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HISTORIA ZMIAN 

Nr wersji Data Opis Autor 

0.1 2022-03-02 Utworzenie dokumentu. Krzysztof Adamski 

0.1 2022-03-02 Weryfikacja dokumentu. Jolanta Dzieślewska 

0.2 2022-03-03 
Weryfikacja, modyfikacja i akceptacja 

dokumentu. 
Kamil Kolczyński 

0.2 2022-03-04 Weryfikacja i akceptacja dokumentu. Paulina Granat 

0.3 2022-03-04 Weryfikacja, modyfikacja i zgłoszenie uwag. Mateusz Komza 

0.3 2022-03-07 Weryfikacja i zgłoszenie uwag. Paweł Bąkała 

0.3 2022-03-08 
Weryfikacja dokumentu i akceptacja 

dokumentu. 
Jolanta Dzieślewska 

0.3 2022-03-09 Weryfikacja i odniesienie do uwag. Krzysztof Adamski 

0.3 2022-03-10 Weryfikacja i akceptacja wprowadzonych zmian. Paulina Granat 

0.3 2022-03-11 
Weryfikacja, uzupełnienie odniesień  

i zatwierdzenie wprowadzonych zmian. 
Mateusz Komza 

0.4 2022-03-11 Weryfikacja, modyfikacja i zgłoszenie uwag. Paweł Bąkała 

0.5 2022-03-14 Weryfikacja i modyfikacja dokumentu. Krzysztof Adamski 

0.5 2022-03-15 Weryfikacja i akceptacja zmian. Zbigniew Chyżyński 

1.0 2022-03-17 

Przekazanie dokumentu do uzgodnień  

z Członkami Rady ds. SWD PRM przy KCMRM  

z terminem zgłaszania uwag do 24 marca 2022 r. 

– tryb obiegowy. 

Mateusz Komza 

1.0 2022-03-31 

Akceptacja dokumentu przez Członków Rady  

ds. SWD PRM. 

Zakończenie uzgodnień w trybie obiegowym. 

n. d.  

1.0 2022-03-31 

Przekazanie dokumentu do akceptacji 

Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa 

Zdrowia z terminem zgłaszania uwag do  

8 kwietnia 2022 r. – pismo znak: 
LPR.DKCM.07.306-1.2022.  

Mateusz Komza 

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 
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WSTĘP 
 

CEL PROJEKTU 

 Celem projektu jest przygotowanie analizy możliwych rozwiązań realizacji połączeń 
wychodzących do sieci PSTN oraz przychodzących dla numerów DDI dedykowanych 
poszczególnym kolejkom HLD wykorzystywanych przez DM oraz WKRM w PZŁ SWD PRM 
z wykorzystaniem łączy SS7 zestawionych i uruchomionych na potrzeby obsługi połączeń 
przychodzących na numer alarmowy 999 poprzez uruchomienie dodatkowych usług. 

 

PRODUKT ZLECENIA 

 Produktem zlecenia jest dokument opisujący możliwe rozwiązania realizacji połączeń 

wychodzących do sieci PSTN oraz przychodzących dla numerów DDI dedykowanych 

poszczególnym kolejkom HLD wykorzystywanych przez DM oraz WKRM w PZŁ SWD PRM 

z wykorzystaniem łączy SS7 zestawionych i uruchomionych na potrzeby obsługi połączeń 

przychodzących na numer alarmowy 999 poprzez uruchomienie dodatkowych usług. 

Przedstawione rozwiązania muszą uwzględniać architekturę i rozwiązania sprzętowe 

funkcjonujące w PZŁ SWD PRM. 

 

MODUŁ 

 PZŁ SWD PRM 

 

PRIORYTET 

 2 
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SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

 
SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

Skrót Użyte pojęcie Opis 

DM 
Dyspozytornia 

medyczna 

Komórka organizacyjna urzędu wojewódzkiego wskazana 
w wojewódzkim planie działania systemu, utworzoną 
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 2021 r. poz.268), przyjmowania powiadomień 
o zdarzeniach oraz wykonywania zadań przez 
dyspozytorów medycznych. 

KCMRM 

Krajowe Centrum 
Monitorowania 

Ratownictwa 
Medycznego 

Jednostka organizacyjna w strukturze Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego, o której mowa w art. 27a 
ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2053, 
z późn. zm.). 

Kolejka HLD 
Kolejka oczekujących 

połączeń telefonicznych 

Kolejka oczekujących połączeń telefonicznych, dla której 
nie obowiązują reguły automatycznego przydzielania 
połączeń i kolejności podejmowania. Połączenie z kolejki 
może zostać podjęte ręcznie z poziomu KD. Możliwe jest 
także odstawienie aktywnego połączenia do kolejki HLD. 
Połączenia oczekujące w kolejce HLD mają przypisaną im 
zapowiedź. Kolejka HLD posiada unikalny numer telefonu 
w numeracji OST 112 oraz może posiadać przypisany 
numer w numeracji zewnętrznej. 

LPR 
Lotnicze Pogotowie 

Ratunkowe 
Zamawiający. 

OR PZŁ 
SWD PRM 

Ośrodek Regionalny 

Podsystemu 

Zintegrowanej Łączności 

Systemu Wspomagania 

Dowodzenia 

Państwowego 

Ratownictwa 

Medycznego 

Lokalizacja (serwerownia), w której znajduje się serwer 

komunikacyjny. 

PSTN 
Public Switched 

Telephone network 

Publiczna sieć telefoniczna wykorzystująca technologię 

komutacji łączy (łączenia ze sobą rozmówców na liniach 

telefonicznych). W sieci tej następuje automatyczne 

łączenie ze sobą kanałów rozmownych pomiędzy 

abonentami za pośrednictwem central telefonicznych. 

Komutacja kanałów jest realizowana w samej sieci PSTN, 

z sieciami ISDN, z sieciami GSM (komórkowymi), a także  

z abonentami VoIP. 
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PZŁ ST CPR 

Podsystem 

Zintegrowanej Łączności 

Systemu 

Teleinformatycznego 

Centrów Powiadamiania 

Ratunkowego 

System umożliwiający w warstwie telekomunikacyjnej 

łączności głosowej i bezgłosowej obsługę i przyjmowanie 

połączeń na numer alarmowy 112, 998 i 997 oraz łączność 

operatorów numeru alarmowego 112 z dyspozytorami 

służb ratowniczych, w tym z Dyspozytorami Medycznymi. 

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. 
 

SS7 Signaling System No. 7 

Zbiór protokołów stosowanych w sieciach 
telekomunikacyjnych. Standard SS7 identyfikuje i określa, 
jaką funkcjonalność musi posiadać cyfrowa sieć 
sygnalizacyjna oraz jakich protokołów należy użyć, aby 
umożliwić jej poprawne działanie. 

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), w tym 
współpraca z głównym dyspozytorem medycznym i jego 
zastępcą, koordynacja współpracy dyspozytorów 
medycznych w przypadku zdarzeń wymagających użycia 
jednostek systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1 ww. 
ustawy, spoza jednego rejonu operacyjnego, 
rozstrzyganie sporów dotyczących przyjęcia do szpitala 
osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,  
z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w art. 20a ust. 3 
pkt 1 ww. ustawy, udział w pracach wojewódzkiego 
zespołu zarządzania kryzysowego, współpraca z KCMRM, 
innymi wojewódzkimi koordynatorami ratownictwa 
medycznego oraz krajowym koordynatorem ratownictwa 
medycznego, współpraca oraz wymiana informacji 
z centrami zarządzania kryzysowego, o których mowa 
w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym.   

Wykonawca 

PZŁ SWD 

PRM 

Wykonawca 

Podsystemu 

Zintegrowanej Łączności 

Systemu Wspomagania 

Dowodzenia 

Państwowego 

Ratownictwa 

Medycznego 

DGT Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Młyńska 17, 83-010 

Strawczyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS 0000013049, NIP: 5840152401, REGON: 

190538999 realizująca projekt „Budowa Podsystemu 

Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania 

Dowodzenia Państwowego Ratownictw Medycznego” 
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w ramach realizacji umowy nr 506/DN/2019 zawartej 

z LPR. 
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OPIS PRAC 
 

    PRZEDMIOT ZMIANY 

 Przygotowanie analizy możliwych rozwiązań realizacji połączeń wychodzących do sieci PSTN 
oraz przychodzących dla numerów DDI dedykowanych poszczególnym kolejkom HLD 
wykorzystywanych przez DM oraz WKRM w PZŁ SWD PRM z wykorzystaniem łączy SS7 
zestawionych i uruchomionych na potrzeby obsługi połączeń przychodzących z numeru 
alarmowego 999 na poziomie eksperckim poprzez uruchomienie dodatkowych usług. 

    STAN PRZED ZMIANĄ  

 PZŁ SWD PRM funkcjonuje w zakresie realizacji połączeń wychodzących oraz obsługi numerów 
DDI  dedykowanych dla kolejek HLD w tzw. okresie przejściowym.  Połączenia wychodzących do 
sieci PSTN oraz połączenia przychodzące na numery DDI są tranzytowane poprzez PZŁ ST CPR.   

    OPIS PRAC 

 NR Opis 

 1 Przygotowanie analizy i pełnego opisu możliwych rozwiązań dla obsługi połączeń 
wychodzących do sieci PSTN oraz przychodzących dla numerów DDI dedykowanych 
poszczególnym kolejkom HLD wykorzystywanych przez DM oraz WKRM w PZŁ SWD PRM, 
uwzględniając: 

1) architekturę PZŁ SWD PRM; 
2) wykorzystanie istniejących rozwiązań w szczególności interface’ów i łączy SS7  PZŁ 

SWD PRM na potrzeby połączeń wychodzących oraz przychodzących dla numerów 
DDI dedykowanych poszczególnym kolejkom HLD wykorzystywanych przez DM 
oraz WKRM w PZŁ SWD PRM lub doposażenie o dedykowane interfejsy; 

3) mechanizmy przelewania ruchu na potrzeby zastępowalności na poziomie 
operatorskim (kierowanie połączeń na numery DDI kolejek HLD do OR PZŁ SWD 
PRM, które będą obsługiwane przez DM zastępującą); 

4) uniezależnienie obsługi połączeń przychodzących na nr DDI kolejek HLD 
wykorzystywanych przez DM oraz WKRM oraz połączeń wychodzących do sieci 
PSTN od infrastruktury PZŁ ST CPR; 

5) zakres niezbędnej numeracji dla poszczególnych DM; 
6) zakres koniecznych prac rekonfiguracyjnych PZŁ SWD PRM; 
7) liczbę kanałów rozmownych dla poszczególnych DM; 
8) sposób realizacji migracji z obecnego rozwiązania na projektowane; 
9) sposób monitorowania projektowanego rozwiązania zarówno na poziomie 

administratora lokalnego jak również administratora centralnego; 
10) sposób zabezpieczenia w przypadku wystąpienia niedostępności usług na 

poziomie OR PZŁ SWD PRM oraz na poziomie kilku OR PZŁ SWD PRM; 
11) architekturę i sposób rozwiązania prezentacji numeru wychodzącego do sieci 

PSTN oraz sposób obsługi połączeń przychodzących w ramach „oddzwaniania” na 
prezentowany numer; 

12) architekturę redundancji dla połączeń wychodzących wraz ze sposobem 
zachowania numeru źródłowego podczas działania ośrodka zastępującego; 

13) priorytetyzacja ruchu in/out lub doposażenie dedykowanych interfejsów na 
punktach styku central z siecią PSTN w poszczególnych DM; 
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    OCZEKIWANY REZULTAT 

 NR Opis 

 1 Wykonawca przedstawi dokument opisujący możliwe rozwiązania realizacji połączeń 

przychodzących na numery DDI kolejek HLD wykorzystywanych przez DM oraz WKRM  

w PZŁ SWD PRM jak i wychodzących z DM oraz WKRM do sieci PSTN z wykorzystaniem 

łączy SS7 zestawionych i uruchomionych na potrzeby obsługi połączeń przychodzących na 

numer alarmowy 999 na poziomie eksperckim poprzez uruchomienie dodatkowych usług. 

 2 Dostarczona przez Wykonawcę dokumentacja z ww. opisem będzie wykorzystana podczas 

prac nad opisem przedmiotu zamówienia w ramach postępowania realizacji obsługi 

połączeń przychodzących na numery DDI kolejek HLD wykorzystywanych przez DM oraz 

WKRM w PZŁ SWD PRM oraz połączeń wychodzących z DM oraz WKRM do sieci PSTN. 

 


