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Warszawa, dnia 1 lutego 2021 r.

PROTKÓŁ

z XVI Posiedzenia Rady ds. SWD PRM przy KCMRM 

Data spotkania: 14 grudnia 2021 r., godz. 08:40 – 11:30

Miejsce spotkanie: posiedzenie odbyło się w formie telekonferencji

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

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

KCMRM.

Uczestnicy spotkania – Członkowie Rady ds. SWD PRM:

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

Przewodniczący Rady ds. SWD PRM

2. Anna Karman – Wydział Ratownictwa Medycznego w Departamencie Bezpieczeństwa 

Ministerstwa Zdrowia,  przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia

3. Robert Bzducha – Wydział Ratownictwa Medycznego w Departamencie Bezpieczeństwa 

Ministerstwa Zdrowia,  przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia

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

5. Justyna Widerska – przedstawiciel Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

6. Radosław Worożański – przedstawiciel Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

7. Jakub Sotowski – przedstawiciel Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

8. Tomasz Wardyn – przedstawiciel Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie 

Wielkopolskim

9. Marcin Mazur – przedstawiciel Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

10. Tadeusz Rzok – przedstawiciel Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

11. Kamil Lenartowicz – przedstawiciel Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

12. Jarosław Mróz – przedstawiciel Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
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13. Karol Jurkowski – przedstawiciel Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

14. Sylwester Karyś – przedstawiciel Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

15. Łukasz Hudzik – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, przedstawiciel 

Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego

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

Ratownictwa Medycznego

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

Pracodawców Ratownictwa Medycznego

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

Pracodawców Ratownictwa Medycznego

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

Pracodawców Ratownictwa Medycznego

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

Ratownictwa Medycznego

W posiedzeniu uczestniczyli także:

a) w charakterze członków wspierających:

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

2. Paweł Bąkała – Koordynator Zespołu CT, Administrator Główny SWD PRM, KCMRM

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

4. Krzysztof Adamski – Główny Specjalista, Dział ds. SWD PRM, KCMRM

5. Jakub Czarski – Główny Specjalista, Zespół ds. Rozwoju SWD PRM, KCMRM

b) w charakterze eksperta:

1. Mirosława Stocka - Mirońska – Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia
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Przebieg posiedzenia:

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

wszystkich uczestników. W posiedzeniu wzięło udział 20 Członków Rady.

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

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

3. Prowadzący posiedzenie przeszedł do sprawdzenia listy obecności.

4. Rada ds. SWD PRM przyjęła protokół z XV Posiedzenia Rady bez uwag.

5. Prowadzący posiedzenie przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia: Omówienie przyczyn 

ostatnich awarii SWD PRM oraz podjętych przez KCMRM działań naprawczych oraz 

zapobiegawczych. Głos zabrał Pan Paweł Bąkała – Administrator Główny SWD PRM, który 

przeszedł do omówienia poszczególnych awarii jakie miały miejsce od 1 lipca 2021 r. do dnia 

posiedzenia Rady. Paweł Bąkała rozpoczął omawianie awarii z dnia 1 lipca 2021 r., która 

spowodowana była  zapełnianiem się puli połączeń – w tym przypadku Wykonawca systemu 

zmodyfikował jeden z parametrów systemowych i udało się sprawnie usunąć przyczynę awarii. 

Następna awaria miała miejsce 3 lipca 2021 r. i spowodowana była brakiem synchronizacji czasów 

aplikacyjnych. W ramach działań zapobiegających wdrożono wzmocniony monitoring. Przyczyną 

kolejnej awarii  z dnia 22 lipca 2021 r. była awaria sieci OST112, która spowodowała brak 

możliwości podłączenia się serwerów do bazy danych. Działania zapobiegające wystąpieniu awarii 

w przyszłości to wzmocnienie mechanizmu monitorującego serwery bazy danych, który ma 

wykrywać nieprawidłowości związane z blokowaniem się sesji na tabelach. Podobnie wyglądał 

scenariusz awarii z dnia 12 sierpnia 2021 r., kiedy stanowiska dyspozytorskie wchodziły w tryb 

offline. W ramach działań zapobiegawczych zaplanowano wdrożenie technologii SDN, która 

powinna ustabilizować połączenie z bazą danych. 

Następna awaria miała miejsce 30 października 2021 r. i spowodowana była nieprawidłowym 

zamknięciem jednej z sesji bazodanowych, która od tego momentu blokowała inne sesje. W ramach 

działań zapobiegawczych wprowadzono poprawki aplikacyjne zabezpieczające prawidłową 

reakcję Modułu Dyspozytora na problemy z dostępnością serwera aplikacyjnego, przygotowano 

dodatkową procedurę restartu serwerów aplikacyjnych w zakresie restartu serwisu usług, 

stworzono skrypt diagnostyczny wcześniej ostrzegający o problemach z połączeniem serwerów 

aplikacyjnych do bazy danych. Kolejna awaria wystąpiła 16 listopada 2021 r. Wystąpiło wtedy 

przechodzenie stanowisk dyspozytorskich w tryb offline – spowodowane było to nieoczekiwanym, 

wydłużonym czasem odpowiedzi bazy danych,  na której od tego momentu występowały blokady 

sesji. W ramach działań zapobiegawczych wykonane zostanie partycjonowanie największych tabel 
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systemu SWD PRM w bazie danych oraz stworzono skrypt diagnostyczny analogicznie do 

poprzedniej awarii. 

Głos zabrał Przewodniczący podsumowując kwestię złożoności problemu awarii i czekających 

system zmian w 2022 r. mających na celu minimalizację takich zdarzeń.

6. Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia: Omówienia przebiegu realizacji 

pilotażu wdrożenia zadania 2 budowy PZŁ SWD PRM i przekazał głos Krzysztofowi 

Adamskiemu, który zaczął od omówienia realizacji budowy PZŁ SWD PRM i podziału na dwa 

zadania. 1 zadanie związane było z łącznością telefoniczną natomiast zadanie 2 to rozszerzenie 

funkcjonalności systemu o integrację i obsługę systemów radiowych. Krzysztof Adamski przeszedł 

następnie do omówienia zadania 2 budowy PZŁ SWD PRM zwracając uwagę na najważniejsze 

funkcjonalności: komunikacja dyspozytora medycznego z ZRM z wykorzystaniem jednolitej 

w skali kraju aplikacji, jednoznaczna identyfikacja ZRM, wprowadzenie jednolitego sposobu 

rejestracji korespondencji radiowej w kraju, wdrożenie mechanizmów zastępowalności w zakresie 

łączności radiowej.

Krzysztof Adamski przeszedł do omówienia przygotowań do realizacji pilotażu zadania 2 budowy 

PZŁ SWD PRM. Podkreślił, że na samym początku ustalono lokalizację pilotażu – wybrane zostało 

województwo małopolskie. Pilotaż był przygotowywany we współpracy z Małopolskim Urzędem 

Wojewódzkim i poprzedzony był podpisaniem porozumienia pomiędzy Małopolskim Urzędem 

Wojewódzki, Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym i Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Krzysztof Adamski poinformował, że pierwszym etapem przygotowania do rozpoczęcia pilotażu 

było szkolenie użytkowników z zakresu funkcjonalności radiowych, a następnie przygotowanie 

sprzętowe. 11 października 2021 r. rozpoczął się pilotaż zadania 2 budowy PZŁ SWD PRM 

z założeniem, że będzie on trwał 30 dni. Tyle czasu wystarczyło do identyfikacji ewentualnych 

problemów w funkcjonowaniu nowych rozwiązań radiowych na konsolach dyspozytorskich.

Krzysztof Adamski zaprezentował grafikę pokazującą obrazowo jak wyglądał pilotaż 

w województwie małopolskim, a następnie omawiał funkcjonalności jakie były testowane 

w ramach pilotażu: wywołania grupowe, wywołania indywidualne, wywołania na kanale 

analogowym, wywołania Select5 i wywołania  poziomu zakładki ZRM. W trakcie pilotażu 

użytkownicy zgłaszali okresowo niestabilną prace aplikacji DGT DCA – problem ten został 

zdiagnozowany i sprawnie wyeliminowany. Użytkownicy zgłaszali również brak potwierdzenia 

dźwiękowego możliwości nadawania korespondencji radiowej. Na prośbę jednego 

z administratorów wprowadzono możliwość edycji układu przycisków na kaflu radiotelefonu. 

Kolejna zgłoszona kwestia dotyczy optymalizacji dostępności grup radiowych dla użytkowników 
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z rolą „główny dyspozytor medyczny” – ta funkcjonalność jest jeszcze w trakcie procedowania 

przez Wykonawcę.

Po zakończeniu pilotażu zostało zaproponowane płynne przejście z fazy pilotażu do fazy testowego 

wdrożenia łączności radiowej PRM w województwie małopolskim.

Krzysztof Adamski poinformował, że w trakcie przygotowania jest dokument „Minimalne 

wymagania w zakresie integracji systemów łączności radiowej z PZŁ SWD PRM” – opisujący 

wymagania jakie muszą być spełnione, aby integracja systemów radiowych z PZŁ SWD PRM była 

możliwa.

Krzysztof Adamski poinformował następnie, że trwają prace po stronie Komendy Głównej Policji 

związane z utworzeniem wydzielonej logicznej części sieci OST 112 (VRF Radio), które 

umożliwią wdrożenia produkcyjne łączności radiowej w kolejnych ośrodkach. Krzysztof Adamski 

podsumowując swoją część prezentacji podziękował przedstawicielom urzędu wojewódzkiego, 

administratorom sieci radiowych oraz administratorom wojewódzkim za współpracę przy 

organizacji pilotażu zadania 2 budowy PZŁ SWD PRM.

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przedstawicieli użytkowników z dyspozytorni 

medycznej z Krakowa i Tarnowa.

Głos zabrał Pan Radosław Drwiłła z Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, który poinformował 

o stworzeniu osobnej podstawowej struktury radiowej na potrzeby pilotażu. Następnie 

poinformował, że pilotaż nie sprawił użytkownikom większych problemów, ponieważ rozwiązania 

są podobne do użytkowanych już wcześniej przez dyspozytorów.

Następnie głos zabrał Pan Filip Banaś z Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego informując, że 

był pozytywnie zaskoczony sprawnością zaimplementowanego rozwiązania. Pan Filip 

poinformował, że w Krakowie jest stosowane rozwiązanie selektywnego wywołania do miejsc 

stacjonowania ZRM i jest zadowolony, że udało się takie rozwiązanie zaimplementować w trakcie 

pilotażu. Filip Banaś poinformował, że dyspozytorzy zgłaszali potrzebę dodania dźwięku 

prawidłowości lub braku prawidłowości łączenia z danym kanałem a następnie odniósł się do 

kwestii głównego dyspozytora medycznego, który powinien mieć również nasłuch na łączność 

z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Filip Banaś zgłosił potrzebę na stworzenie rozwiązania 

umożliwiającego przekazanie użytkownikom z dyspozytorni zastępującej, krótkiej informacji 

odnośnie zastosowania danych kanałów radiowych. Następnie Pan Filip Banaś przekazał swoją 

wątpliwość odnośnie konfiguracji sposobu przekazania obszarów dysponowania z SWD PRM do 

PZŁ SWD PRM i zaproponował przemodelowanie, tak aby komunikacja między konsolą 

a stanowiskiem dostępowym przebiegała dwustronnie.
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Krzysztof Adamski podziękował przedstawicielom użytkowników za podsumowanie, a następnie 

wyraził nadzieję, że do czasu wdrożenia produkcyjnego uda się rozwiązać wszystkie uwagi 

użytkowników końcowych.

Przewodniczący otworzył dyskusję w powyższym temacie.

Głos zabrał Pan Jarosław Mróz pytając czy zastosowane w trakcie pilotażu rozwiązanie z dwoma 

konsolami radiowymi jest rozwiązaniem docelowym.

Odpowiedzi udzielił Pan Filip Banaś informując, że rozwiązanie z konsolami rezerwowymi było 

stworzone celem zabezpieczenia funkcjonalności radiowych w czasie trwania pilotażu.

Pan Jarosław Mróz poinformował, że odpowiedź go satysfakcjonuje jednak podkreślił, że jego 

zdaniem w przyszłości powinna istnieć alternatywna łączność radiowa w przypadku awarii konsoli 

czy PZŁ SWD PRM.

Głos zabrał Pan Sylwester Karyś przychylając się do wątpliwości Pana Jarosława Mróz.

Odpowiedzi udzielił Przewodniczący informując, że tematyka łączności radiowej jest sprawą 

bardzo złożoną i w ocenie KCMRM powinna być podstawową łącznością wykorzystywaną 

w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, ponieważ jest łącznością niezależną od rozwiązań 

komercyjnych. Przewodniczący podkreślił, że kwestia bezpieczeństwa całego rozwiązania jest 

bardzo istotna i cały czas otwarta na dyskusję. Zwrócił uwagę na ogromną różnorodność w skali 

kraju w kwestii łączności radiowej, co wymusi indywidualne podejście w przypadku 

przygotowywania do wdrożenia produkcyjnego.

7. Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia: Omówienie audytu bezpieczeństwa 

w KCMRM.

Głos zabrał Pan Grzegorz Bura informując, że audyt PBI składał się z kilkunastu analiz stanu 

bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury dla SWD PRM i KCMRM. Zakres audytu obejmował 

następujące zagadnienia: weryfikację architektury bezpieczeństwa infrastruktury, weryfikację 

środków ochrony systemów przed zagrożeniami, weryfikację środków kontroli dostępu, 

monitoring infrastruktury sieciowej, organizacja bezpieczeństwa. 

Grzegorz Bura przedstawił trzy obszary w których prowadzony był audyt: techniczny, 

organizacyjny i formalno-prawny. Podczas testów konsultanci przeprowadzili testy penetracyjne, 

które wykazały, że wszystkie zidentyfikowane podatności sklasyfikowane zostały jako 

charakteryzujące się niskim poziomem ryzyka. Podatności o tym stopniu ryzyka nie są 

bezpośrednim zagrożeniem dla infrastruktury, raczej mogą one służyć jako informacje pomocnicze 

podczas potencjalnego ataku lub skuteczne wykorzystanie ich możliwe jest tylko 

w okolicznościach, których prawdopodobieństwo wystąpienia jest niskie. Oznacza to, że potrzebne 
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jest wprowadzenie usprawnień do konfiguracji systemu lub aplikacji, jednak bezpieczeństwo 

danych jaki użytkowników nie jest bezpośrednio zagrożone.

Grzegorz Bura poinformował, że w wyniku przeprowadzonego audytu powołana została komórka: 

SOC/NOC – odpowiedzialna za bezpieczeństwo i dostosowanie infrastruktury KCMRM poprzez 

m. in. wprowadzenie narzędzi typu PIM/PAM/PSM, rozbudowanie ochrony antywirusowej oraz 

budowę systemu klasy SIEM.

Następnie Pan Grzegorz Bura przedstawił najważniejsze cele zespołu SOC – monitorowanie, 

wykrywanie i reagowanie na incydenty bezpieczeństwa. Kolejną przedstawioną kwestią była 

komórka NOC – która zapewnia nieprzerwane monitorowania ciągłości działania wszystkich 

komponentów systemu w trybie 24/7/365.

Grzegorz Bura przeszedł do omówienia systemów klasy SIEM, które pozwalają łączyć logi 

dotyczące zdarzeń, zagrożeń i ryzyka oferując błyskawiczne reakcje na incydenty, bezproblemowe 

zarządzanie logami i zaawansowane mechanizmy raportowania. Grzegorz Bura poinformował, że 

KCMRM jest w trakcie postępowania na zakup i wdrożenie systemu SIEM.

Następnie Grzegorz Bura poinformował, że wyniki audytu PBI przełożyły się również na 

rozbudowę posiadanej ochrony antywirusowej ESET oraz na zaostrzenie polityki bezpieczeństwa. 

Poza standardowymi licencjami na ochronę stacji końcowych i serwerów pracujących na potrzeby  

SWDPRM zostały zakupione dodatkowe licencje pozwalające na wdrożenie bardziej 

zaawansowanych mechanizmów wykrywania i ochrony przed złośliwym oprogramowaniem.

Przewodniczący otworzył dyskusję. Głos zabrał pan Tomasz Wardyn pytając o podatność SWD 

PRM na ataki zewnętrzne. Grzegorz Bura udzielił odpowiedzi, że trwają ustalenia z Wykonawcą 

odnośnie zakresu prac jakie będą musiały zostać przeprowadzone celem dodatkowe uszczelnienia 

systemu.

8. Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia: Omówienie etapu realizacji RFC oraz 

przebiegu wdrożenia SWD PRM 2.0.

Głos zabrał Pan Kamil Chądzyński informując, że w chwili obecnej w trakcie realizacji jest 11 

RFC, które są przygotowywane przez Wykonawcę SWD PRM. Następnie Pan Kamil Chądzyński 

przeszedł do omówienia przebiegu wdrożenia SWD PRM 2.0, informując, że przesunął się termin 

wdrożenia Modułu Administratora i zostanie ono zrealizowane w I kwartale 2022 r. Następnie 

przedstawił harmonogram wdrożenia pozostałych modułów informując jednocześnie, że 

w przypadku pozostałych modułów nie doszło do zmiany terminów planowanego wdrożenia 

produkcyjnego.

Głos zabrał przewodniczący podsumowując, że wśród realizowanych obecnie RFC są dwie 

modyfikacje, które zostały zlecone bez konsultacji z Członkami Rady ds. SWD PRM, ponieważ są 
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to bardzo złożone technicznie RFC i z uwagi na bezpieczeństwo SWD PRM musiały zostać pilnie 

procedowane oraz zlecone do realizacji.

Przewodniczący otworzył dyskusję. Nikt nie zabierał głosu.

9. Przewodniczący przeszedł do kolejnego zagadnienia: Zastępowalność dyspozytorni medycznych. 

Glos zabrała Pani Jolanta Dzieślewska.

Jolanta Dzieślewska poinformowała o dwóch rodzajach zastępowalności: na poziomie EACD oraz 

w przypadku awarii SoftSwitch SSW. Następnie Pani Jolanta zaprezentowała tabelę 

zastępowalności w przypadku awarii SoftSwitch. Pani Jolanta przeszła do omówienia 

zastępowalności na poziomie EACD informując, że jest ona stosowana w przypadku braku 

zalogowanych dyspozytorów oraz w przypadku przekroczenia czasu oczekiwania w kolejce. 

Zastępowalność DM na poziomie EACD polega na oczekiwaniu 30 sekund w pierwszej 

dyspozytorni, następnie 15 sekund w drugiej dyspozytorni, a następnie połączenie zostaje 

skierowane do najdłużej wolnego dyspozytora w kraju. Na ekranie zaprezentowana została analiza 

przypadku połączenia z Kielc, które finalnie zostało odebrane w Siedlcach.

Pani Jolanta Dzieślewska przeszła do omówienia zastępowalności w przypadku braku wolnych 

dyspozytorów – poinformowała również, że najczęściej takie sytuacje obserwowane są w trakcie 

awarii SWD PRM oraz w godzinach zmian dyspozytorów medycznych (7:00 i 19:00). Na ekranie 

zaprezentowany został zrzut ekranu z aplikacji WOK prezentujący sytuację braków obsady 

dyspozytorskiej a co za tym idzie konieczność działania mechanizmu zastępowalności.

Przewodniczący podsumował powyższe zagadnienie informując o stale trwającej analizie 

i monitorowaniu obsady w dyspozytorniach. Następnie otwarta została dyskusja w powyższym 

temacie.

Głos zabrał Pan Tomasz Wardyn prosząc o zwrócenie uwagi na konieczność informowania 

użytkowników końcowych o braku działania zastępowalności w przypadku awarii sieci OST112.

Głos zabrał Przewodniczący zwracając uwagę na ogromne znaczenie jakości pracy dyspozytorów 

oraz liczby osób na dyżurach dyspozytorskich.

Następnie głos zabrał Pan Filip Banaś pytając czy planowane jest wprowadzenie zastępowalności 

na poziomie operatora łączy w technologii SS7. Przewodniczący odpowiedział, że trwają prace 

związane z budową łączy w technologii SS7 i w dalszej kolejności będzie procedowany temat 

zastępowalności na poziomie operatora łączy.

Głos zabrała Pani Jolanta Dzieślewska informując o stanie realizacji projektu budowy łączy SS7 

oraz rodzaju łączy wybudowanych dla poszczególnych OR PZŁ SWD PRM. Następnie Pani 

Jolanta Dzieślewska przeszła do opisania zastępowalności na poziomie OR PZŁ SWD PRM 
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wdrożonej w ramach realizacji projektu oraz opisała możliwości wykorzystania ośrodka 

zlokalizowanego w Warszawie jako ośrodka zapasowego.

Następne pytanie zadał Pan Sylwester Karyś pytając co się stanie w przypadku awarii ośrodków 

regionalnych i jak powinno wyglądać postępowanie administratora wojewódzkiego.

Odpowiedzi udzielił Przewodniczący informując, że PZŁ SWD PRM jest rozwiązaniem o innej 

architekturze niż SWD PRM, natomiast rozwiązania techniczne dotyczące przełączenia połączeń 

w przypadku ośrodka regionalnego są w trakcie procedowania lecz są to kwestie bardzo złożone. 

Przewodniczący poinformował, że trwa pogłębiona analiza poruszonej przez Pana Sylwestra 

kwestii. Dyskusja w powyższej kwestii została zamknięta.

10. Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia: Wolne wnioski.

Glos zabrał Pan Sylwester Karyś pytając o łącza wychodzące z ośrodków regionalnych.

Przewodniczący poinformował, że kwestia łączy wychodzących będzie procedowana w momencie 

zakończenia wdrożenia łączy przychodzących w technologii SS7. Prawdopodobnie będzie to druga 

połowa 2022 roku.

Sylwester Karyś zadał pytanie odnośnie ilości połączeń przekazywanych do innych dyspozytorni.

Odpowiedzi udzieliła Pani Anna Karman z Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia 

informując, że DB MZ prowadzi analizy i  obserwuje zwiększoną ilość przekazanych połączeń 

spowodowanych głównie brakami w obsadach. Pan Robert Bzducha z DB MZ dodał, że 

Departament Bezpieczeństwa analizuje nie tylko czasy połączeń ale wszystkie aspekty związane 

z działaniem dyspozytorni w kraju.

11. Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia: Omówienie propozycji terminów 

posiedzeń Rady ds. SWD PRM na rok 2022. 

Głos zabrał Pan Jakub Sotowski z propozycją zmiany proponowanego terminu XX posiedzenia 

Rady ds. SWD PRM na 31 sierpnia 2022 r. 

Przewodniczący poddał powyższą zmianę pod dyskusję. Nikt nie zgłosił uwag w związku z czym 

termin XX posiedzenia Rady ds. SWD PRM został zmieniony. Do pozostałych planowanych 

terminów nikt nie zgłosił uwag. Wobec czego ustalono terminy posiedzeń Rady na 2022 rok:

a) XVII Posiedzenie Rady ds. SWD PRM – 16 lutego 2022 r.;

b) XVIII Posiedzenie Rady ds. SWD PRM – 6 kwietnia 2022 r.;

c) XIX Posiedzenie Rady ds. SWD PRM – 22 czerwca 2022 r.;

d) XX Posiedzenie Rady ds. SWD PRM – 31 sierpnia 2022 r.;

e) XXI Posiedzenie Rady ds. SWD PRM – 12 października 2022 r.;

f) XXII Posiedzenie Rady ds. SWD PRM – 14 grudnia 2022 r.
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12. Przewodniczący przeszedł do ustalenia kolejnego terminu posiedzenia Rady ds. SWD PRM.

Termin kolejnego posiedzenia Rady ustalono na 16 lutego 2022 r.

13. Przewodniczący zamknął XVI Posiedzenie Rady ds. SWD PRM.

Protokół sporządził:

 Tomasz Draczyński - Sekretarz

Protokół zatwierdził:

Mateusz Komza – Przewodniczący
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