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HISTORIA ZMIAN 

Nr wersji Data Opis Autor 

0.1 2022-01-27 Utworzenie dokumentu. Krzysztof Adamski 

0.1 2022-01-28 Weryfikacja dokumentu i zgłoszenie uwag. Tomasz Draczyński 

0.1 2022-01-28 Weryfikacja dokumentu i zgłoszenie uwag. Kamil Kolczyński 

0.2 2022-01-28 
Naniesienie zmian i ustosunkowanie się do 

uwag. 
Krzysztof Adamski 

0.2 2022-01-31 Weryfikacja dokumentu. Tomasz Draczyński 

0.2 2022-01-31 Weryfikacja i akceptacja dokumentu. Kamil Kolczyński 

0.2 2022-02-02 Weryfikacja i akceptacja dokumentu. Paulina Granat 

0.3 2022-02-02 
Weryfikacja, modyfikacja i akceptacja 

dokumentu. 
Mateusz Komza 

0.4 2022-02-14 
Naniesiono zmiany w dokumencie po spotkaniu 

w sprawie omówienia modyfikacji. 
Rafał Leśniewski 

0.4 2022-02-16 Weryfikacja i modyfikacja dokumentu. Krzysztof Adamski 

0.4 2022-02-17 Weryfikacja i modyfikacja dokumentu. Kamil Kolczyński 

0.4 2022-03-07 
Weryfikacja i odpowiedź na uwagi w tekście 

dokumentu. 
Rafał Leśniewski 

0.4 2022-03-07 
Weryfikacja dokumentu i propozycja zmian 

zapisu. 
Krzysztof Adamski 

0.4 2022-03-14 Weryfikacja dokumentu. Kamil Kolczyński 

0.5 2022-03-18 Naniesienie zmian zgodnie z komentarzami. Krzysztof Adamski 

0.5 2022-03-21 Weryfikacja i akceptacja dokumentu. Kamil Kolczyński 

0.6 2022-03-21 
Weryfikacja, modyfikacja i akceptacja 

dokumentu. 
Mateusz Komza 

1.0 2022-03-21 

Przekazanie dokumentu do uzgodnień  

z Członkami Rady ds. SWD PRM przy KCMRM  

z terminem zgłaszania uwag do 28 marca 2022 r. 

– tryb obiegowy. 

Mateusz Komza 

1.0 2022-03-31 

Akceptacja dokumentu przez Członków Rady  

ds. SWD PRM. 

Zakończenie uzgodnień dokumentu w trybie 

obiegowym. 

n. d. 

1.0 2022-03-31 

Przekazanie dokumentu do akceptacji 

Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa 

Zdrowia z terminem zgłaszania uwag do  

7 kwietnia 2022 r. – pismo znak: 

LPR.DKCM.07.307-1.2022. 

Mateusz Komza 
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1.0 2022-04-04 

Akceptacja dokumentu przez Departament 

Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia, pismo 

znak: DBR.525.3.1.2022.RB. 

Agnieszka  

Tuderek-Kuleta 

1.0 2022-04-08 

Przekazanie formularza wstępnego zlecenia  

FWZ nr 11/2022 do Wykonawcy celem wyceny 

kosztów realizacji RFC. 

Krzysztof Adamski 



 
                                                     Specyfikacja: Modyfikacja 11/2022/SWDPRM wersja 1.0                                    

 
4 

 

WSTĘP 
 

CEL PROJEKTU 

 Celem projektu jest rozszerzenie funkcji unistatusów na użytkowników PZŁ SWD PRM w rolach 
WKRM, HEMS/EMS, Koordynator CO LPR, Zastępca koordynatora CO LPR, Dyspozytor Medyczny 
CO LPR oraz Dyspozytor Lotniczy CO LPR. 

 

PRODUKT ZLECENIA 

 Produktem zlecenia jest rozszerzenie funkcji unistatusów na użytkowników PZŁ SWD PRM  

w rolach WKRM, HEMS/EMS, Koordynator CO LPR, Zastępca koordynatora CO LPR, Dyspozytor 

Medyczny CO LPR oraz Dyspozytor Lotniczy CO LPR, zmiana kafli we wskazanych miejscach 

aplikacji DGT DCA na kafle odpowiadające poszczególnym stanowiskom ww. ról oraz dodanie na 

tych kaflach paska stanu.  

 

MODUŁ 

 PZŁ SWD PRM 

 

PRIORYTET 

 1 
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SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

 
SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

Skrót Użyte pojęcie Opis 

CO LPR Centrum Operacyjne 
Lotniczego Pogotowia 

Ratunkowego 

Jednostka wchodząca w skład struktury Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. 

DM 
Dyspozytornia 

medyczna 

Komórka organizacyjną urzędu wojewódzkiego wskazana  
w wojewódzkim planie działania systemu, utworzona  
w celu przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych 
przekazywanych z centrów powiadamiania ratunkowego,  
o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 
2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1077 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695), 
przyjmowania powiadomień o zdarzeniach oraz 
wykonywania zadań przez dyspozytorów medycznych. 

DGT DCA 
Aplikacja dyspozytorska 

DGT DCA (Dispatch 
Console Application) 

Aplikacja użytkownika Konsoli Dyspozytorskiej (KD), 
umożliwiająca realizację zaawansowanych 
funkcjonalności telefonicznych oraz radiowych w PZŁ 
SWD PRM. 

GDM 
Główny dyspozytor 

medyczny 

Osoba, o której mowa w art. 26 ust. 2b  ustawy z dnia  
8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2053, z  późn. zm.), do 
zadań której należy między innymi: koordynowanie 
funkcjonowania dyspozytorni medycznej, współpraca  
z wojewódzkim koordynatorem ratownictwa 
medycznego, koordynacja współpracy dyspozytorów 
medycznych  
w przypadku zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych  
w obrębie jednej dyspozytorni medycznej, bieżąca analiza 
zadań realizowanych przez dyspozytorów medycznych, 
bieżąca analiza optymalnego wykorzystania zespołów 
ratownictwa medycznego, udzielanie dyspozytorom 
medycznym niezbędnych informacji i merytorycznej 
pomocy, przygotowywanie raportu dobowego z pracy 
dyspozytorni medycznej. 

HEMS/EMS 

Helicopter Emergency 
Medical Service/ 

Emergency Medical 
Service 

Śmigłowcowa Służba Ratownictwa Medycznego/ 
Samolotowy Zespół Transportowy – jednostki wchodzące 
w skład struktury Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.  

KD Konsola Dyspozytorska 

Konsola Dyspozytorska PZŁ SWD PRM umożliwiająca 
obsługę połączeń głosowych i korespondencji 
prowadzonej z wykorzystaniem łączności radiowej, 
obsługę centralnej książki telefonicznej oraz odsłuch 
nagrań połączeń telefonicznych i korespondencji 
radiowej. 

LPR 
Lotnicze Pogotowie 

Ratunkowe 
Zamawiający. 
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PZŁ SWD 
PRM 

 

Podsystem 
Zintegrowanej Łączności 
Systemu Wspomagania 
Dowodzenia 
Państwowego 
Ratownictwa 
Medycznego 

Moduł komunikacyjny łączności telefonicznej i radiowej 
będący podsystemem Systemu Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. 
 

WKRM 

Wojewódzki 

koordynator 

ratownictwa 

medycznego 

Użytkownik realizujący zadania wynikające z ustawy  

z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2053, z późn. zm.),  

w zakresie m.in. współpracy z głównym dyspozytorem 

medycznym i jego zastępcą, koordynacji współpracy 

dyspozytorów medycznych w przypadku zdarzeń 

wymagających użycia jednostek systemu spoza jednego 

rejonu operacyjnego, rozstrzygania sporów dotyczących 

przyjęcia osoby w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego, wyłączeniem sytuacji, o których mowa w 

art. 20a ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, udziału  w pracach 

wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, 

współpracy z Krajowym Centrum Monitorowania 

Ratownictwa Medycznego (KCMRM) oraz innymi 

wojewódzkimi koordynatorami ratownictwa medycznego 

oraz krajowym koordynatorem ratownictwa 

medycznego, współpracy oraz wymiany informacji  

z centrami zarządzania kryzysowego, o których mowa  

w art. 13 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. z 2007 r., poz. 590, z późn. zm.). 
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OPIS PRAC 
 

    PRZEDMIOT ZMIANY 

 Przedmiotem zmiany jest rozszerzenie funkcji unistatusów na użytkowników PZŁ SWD PRM w rolach 
WKRM, HEMS/EMS, Koordynator CO LPR, Zastępca koordynatora CO LPR, Dyspozytor Medyczny CO 
LPR oraz Dyspozytor Lotniczy CO LPR, zmiana kafli we wskazanych miejscach aplikacji DGT DCA na 
kafle odpowiadające poszczególnym stanowiskom ww. ról oraz dodanie na tych kaflach paska stanu 
pokazującego graficznie status użytkownika. 

    STAN PRZED ZMIANĄ  

 Na kaflach przypisanych do kolejek HLD WKRM, Dyspozytora Medycznego CO LPR, Dyspozytora 
Lotniczego CO LPR, Koordynatora CO LPR, Zastępcy koordynatora CO LPR oraz HEMS/EMS LPR brak 
informacji o zalogowaniu użytkownika do KD PZŁ SWD PRM oraz statusie użytkownika zalogowanego 
do danej roli.  

    OPIS PRAC 

 NR Opis 

 1.  W drzewie kafli „WKRM” zmiana kafli przypisanych do poszczególnych WKRM na kafle 
stanowisk WKRM w poszczególnych województwach. 
Na kaflu powinien być opis: 

a) linia pierwsza: WKRM – pogrubione, maksymalnie 26 znaków, 
b) linia druga: Urząd Wojewódzki (np.: Dolnośląski UW) – niepogrubione, 

maksymalnie 28 znaków, 
c) linia trzecia: Imię i nazwisko zalogowanego użytkownika – niepogrubione, 

maksymalnie 28 znaków. Jeśli użytkownik jest zalogowany, w przeciwnym wypadku 
linia będzie pusta. 

 
Na kaflu powinien być zlokalizowany pasek stanu: 

a) zielony – status wolny, 
b) pomarańczowy – status zajęty, 
c) szary – KD gotowa do pracy (niezalogowany użytkownik). 

 2.  W drzewie kafli „HEMS/EMS” utworzenie kafli dla stanowisk CO LPR. Domyślnie  
w pierwszym wierszu będą wyświetlane kafle CO LPR. Łącznie w pierwszym wierszu będzie 
5 kafli przypisanych do stanowisk dyspozytorskich w CO LPR. Prezentacja roli zalogowanego 
użytkownika, jeśli użytkownik nie będzie zalogowany na KD to prezentacja roli domyślnej 
KD. Kafle CO LPR będą sortowane w zależności od roli, zgodnie z przyjęta kolejnością:  

a) Koordynator CO LPR,  
b) Z-ca koordynatora CO LPR,  
c) Dyspozytor medyczny CO LPR,  
d) Dyspozytor lotniczy CO LPR.  

Na kaflu powinien znajdować się opis: 
a) linia pierwsza: rola CO LPR (Koordynator CO LPR, Z-ca koordynatora CO LPR, 

Dyspozytor medyczny CO LPR, Dyspozytor lotniczy CO LPR) – pogrubione, 
maksymalnie 26 znaków, 

b) linia druga: imię użytkownika zalogowanego użytkownika – niepogrubione, 
maksymalnie 28 znaków. Jeśli użytkownik jest zalogowany, w przeciwnym wypadku 
linia będzie pusta, 

c) linia trzecia: nazwisko zalogowanego użytkownika – niepogrubione, maksymalnie 
28 znaków. Jeśli użytkownik jest zalogowany, w przeciwnym wypadku linia będzie 
pusta. 
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Na kaflach stanowisk CO LPR powinien być zlokalizowany pasek stanu: 
a) zielony – status wolny, 
b) pomarańczowy – status zajęty, 
c) szary – KD gotowa do pracy (niezalogowany użytkownik). 

 
Pomiędzy wierszem kafli CO LPR, a wierszem kafli HEMS/EMS będzie wolna przestrzeń. 

 3.  W drzewie kafli „HEMS/EMS” zmiana kafli przypisanych do poszczególnych zespołów na 
kafle stanowisk HEMS/EMS.  
Na kaflach stanowisk HEMS/EMS powinien być opis z CKT LDAP mapowany z repozytorium 
SWD PRM: 

a) linia pierwsza – opis z pola „description” klasy plou (Kryptonim): Ratownik x, gdzie 
x – nr przypisany Ratownikowi, SZT w przypadku Samolotowego Zespołu 
Transportowego – pogrubione, maksymalnie 26 znaków, 

b) linia druga – opis z pola „description” klasy plou (HEMS Miejscowość): HEMS yyyy, 
gdzie yyyy – miejscowość, w której zlokalizowana jest baza HEMS, EMS Warszawa 
w przypadku Samolotowego Zespołu Transportowego – niepogrubione, 
maksymalnie 28 znaków, 

c) linia trzecia – opis z pola „description” klasy plou (Miejscowość) – niepogrubione, 
maksymalnie 28 znaków. 
 

Na kaflach stanowisk HEMS/EMS powinien być zlokalizowany pasek stanu: 
a) zielony – status wolny, 
b) pomarańczowy – status zajęty, 
c) szary – KD gotowa do pracy (niezalogowany użytkownik). 

 4.  Dla profilu WKRM w zakładkach „Podmenu” GDM/ZGDM oraz WKRM zmiana kafli 
przypisanych do kolejek HLD dla GDM i ZGDM oraz kolejek HLD dla WKRM na kafle 
stanowisk GDM i ZGDM odpowiednich DM oraz WKRM. Opis na kaflach bez zmian. 
Prezentacja roli zalogowanego użytkownika, w przeciwnym wypadku prezentacja roli 
domyślnej KD. 
Na kaflach: 

a) GDM i ZGDM – powinien być zwizualizowany pasek stanu oraz ikona stanu 
zalogowania do kolejki alarmowej, 

b) WKRM – powinien być zwizualizowany pasek stanu. 

 5.  Dla profilu HEMS/EMS w zakładkach „Podmenu” GDM/ZGDM oraz CO LPR zmiana kafli 
przypisanych do kolejek HLD GDM i ZGDM oraz kolejek HLD dla poszczególnych ról CO LPR 
na kafle stanowisk GDM i ZGDM odpowiednich DM oraz stanowisk CO LPR. Opis na kaflach 
– bez zmian. Prezentacja roli zalogowanego użytkownika, jeśli użytkownik nie będzie 
zalogowany na KD to prezentacja roli domyślnej KD. Kafle CO LPR będą sortowane zgodnie 
z kolejnością: Koordynator, Z-ca koordynator, Dyspozytor Medyczny CO LPR i Dyspozytor 
Lotniczy CO LPR. Opis na kaflach z zakładki CO LPR powinien zawierać: 

a) linia pierwsza: rola CO LPR, 
b) linia druga: rola CO LPR (c.d.). 

 
Na kaflach w zakładkach: 

a) GDM i ZGDM – powinien być zwizualizowany pasek stanu oraz ikona stanu 
zalogowania do kolejki alarmowej, 

b) CO LPR – powinien być zwizualizowany pasek stanu. 

 6.  Dla profilu CO LPR w zakładce „Podmenu” CO LPR zmiana kafli przypisanych do kolejek HLD 
dla poszczególnych ról CO LPR na kafle stanowisk CO LPR. Opis na kaflach – bez zmian. 
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Prezentacja roli zalogowanego użytkownika, jeśli użytkownik nie będzie zalogowany na KD 
to prezentacja roli domyślnej KD. Kafle CO LPR będą sortowane zgodnie z kolejnością: 
Koordynator, Z-ca koordynator, Dyspozytor Medyczny CO LPR i Dyspozytor Lotniczy CO LPR. 
Opis na kaflach z zakładki CO LPR powinien zawierać: 

a) linia pierwsza: rola CO LPR, 
b) linia druga: rola CO LPR (c.d.). 

 
Na kaflach CO LPR – powinien być zwizualizowany pasek stanu opisujący graficznie status 
użytkownika: 

a) zielony – status wolny, 
b) pomarańczowy – status zajęty, 
c) szary – KD gotowa do pracy (niezalogowany użytkownik).  

 7.  Modyfikacja dokumentacji PZŁ SWD PRM w zakresie wprowadzonych zmian,  
w szczególności „Instrukcji użytkownika - Aplikacji DGT DCA”. 

    OCZEKIWANY REZULTAT 

 NR Opis 

 1.  Wszyscy użytkownicy PZŁ SWD PRM będą mieli określony status użytkownika możliwy do 

ustalenia przez innych użytkowników zalogowanych do KD z poziomu aplikacji DGT DCA.   

 2.  Zmodyfikowana dokumentacja PZŁ SWD PRM w zakresie wprowadzonych zmian. 

 


