiterem czułość wejściowa 12mV do 600mV, zasilany z 5V;

f) VI. rozdziału 13. Konsola dyspozytorska typ B – minimalne wymagania dla konsoli 
dyspozytorskiej w dyspozytorni medycznej na stanowisku dyspozytora medycznego 
wysyłającego, dyspozytora medycznego głównego oraz WKRM – zmiana wymagania 
WMKDB.07 – w zakresie zmiany wymagania dla mikrofonu z: Wbudowany. 
Wzmacniacz mikrofonowy z limiterem czułość wejściowa 3mV do 150mV, zasilany z 
5V. poprzez modyfikację na: Wbudowany. Wzmacniacz mikrofonowy z limiterem 
czułość wejściowa 12mV do 600mV, zasilany z 5V;

g) VII. rozdziału 15. Minimalne wymagania dla czytnika kodów QR oraz EAN – zmiana 
wymagań:
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 WMCK.02 – Odczytywanie kodów 2D, w zakresie usunięcia: PDF417, Micro 
PDF417, Data Matrix, Maxicode, WR Code, Micro QR i dodania: Data Matrix, 
MicroQR;

 WMCK.07 – Bateria, w zakresie usunięcia wpisu: pojemność baterii min. 1800 mAh 
i dodania: wymagana jedynie w przypadku produktu wyposażonego w połączenie 
bezprzewodowe WiFi, zgodnie z wymaganiem WMCK.03. Czytnik wyposażony 
we wbudowaną baterię o pojemności min. 1500 mAh;

 WMCK.08 – Inne wymagania, w zakresie usunięcia wpisu: notebookami 
i pozostawienie: kompatybilność z systemami operacyjnymi: Windows 7/8/8.1/10. 
Współpraca z laptopami, komputerami PC, tabletami.

Zmiany wskazane w pkt I, III, IV, V i VI zostały wprowadzone do dokumentu w wyniku odpowiedzi 
Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego na pytania Wykonawców zadawane 
podczas trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu do SWD PRM.

Zmiany wskazane w pkt II i VII również zostały wprowadzone z ww. powodu, ale wynikają również 
z ponownej weryfikacji rynku w celu zwiększenia ilości produktów spełniających ww. wymagania, co 
w konsekwencji może wpłynąć na wzrost konkurencyjności potencjalnych wykonawców podczas 
ponownego ogłoszenia postępowania.

58. Pilotażowe uruchomienie usługi SS7 dla abonentów Netii w województwie 
dolnośląskim

W dniu 31 stycznia 2022 r. rozpoczęliśmy pilotaż usługi SS7 dla abonentów Netii S. A. w województwie 
dolnośląskim. Od godziny 10.00 Netia S. A. połączenia swoich abonentów na numer 999, oznaczone 
numerami NKA dedykowanym dla województwa dolnośląskiego  kieruje poprzez łącza SS7 do OR PZŁ 
SWD w Wrocławiu.

Wykonywane połączenia testowe wykazały poprawność kierowania oraz brak problemów z obsługą 
połączeń. Połączenia testowe wykonywane były tak by sprawdzić poprawność kierowania z centrali 
Netii S. A. w Warszawie i Jaworznie.

W ciągu doby (do godziny 10:00 dnia 31 stycznia do godziny 10:00 dnia 1 lutego) zarejestrowano 
22 połączenia od abonentów Netii S. A. Do czterech zgłoszeń zadysponowano ZRM.

59. Udostępniliśmy nową wersję procedur awaryjnych użytkownika końcowego PZŁ 
SWD PRM – wersja 3.7

W dniu 31 stycznia 2022 r. udostępniliśmy nową wersję dokumentu pt.: “KCMRM-CT-PR-22 
Procedury awaryjne użytkownika końcowego PZŁ SWD PRM” – wersja 3.7.

Procedury awaryjne użytkownika końcowego Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) są 
podstawowym dokumentem zawierającym opis możliwych awarii oraz sposoby postępowania 
użytkownika końcowego w przypadku ich wystąpienia.



62

Dokument w wersji 3.7 został uzupełniony o dwie nowe procedury:

a) procedura nr 3: „Procedura logowania awaryjnego w przypadku niedostępności SWD 
PRM oraz braku komunikacji z bazą użytkowników (Active Directory)”;

b) procedura nr 4: „Procedura postępowania w przypadku awarii konsoli dyspozytorskiej”.

W związku z wprowadzeniem do użytku procedury nr 3 – „Procedura logowania awaryjnego 
w przypadku niedostępności SWD PRM oraz braku komunikacji z bazą użytkowników (Active 
Directory)”, do Urzędów Wojewódzkich zostaną rozesłane hasła awaryjne wygenerowane oraz 
dystrybuowane przez administratora centralnego Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM). Hasła 
awaryjne w danym Ośrodku Regionalnym (OR) PZŁ SWD PRM będą dedykowane dla poszczególnych 
dyspozytorni medycznych oraz stanowiska wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego 
(WKRM).

Informacje zawarte w dokumencie obowiązują wszystkich użytkowników końcowych PZŁ SWD PRM, 
w szczególności dyspozytorów medycznych przyjmujących i wysyłających oraz pełniących funkcję 
głównego dyspozytora i jego zastępcy, realizujących zadania związane z obsługą zgłoszeń alarmowych 
i powiadomień o zdarzeniach oraz użytkowników pracujących na stanowisku WKRM.

Ww. dokument w wersji elektronicznej został zamieszczony w repozytorium Systemu Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (dostęp wyłącznie z sieci OST 112). Dokument 
zacznie obowiązywać z dniem 20 lutego 2022 r. Z uwagi na charakter dokumentu nie publikujemy go 
na naszych stronach.
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