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Warszawa, dnia 21 marca 2022 r.

PROTKÓŁ

z XVII Posiedzenia Rady ds. SWD PRM przy KCMRM 

Data spotkania: 16 lutego 2022 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. Klaudiusz Nadolny – Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, Zastępca 
Przewodniczącego Rady ds. SWD PRM

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

4. Anna Karman – Wydział Ratownictwa Medycznego w Departamencie Bezpieczeństwa 
Ministerstwa Zdrowia,  przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia

5. Robert Bzducha – Wydział Ratownictwa Medycznego w Departamencie Bezpieczeństwa 
Ministerstwa Zdrowia,  przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia

6. Marta Foryś – Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, przedstawiciel Związku Pracodawców 
Ratownictwa Medycznego

7. Sylwia Twórzewska-Sołek – Opolskie Centrum Ratownictwa w Opolu, przedstawiciel Związku 
Pracodawców Ratownictwa Medycznego

8. Szymon Czyżewski – Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, przedstawiciel Związku Pracodawców 
Ratownictwa Medycznego

9. Paweł Krasowicz – Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Lublinie, przedstawiciel Związku 
Pracodawców Ratownictwa Medycznego

10. Rafał Waligóra – Bielskie Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej, przedstawiciel Związku 
Pracodawców Ratownictwa Medycznego

11. Adam Waligóra – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze, 
przedstawiciel Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego
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12. Karol Wojtczak – Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu, przedstawiciel Związku 
Pracodawców Ratownictwa Medycznego

13. Adam Stępka – Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, przedstawiciel 
Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego

14. Arkadiusz Liper – przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Olsztynie

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

16. Justyna Widerska – przedstawiciel Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

17. Marcin Mazur – przedstawiciel Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

18. Tadeusz Rzok – przedstawiciel Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

19. Jarosław Poziemski – przedstawiciel Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Szczecinie

20. Radosław Worożański – przedstawiciel Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

21. Jakub Sotowski – przedstawiciel Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

22. Kamil Lenartowicz – przedstawiciel Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

23. Przemysław Śmigielski – przedstawiciel Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

24. Tomasz Wardyn – przedstawiciel Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie 
Wielkopolskim

25. Jarosław Mróz – przedstawiciel Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

26. Karol Jurkowski – przedstawiciel Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

27. Sylwester Karyś – przedstawiciel Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

28. Grzegorz Jakubowski – przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Bydgoszczy

W posiedzeniu uczestniczyli także w charakterze członków wspierających:

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

2. Kamil Kolczyński – Kierownik projektu rozwoju SWD PRM

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

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

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

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

Przebieg posiedzenia:

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

wszystkich uczestników. W posiedzeniu wzięło udział 28 Członków.
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2. Przewodniczący przeszedł do sprawdzenia listy obecności. Po sprawdzeniu listy obecności 

przewodniczący poinformował, że zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa 

Medycznego wystąpił do Pani Małgorzaty Popławskiej, przewodniczącej Związku Pracodawców 

Ratownictwa Medycznego o aktualizację listy przedstawicieli związku do Rady ds. SWD PRM.

3. Następnie przewodniczący przedstawił projekt planu posiedzenia Rady, który został 

zmodyfikowany poprzez usunięcie pkt. 4 „Omówienie uwag zgłoszonych przez Departament 

Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia do RFC05/2022/SWDPRM – Optymalizacja 

funkcjonalności skali bólu – etap 2 i wypracowanie rekomendacji dla modyfikacji RFC”. Plan 

posiedzenia zmodyfikowano również poprzez dodanie punktu „Omówienie zgłoszonych uwag do 

projektu ankiety oceny dyspozytorni medycznych na potrzeby aktualizacji procedur awaryjnych”. 

Prowadzący posiedzenie zapytał o uwagi do powyższych zmian – nikt nie wnosił uwag i przyjęto 

zmieniony plan posiedzenia.  

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

5. Przewodniczący poinformował, że nie będzie mógł brać udziału w całości posiedzenia z powodu 

konieczności uczestniczenia w posiedzeniu sztabu kryzysowego związanego z incydentem 

z obszaru cyberbezpieczeństwa w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

Przewodniczący poprosił o poprowadzenie posiedzenia Pana Kamila Kolczyńskiego.

6. Pan Kamil Kolczyński przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia: „Omówienie inicjatyw 

zgłoszonych przez użytkowników SWD PRM wraz z opiniami KCMRM”. Głos zabrał Tomasz 

Draczyński, który przystąpił do przedstawienia powyższego tematu rozpoczynając od przybliżenia 

członkom Rady ds. SWD PRM procedury zgłaszania propozycji nowych funkcjonalności 

i modyfikacji funkcjonalności już zaimplementowanych w SWD PRM. Tomasz Draczyński 

przeszedł do omawiania poszczególnych inicjatyw z lat: 2020, 2021, 2022 prezentując 

poszczególne inicjatywy z opinią KCMRM oraz ostateczną decyzją MZ. Tomasz Draczyński 

zachęcił do zapoznania się z odpowiednimi dokumentami, które są zamieszczone na stronie 

internetowej Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

7. Głos zabrał Pan Kamil Kolczyński , który przeszedł do kolejnego tematu jakim jest omówienie 

stanu realizacji RFC oraz wdrożenia SWD 2.0.

Kamil Kolczyński poinformował o planowanej dacie wdrożenia poszczególnych RFC jakie zostały 

już zrealizowane przez Wykonawcę: RFC16/2020 (Etap1) – Optymalizacja mechanizmów 

informujących o numerze wersji aplikacji (komunikaty) – 22.04.2022 r., RFC17/2020 (Etap 1) – 

Optymalizacja wielkości czcionki w module ZRM (identyfikator NFZ) – 05.04.2022 r., RFC19/2020 

(Etap2) – Słownik powodów wezwań dodatkowych służb - 22.04.2022 r., RFC15/2021– 

Optymalizacja zarządzania pojazdami – 05.04.2022 r.
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Głos zabrał Pan Krzysztof Adamski, który przedstawił plan realizacji RFC związanych z PZŁ SWD 

PRM.

8. Pan Kamil Kolczyński przeszedł do omówienia stanu realizacji wdrożenia tzw. SWD 2.0

W pierwszej kolejności poinformował o trwających intensywnych testach wersji pośrednich 

przygotowywanych na potrzeby wdrożenia Modułu Administratora SWD 2.0, które planowane jest 

na 7-11 marca 2022 roku. 

Następnie Pan Kamil Kolczyński przeszedł do omówienia Pilotażowego wdrożenia Modułu NFZ, 

który aktualnie jest testowany na środowisku TEST3. Moduł NFZ będzie wdrażany stopniowo 

u poszczególnych dysponentów na podstawie ustaleń z Urzędami Wojewódzkimi. W tej sprawie 

będą organizowane spotkania organizacyjne.

Pan Kamil Kolczyński w kolejnym kroku omawiania wdrożenia SWD 2.0 przeszedł do omówienia 

wdrożenia Modułu Koordynatora, który aktualnie jest integrowany z PZŁ SWD PRM. 

Następnie Pan Kamil Kolczyński przeszedł do omówienia wdrożenia tzw. „trójpaku” czyli Modułu 

Dyspozytora, Modułu ZRM i Modułu Analityka i poinformował, że z racji sytuacji 

epidemiologicznej oraz wielu złożonych czynników, wdrożenie produkcyjne tych modułów 

prawdopodobnie odsunie się w czasie. Pan Kamil Kolczyński wyraził nadzieję, że na najbliższym 

posiedzeniu Rady ds. SWD PRM będzie w stanie podać przybliżoną nową datę wdrożenia 

produkcyjnego.

Głos zabrał Pan Rafał Waligóra zadając pytanie odnośnie zakresu uczestnictwa urzędów 

wojewódzkich w spotkania związane z wdrożeniem modułu NFZ. Drugie pytanie dotyczyło 

ergonomii pracy użytkowników w Module Analityka w kontekście funkcjonalności związanych 

z przekazywaniem danych do SIM. Trzecie pytanie dotyczyło widoczności stanu GPS w Module 

Administratora dla administratora dysponenta oraz odesłania formularza inicjatywy 

do uzupełnienia przez zgłaszającego.

Pan Kamil Kolczyński udzielił odpowiedzi na pierwsze pytanie informując, że w zamyśle zespołu 

KCMRM, pracownicy UW mogliby pomóc w szkoleniu użytkowników Modułu NFZ. 

W odniesieniu do drugiego pytania Kamil Kolczyński poinformował, że KCMRM trwale dąży 

do poprawiania opisywanych funkcjonalności informując jednocześnie o utrudnionej współpracy 

z Centrum e-Zdrowia – administratorem SIM. 

Głos zabrał Pan Szymon Czyżewski informując, że problemy ze sprawozdawczością do SIM były 

również analizowane w Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy. Zwrócił uwagę na obawy analityków 

dotyczące wprowadzania zmian w dokumentacji medycznej w przypadku gdy te zmiany nie są 

wprowadzane przez osobę, która wytwarzała tą dokumentację. Kamil Kolczyński odniósł się 

do tych słów informując, że dokumentacja powinna być zmieniana przez uprawnionego 
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pracownika dysponenta i podkreślił, że w ten problem będzie rozwiązany po wdrożeniu SWD 2.0, 

gdzie analityk będzie mógł zwrócić dokumentację do kierownika ZRM celem jej poprawienia.

W odniesieniu do trzeciego pytania Pana Rafała Waligóry, Pan Kamil Kolczyński poinformował, 

że w momencie wdrożenia Modułu Koordynatora będzie możliwość monitorowania stanu GPS 

z poziomu szczegółów ZRM. 

Głos zabrał Pan Tomasz Wardyn – administrator wojewódzki – informując, że udostępnił 

administratorom dysponentów na swoim obszarze możliwość monitorowania stanu GPS natomiast 

z jego obserwacji wynika, że użytkownicy nie chcą z tej możliwości korzystać lub nie umieją tego 

robić.

9. Pan Kamil Kolczyński przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia czyli „Omówienie etapu 

realizacji zadania „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”.

Głos zabrała Pani Jolanta Dzieślewska, która poinformowała, że wdrożenie produkcyjne 

powyższego zadania zbliża się już do końca. Następnie Pani Jolanta przeszła do omówienia 

przebiegu całego zadania z podziałami na poszczególne etapy: etap I: opracowanie i dostarczenie 

Projektu Technicznego, Planu Testów Akceptacyjnych i Planu wdrożenia, etap II: instalacja 

i konfiguracja urządzeń, przeprowadzenie testów akceptacyjnych, etap III: opracowanie 

dokumentacji, etap IV: przełączenie ruchu na łącza SS7, etap V: świadczenie usługi utrzymania 

łączy. W kolejnym kroku omówiono założenia projektowe jakie towarzyszyły realizacji 

opisywanego projektu oraz sposoby prowadzenia testów akceptacyjnych.

Pani Jolanta zaprezentowała grafikę prezentującą tabelę z informacjami dotyczącymi rodzaju łącz 

jakie doprowadzono do Ośrodków Regionalnych w ramach łącza podstawowego i łącza 

zapasowego. W dalszej kolejności zaprezentowana została grafika prezentująca zastępowalność 

OR-ów.

Pani Jolanta Dzieślewska przeszła do omówienia przebiegu uruchomienia poszczególnych łączy 

oraz nowej wersji dokumentu „Zastępowalność dyspozytorni medycznych w systemie Państwowe 

Ratownictwo Medyczne”.  

Głos zabrał przewodniczący dziękując wszystkim biorącym udział w pracach związanych 

z realizacją tego zadania. Następnie otworzył dyskusję w przedmiotowym temacie.

Pytanie zadał Pan Jarosław Mróz zadając pytanie o prezentowaną grafikę dotyczącą 

zastępowalności. Przewodniczący wytłumaczył, że opisywana zastępowalność jest wynikiem prac 

związanych z produkcyjnym uruchomieniem łączysz SS7 i jest związana z koniecznością 

przebudowania dokumentacji. Doprecyzował również, że prezentowana grafika dotyczy 
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technicznych kwestii związanych z zastępowalnością łączy SS7 i nie zmienia zastępowalności 

dyspozytorni medycznych.

Pan Jarosław Mróz zadał kolejne pytanie dotyczące możliwości wprowadzenia priorytetowego 

traktowania połączeń z danego rejonu obsługiwanego przez dyspozytornię medyczną.

Przewodniczący udzielił odpowiedzi, informując, że priorytetem jest czas zainicjowania 

połączenia. Podkreślił również, że w chwili obecnej obserwujemy ogromną skalę przelewania 

połączeń do innych dyspozytorni medycznych  i wprowadzenie dodatkowego parametru mogłoby 

wprowadzić niepotrzebne komplikacje. Przewodniczący poinformował, że nie są planowane 

zmiany w tym obszarze.

Następne pytanie zadał Pan Tomasz Wardyn dotyczące ośrodka w Bydgoszczy i jej lokalizacji.

Przewodniczący odpowiedział, że ośrodek regionalny w Bydgoszczy zmieni swoją lokalizację. 

Zmieni się również lokalizacja dyspozytorni medycznej.

Kolejne pytanie dotyczyło drugiego ośrodka regionalnego w Warszawie oraz jego możliwości 

technicznych zastąpienia większej liczby ośrodków.

Odpowiedzi udzieliła Pani Jolanta Dzieślewska informując, że ośrodek ma 122 kanały rozmowne 

i w sytuacji szczególnej może zastępować więcej niż jeden ośrodek regionalny.

10. Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia „Omówienie zgłoszonych uwag 

do projektu ankiety oceny dyspozytorni medycznych na potrzeby aktualizacji procedur 

awaryjnych”.

Głos zabrał Pan Tomasz Wardyn, przewodniczący zespołu.

Pan Tomasz poinformował, że ankieta została stworzona celem ułatwienia zebrania danych dot. 

dyspozytorni medycznych, które ułatwią wyciągnięcie wniosków oraz stworzenie propozycji 

jednolitych w skali kraju wytycznych dla tworzenia dyspozytorni medycznych.

Pan Tomasz Wardyn przeszedł do omawiania uwag do dokumentu oraz odniesienia się do tych 

uwag. Prelegent zwrócił uwagę, że jest to etap konsultowania treści pytań do ankiety w związku 

z czym członkowie Rady mogą proponować, które pytania należy uznać za zasadne a które nie.

Głos zabrała Pani Justyna Widerska informując, że jej pytania nie zostały uwzględnione a następnie 

zadając pytanie dotyczące doprecyzowania kwestii ogrodzenia budynku w którym znajduje się 

dyspozytornia medyczna. Pan Tomasz Wardyn odpowiedział, że nie otrzymał wiadomości 

mailowej z uwagami i poprosił o ponowne ich przesłanie ale w odniesieniu do pytania 

doprecyzował, że chodzi ogólnie o zabezpieczenie budynku przed dostępem z zewnątrz.
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Pani Justyna zadała kolejne pytanie związane z brakiem ewidencji awarii w dyspozytorniach 

medycznych w latach ubiegłych. Pan Tomasz Wardyn doprecyzował, że zamysłem tego pytania 

była wymiana wiedzy dotyczącej awarii mających miejsce w różnych dyspozytorniach między 

członkami Rady ds. SWD PRM.

Pan Tomasz Wardyn otworzył dyskusję prosząc Członków Rady ds. SWD PRM o opinię odnośnie 

zasadności przeprowadzenia takiej ankiety.

Głos zabrał przewodniczący informując, że zespół KCMRM procedował opisywany dokument 

i w jego opinii jest on bardzo wartościowy i powinien być dalej procedowany. 

Przewodniczący otworzył dyskusję w przedmiotowy temacie.

Głos zabrał Pan Marcin Mazur informując, że w przypadku jego województwa dyspozytornia 

medyczna znajduje się w budynku PSP i np. zasilanie awaryjne leży w gestii administratora obiektu 

czyli PSP. 

Przewodniczący odpowiedział, że przedmiotowa ankieta ma służyć wyciąganiu wniosków 

i tworzeniu wytycznych, które pozwolą na poprawienie warunków lokalizacji dyspozytorni 

medycznych.

11. Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia „Wolne wnioski”.

Głos zabrał Pan Jarosław Mróz zadając pytanie o możliwość przyspieszenia procedowanej kwestii 

możliwości uruchomienia dodatkowego stanowiska WKRM.

Przewodniczący odpowiedział, że obecnie analizowane są zmiany wymagane po stronie SWD 

PRM i PZŁ SWD PRM i wnioski wskazują, że konieczne jest zaimplementowanie zabezpieczenia 

przed zalogowaniem dwóch użytkowników z rolą WKRM w jednym czasie – wymagało to będzie 

przygotowania i zlecenia RFC.

Pan Jarosław Mróz zadał kolejne pytanie o termin wdrożenia nowych raportów w Module 

Raportowym. Odpowiedzi udzielił Kamil Kolczyński informując, że trwają ostatnie testy i po ich 

zakończeniu nastąpi wdrożenie produkcyjne.

Pan Jarosław Mróz zadał kolejne pytanie dotyczące tego jakie powinno być postępowanie 

użytkowników końcowych w przypadku awarii SWD PRM w sytuacji braku drukarek 

w ambulansach po wdrożeniu SWD 2.0. Odpowiedzi udzielił przewodniczący informując, że 

sposób postępowania w sytuacji awaryjnej leży po stronie dysponenta i mogą być to drukarki 

kupione ze środków własnych, drukarki zainstalowane w SORach lub inne wypracowane metody.

Następnie Pan Jarosław Mróz zadał pytanie o RFC 20/2021 – monitorowanie odsłuchu nagrań – 

pytając czy dotyczyć będzie ono odsłuchu z konsol dyspozytorskich czy aplikacji wabox.

Odpowiedzi udzielił przewodniczący informując, że trwa wciąż praca nad dokumentacją tej 

modyfikacji i ostateczne rozwiązania zostaną dopiero wypracowane.
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Głos zabrał Pan Krzysztof Adamski informując, że dostęp do powyższych informacji będzie 

dostępny z dedykowanej aplikacji „Audit”.

Pan Jakub Sotowski zadał pytanie o termin dostawy sprzętu do obsługi SWD PRM.

Przewodniczący udzielił odpowiedzi informując o bieżącym etapie realizacji zakupów – 

oczekiwanie na podpisanie umów. Przewodniczący poinformował również o szacunkowym czasie 

realizacji zamówienia po podpisaniu umowy: 8-12 tygodni. Poinformowano również o nie 

podpisaniu umowy przez jednego z dostawców.

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

Termin kolejnego posiedzenia Rady ustalono na 6 kwietnia 2022 r.

Protokół sporządził:

 Tomasz Draczyński - Sekretarz

Protokół zatwierdził:

Mateusz Komza – Przewodniczący
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