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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 1087 nowych zgłoszeń;
2) z powyższych zgłoszeń 116 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 3642 (średnio: 3.35 
wiadomości na zgłoszenie).
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Lista wydanych/zainstalowanych wersji SWD PRM

1. 02.02.2022 Przepięcie serwerów aplikacyjnych do bazy danych o adresie: 
10.45.199.200:1521:SWDSZK na środowisku SZK

2. 07.02.2022 Instalacja Modułu Dyspozytora, Administratora, ZRM, ZRM MS w wersji 46.87 
oraz oprogramowania serwerowego w wersji 46.87 na środowisku SZK

3. 10.02.2022
Instalacja Modułu Dyspozytora, Administratora, Analityka, ZRM, ZRM MS 
w wersji 46.87 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 46.87 na środowisku 
PROD2

4. 15.02.2022 Instalacja Modułu Dyspozytora, Administratora, ZRM, ZRM MS w wersji 46.88 
oraz oprogramowania serwerowego w wersji 46.88 na środowisku SZK

5. 15.02.2022 Instalacja Modułu Dyspozytora w wersji 46.89 na środowisku na środowisku 
SZK

6. 15.02.2022
Instalacja Modułu Administratora w wersji 46.87 oraz Modułu Dyspozytora, 
Analityka, ZRM, ZRM MS oraz oprogramowania serwerowego 46.88 
na środowisku TEST

7. 18.02.2022 Instalacja Modułu Dyspozytora, ZRM oraz ZRM MS w wersji 50.25 na 
środowisku TEST

8. 18.02.2022 Instalacja Modułu Dyspozytora w wersji 46.90 oraz Modułu ZRM, ZRM MS 
w wersji 46.89 na środowisku SZK

9. 21.02.2022 Instalacja Modułu Dyspozytora, Analityka, ZRM, ZRM MS w wersji 46.91 oraz 
oprogramowania serwerowego w wersji 46.91 na środowisku SZK

10. 21.02.2022 Instalacja Modułu Dyspozytora, Analityka, ZRM, ZRM MS w wersji 50.25 oraz 
oprogramowania serwerowego w wersji 50.25 na środowisku TEST

11. 23.02.2022 Instalacja Modułu Dyspozytora w wersji 50.26 na środowisku na środowisku 
TEST

12. 23.02.2022 Instalacja Modułu Dyspozytora w wersji 46.92 na środowisku na środowisku 
SZK



6

Zmiany i poprawki wprowadzone w poszczególnych wersjach 
SWD PRM

Wersja 46.86

Moduł Analityka:

1) Poprawa błędu uniemożliwiającego przeglądanie danych Księgi Dyspozytorni Medycznej dla 

analityków KCMRM;

2) Poprawa błędu powodującego problemy z zalogowaniem po wylogowaniu użytkownika.

Wersja 46.87

Moduł Administratora:

1) Poprawa błędu powodującego niewłaściwe zamykania Moduł Administratora, uniemożliwiając 

poprawne ponowne uruchomienie.

Moduł Dyspozytora:

1) Poprawa błędu powodującego brak możliwości dopisania powodu odwołania ZRM;

2) Dodanie logowania pełnych informacji o logowaniu i zakończeniu logowania do PZŁ.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) Dodanie zabezpieczenia przed występowaniem błędu "RuntimeException: Parametr 

systemowy: PING_MONITORING_ADDRESS nie został wcześniej pobrany." w logach 

aplikacji przed zalogowaniem użytkownika;

2) Poprawa błędu powodującego różnice czasu przy zmianie statusów ZRM, pomiędzy KZW 

a KMCR; 

3) Poprawa błędu powodującego problemy z zamknięciem dokumentacji w przypadku pacjenta 

nieletniego.

Oprogramowanie serwerowe:

1) Poprawa błędu powodującego brak wyświetlania okienka informującego o połączeniu 

w Modułu Dyspozytora;

2) Poprawa błędu powodującego zdublowane przesyłanie zgłoszeń do systemu P1;

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

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

4) Dodanie zabezpieczenia przed występowaniem błędów ORA-01795;

5) Poprawa błędu w zakładce SIM "Nie udało się pobrać listy" w MANL;

6) Poprawa błędu w zakładce Zdarzenia "Nie udało się pobrać listy" w MANL.
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Wersja 46.88

Moduł Analityka:

1) Poprawa błędu uniemożliwiającego przegląd historii zdarzenie dla użytkowników 

z uprawnieniem "Analityk KCMRM";

2) Poprawiono filtrowanie rekordów w MANL w zakładce SIM powodujące występowanie 

błędów ORA-00904.

Moduł Dyspozytora:

1) Wprowadzenie zabezpieczenia przed problemem z wejściem na przerwę w sytuacji wystąpienia 

problemów sieciowych z wysyłką SWDPing;

2) Wprowadzono komunikat informującym o braku przypisanego pojazdu do ZRM przy próbie 

wyświetlenia szczegółów ZRM nie posiadającego pojazdu, powodującego wyświetlanie 

komunikatu błędu.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) Poprawa błędu powodującego problemy z zapisem skali bólu podczas zmiana w sekcji zgon 

w KZW;

2) Poprawa błędu uniemożliwiającego poprawne zamknięcie starszych KZW w systemie;

3) Poprawa błędu powodującego niewłaściwe oznaczenie roli w historii KZW, w momencie edycji 

w MS przy zakończonym dyżurze;

4) Poprawa do generowania identyfikatora NN/NW polegająca na możliwości nadania 

identyfikatora do chwili zamknięcia KZW przez ZRM.

Oprogramowanie serwerowe:

1) Poprawa błędu uniemożliwiającego poprawne zamknięcie starszych KZW w systemie;

2) Poprawa błędu powodującego niewłaściwe oznaczenie roli w historii KZW, w momencie edycji 

w MS przy zakończonym dyżurze;

3) Poprawa błędu uniemożliwiającego przegląd historii zdarzeń dla użytkowników z rolą "Analityk 

KCMRM";

4) Poprawa do generowania identyfikatora NN/NW polegająca na możliwości nadania 

identyfikatora do chwili zamknięcia KZW przez ZRM;

5) Poprawiono filtrowanie rekordów w MANL w zakładce SIM powodujące występowanie 

błędów ORA-00904.
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Wersja 46.89

Moduł Dyspozytora:

1) Dodano zabezpieczenie przed pojawieniem się komunikatu o braku pojazdu przy próbie wejścia 

w szczegóły LZRM.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) Poprawa błędu związanego z zamknięciem KZW w przypadku zmian kodu ICD-10.

Wersja 46.90

Moduł Dyspozytora:

1) Poprawa błędnego komunikatu w MDYS w przypadku zaznaczenia pola wyboru „Przekaż do 

PZŁ SWD PRM”. 

Wersja 46.91

Moduł Analityka:

1) Poprawa błędnego komunikatu o przekazaniu obszarów dysponowania do PZŁ w zależności od 

okna zmiany OD.

Moduł Dyspozytora:

1) Poprawa błędnego wyświetlania listy dyspozytorni w KDM z oznaczeniem tych, które są 

wycofane.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) Dodanie dodatkowego logowania czasów realizacji przy walidacji KZW;

2) Poprawa błędu polegającego na blokowaniu Module ZRM;

3) Poprawa niewpisywania czasu przekazania do KMCR.

Wersja 46.92

Moduł Dyspozytora:

1) Usunięcie błędnej notyfikacji o zmianie obszarów dysponowania z listy ZRM oraz z listy 

zdarzeń.

Wersja 50.25

Moduł Analityka:

1) Poprawa błędnego wyświetlania listy dyspozytorni w KDM z oznaczeniem tych, które są 

wycofane;
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2) Dostosowanie aplikacji do obsługi przez serwer Modułu Administratora 2.0;

3) Poprawa błędu uniemożliwiającego przegląd historii zdarzenie dla użytkowników 

z uprawnieniem "Analityk KCMRM";

4) Poprawiono filtrowanie rekordów w MANL w zakładce SIM powodujące występowanie 

błędów ORA-00904.

Moduł Dyspozytora:

1) Poprawa błędnego wyświetlania komunikatu o przekazaniu obszarów dysponowania do 

PZŁ SWD PRM na liście zdarzeń oraz na liście ZRM; 

2) Dostosowanie aplikacji do obsługi przez serwer Modułu Administratora 2.0;

3) Wprowadzono komunikat informującym o braku przypisanego pojazdu do ZRM przy próbie 

wyświetlenia  szczegółów ZRM nie posiadającego pojazdu, powodującego wyświetlanie 

komunikatu błędu;

4) Wprowadzenie zabezpieczenia przed problemem z wejściem na przerwę w sytuacji wystąpienia 

problemów sieciowych z wysyłką SWDPing;

5) Zabezpieczenie przed pojawieniem się komunikatu o braku pojazdu przy próbie wejścia 

w szczegóły LZRM.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) Dodanie dodatkowego logowania czasów realizacji przy walidacji KZW;

2) Poprawa błędu polegającego na blokowaniu Modułu ZRM;

3) Poprawa niewpisywania czasu przekazania do KMCR;

4) Dostosowanie aplikacji do obsługi przez serwer Modułu Administratora 2.0;

5) Poprawa błędu powodującego problemy z zapisem skali bólu podczas zmiana w sekcji zgon 

w KZW;

6) Poprawa błędu uniemożliwiającego poprawne zamknięcie starszych KZW w systemie;

7) Poprawa błędu powodującego niewłaściwe oznaczenie roli w historii KZW, w momencie edycji 

w MS przy zakończonym dyżurze;

8) Poprawa do generowania identyfikatora NN/NW polegająca na możliwości nadania 
identyfikatora do chwili zamknięcia KZW przez ZRM.

Wersja 50.26

Moduł Dyspozytora:

1) Usunięcie błędnej notyfikacji o zmianie obszarów dysponowania z listy ZRM oraz z listy 

zdarzeń.
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RFC – wstępne zlecenia

RFC 21/2022/SWDPRM – Monitorowanie interfejsów SS7 na centralach PZŁ SWD PRM

RFC – zlecenia przekazane do realizacji

brak

Incydenty Serwisowe

W terminie od dnia 01.02.2022 do 28.02.2022 nie odnotowano żadnego incydentu serwisowego 
mającego wpływ na działanie systemu SWD PRM.

Pozostałe zadania

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

W okresie od 1 do 28 lutego 2022 roku wydano 2 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
Lubelskie 2
SUMA 2

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
L01 D202 21.02.2022 31.03.2022
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2. Uzyskaliśmy akceptację MZ dla nowej wersji dokumentu pt.: „Rekomendacja 
minimalnych wymagań dla sprzętu wykorzystywanego do obsługi SWD PRM” – wersja 
4.5

Uzyskaliśmy akceptację Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia dla nowej wersji 
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:

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

 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:

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

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

 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;
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 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:
 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.
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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.

Ww. dokument został przekazany do Urzędów Wojewódzkich.

3. Produkcyjne uruchomienie usługi SS7 w województwie pomorskim

W dniu 1 lutego 2022 r. produkcyjnie uruchomiliśmy łącza SS7 w województwie pomorskim. OR PZŁ 
SWD PRM w Gdańsku jest siódmym ośrodkiem uruchamianym produkcyjnie. Orange Polska 
o godzinie 10:00 rozpoczął proces zmiany kierowania połączeń oznaczonych NKA dedykowanym dla 
województwa pomorskiego. Po zakończeniu prac Pomorski Urząd Wojewódzki potwierdził 
poprawność kierowanie ruchu zarówno dla połączeń z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych. 
Uruchomienie produkcyjne poprzedzone było trwającym od dnia 17 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 Gdańsku  zdefiniowano dwa ośrodki zastępujące. Połączenia są dostarczane do ośrodka 
z dwóch central Netii S. A. poprzez dwa niezależne łącza: światłowód i radiolinię.

4. 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 9 nowych pozycji, 1 pozycja została zmodyfikowanych w zakresie nazwy 
testu. Po aktualizacji słownik zawiera 200 aktualnych pozycji z nazwami testów antygenowych 
dopuszczonych przez Komisję Europejskiej do sprawozdawania w systemie EWP.

5. Pozytywna rekomendacja KCMRM dla MZ do inicjatywy użytkownika 26/11/2021 – 
Dodanie paska wyszukiwania w Module Analityka

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny 
inicjatywę użytkownika numer 26/11/2021 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszonej przez 
użytkownika z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.
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Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji polegającej na implementacji paska 
wyszukiwania informacji w KZW i KMCR po wpisaniu dowolnego słowa.

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po dokonaniu 
analizy zgłoszenia wydał pozytywną rekomendację dla DB MZ informując jednocześnie, że realizacja 
zgłoszenia usprawni pracę użytkowników w Module Analityka jednak implementacja funkcjonalności 
będzie wymagała zastosowania parametru centralnego ograniczającego maksymalny zakres czasowy.

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

6. Pilotażowe uruchomienie usługi SS7 dla abonentów Netii w województwie 
podkarpackim

W dniu 2 lutego 2022 r. rozpoczęliśmy pilotaż usługi SS7 dla abonentów Netii S. A.  w województwie 
podkarpackim. Od godziny 10.00 Netia S. A. połączenia swoich abonentów na numer 999, oznaczone 
numerami NKA dedykowanym dla województwa podkarpackiego kieruje poprzez łącza SS7 do OR 
PZŁ SWD w Rzeszowie.

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 2 lutego do godziny 10:00 dnia 3 lutego) zarejestrowano 
14 połączeń od abonentów Netii S. A. Do 7 zgłoszeń zadysponowano ZRM.

7. Zakończyliśmy kolejne zadanie związane z projektem partycjonowania bazy danych 
SWD PRM – przepięcie serwerów aplikacyjnych (podpięcie wildfly) do bazy danych 
w środowisku szkoleniowym SWD PRM

W dniu 2 lutego 2022 r. zakończyliśmy kolejne zadanie związane z realizacją projektu partycjonowania 
bazy danych SWD PRM. Po zrealizowaniu prac związanych z testami wydajnościowe aplikacji SWD 
PRM na testowej bazy danych SWDDEV2 zawierającej kopię danych ze środowiska produkcyjnego 
oraz testów obsługi sytuacji awaryjnych wykonaliśmy przepięcie serwerów aplikacyjnych 
(podpięcie wildfly) do bazy danych w środowisku szkoleniowym SWD PRM. 

W kolejnym  kroku rozpoczną się m. in. testy partycjonowania bazy danych tym razem w środowisku 
szkoleniowym SWD PRM.

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.
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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.

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;
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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;

 migracja SWDPROD1:

a) dopięcie do klastra DG Secondary Slave DB na ODA1 dla SWDPROD1,

b) replikacja jako serwer zapasowy w klastrze,

c) weryfikacja klastra DG dla SWDPROD1,

d) przełączenie aktywnego noda klastra na ODA1,

e) usunięcie z DG noda ZOK,

f) modyfikacja triggerów odp. za przełączenie HA,

g) dodanie do klastra ODA2 jako kolejny węzeł klastra,

h) usunięcie z klastra noda POK;

 migracja HDATA:

a) dopięcie do klastra DG Secondary Slave DB na ODA1 dla HDATA,

b) replikacja jako serwer zapasowy w klastrze,

c) weryfikacja klastra DG dla HDATA,

d) przełączenie aktywnego noda klastra na ODA1,

e) rekonfiguracja Apex,

f) rekonfiguracja GoldenGate (dest.),

g) modyfikacja triggerów odp. za przełączenie HA,

h) usunięcie z DG noda ZOK,

i) dodanie do klastra ODA2 jako kolejny węzeł klastra,

j) usunięcie z klastra noda POK

 migracja SWDPROD2:

a) dopięcie do klastra DG Secondary Slave DB na ODA1 dla SWDPROD2,

b) replikacja jako serwer zapasowy w klastrze,

c) weryfikacja klastra DG dla SWDPROD2,

d) instalacja bin GoldenGate,

e) przełączenie aktywnego noda klastra na ODA1,

f) rekonfiguracja GoldenGate (source),
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g) usunięcie z DG noda ZOK,

h) modyfikacja triggerów odp. za przełączenie HA,

i) dodanie do klastra ODA2 jako kolejny węzeł klastra,

j) usunięcie z klastra noda POK

 migracja instancji CRT:

a) utworzenie nowej instancji CRT na ODA,

b) konfiguracja klastra DG na ODA,

c) 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).

8. Przekazaliśmy do uzgodnień projekt porozumienia dotyczący przekazania sprzętu do 
obsługi SWD PRM do Urzędów Wojewódzkich

W dniu 2 lutego 2022 r. przekazaliśmy do uzgodnień dla projekt porozumienia dotyczący przekazania 
Wojewodą składników majątkowych w postaci sprzętu przeznaczonego do obsługi SWD PRM na 
terenie województwa.

Projekt porozumienia przed przekazanie do uzgodnień z Urzędami Wojewódzkimi uzyskał akceptację 
Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ).

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 
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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 
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.

Na uwagi z UW do projektu porozumienia czekamy do 11 lutego 2022 r.

Ww. projekt porozumienia w kolejnym kroku zostanie uzgodniony z Urzędami Wojewódzkimi podczas 
konferencji uzgodnieniowej.
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9. Pozytywna rekomendacja KCMRM dla MZ do inicjatywy użytkownika 14/04/2021 – 
Dodanie parametrów wejściowych rozpoczęcia dyżuru

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny 
inicjatywę użytkownika numer 14/04/2021 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszonej przez 
użytkownika z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji polegającej na umożliwieniu ustawiania 
parametrów rozpoczęcia zmiany w Module Raportowym.

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po dokonaniu 
analizy zgłoszenia wydał pozytywną rekomendację dla DB MZ informując jednocześnie, że powyższe 
zmiany zostały już zaimplementowane w nowym Module Raportowym wdrożonym w środowisku 
produkcyjnym. 

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

10. Zakończyliśmy prace planowe w infrastrukturze Hyperflex POK SWD PRM 
w zakresie aktualizacji oprogramowania sprzętowego Fabric Interconnect

W dniu 3 lutego 2022 r. w Podstawowym 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 były 
odczuwalne przez u zbytkowników SWD PRM.

Podobne prace były zrealizowane również w Zapasowym Ośrodku Krajowym SWD PRM.

11. Produkcyjne uruchomienie usługi SS7 w województwie warmińsko-mazurskim

W dniu 3 lutego 2022 r. produkcyjnie uruchomiliśmy łącza SS7 w województwie warmińsko-
mazurskim. OR PZŁ SWD PRM w Olsztynie jest ósmym ośrodkiem uruchamianym produkcyjnie. 
Orange Polska o godzinie 10:00 rozpoczął proces zmiany kierowania połączeń oznaczonych NKA 
dedykowanym dla województwa warmińsko-mazurskiego. Po zakończeniu prac Urząd Wojewódzki 
potwierdził poprawność kierowanie ruchu. Uruchomienie produkcyjne poprzedzone było trwającym od 
dnia 19 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 Olsztynie zdefiniowano dwa ośrodki zastępujące. Połączenia są dostarczane do ośrodka 
z dwóch central Netii S. A. poprzez dwa niezależne łącza: światłowód i radiolinię.
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12. Pozytywna rekomendacja KCMRM dla MZ do inicjatywy użytkownika 20/09/2021 – 
Dodanie możliwości odsłuchu nagrania

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny 
inicjatywę użytkownika numer 20/09/2021 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszonej przez 
użytkownika z SP ZOZ SPR Gdańsk.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji polegającej na umożliwieniu odsłuchiwania 
przez dyspozytorów medycznych nagrań ze zgłoszeń przyjętych przez inną dyspozytornię ale 
przekazanych do właściwej DM celem dalszej obsługi.

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po dokonaniu 
analizy zgłoszenia wydał pozytywną rekomendację dla DB MZ informując jednocześnie, że powyższe 
zmiany będą wymagały modyfikacji zarówno po stronie SWD PRM jak i PZŁ SWD PRM.

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

13. Negatywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 2/01/2022 – 
Lokalizacja miejsca zdarzenia poprzez współrzędne geograficzne

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny 
inicjatywę użytkownika numer 2/01/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez 
użytkownika z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji polegającej na umożliwieniu lokalizacji miejsca 
zdarzenia poprzez wpisanie w Module Dyspozytora współrzędnych geograficznych.

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po dokonaniu 
analizy zgłoszenia wydał negatywną rekomendację dla DB MZ. Zespół KCMRM nie widzi zasadności 
wprowadzania powyższej modyfikacji ponieważ aktualnie współrzędne można wprowadzać w Module 
Mapowym i następnie oznaczyć w tym miejscu zdarzenie.

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

14. Pilotażowe uruchomienie usługi SS7 dla abonentów Netii w województwie podlaskim

W dniu 7 lutego 2022 r. rozpoczęliśmy pilotaż usługi SS7 dla abonentów Netii S. A.  w województwie 
podlaskim. Od godziny 10.00 Netia S. A. połączenia swoich abonentów na numer 999, oznaczone 
numerami NKA dedykowanym dla województwa podlaskiego kieruje poprzez łącza SS7 do OR PZŁ 
SWD w Białymstoku.

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.
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W ciągu doby (do godziny 10:00 dnia 7 lutego do godziny 10:00 dnia 8 lutego) zarejestrowano 
14 połączeń od abonentów Netii S. A. Do 7 zgłoszeń zadysponowano ZRM.

Tym samym zakończyliśmy pilotażowe uruchomienie usług SS7 dla 13 województw. Pilotaże dla 
3 ostatnich województw będą kontynuowane po zakończeniu prac budowalnych przez Urzędy 
Wojewódzkie i migracji Ośrodków Regionalnych do nowych lokalizacji.

15. Podpisaliśmy pierwszą umowę ramową w postępowaniu na zakup sprzętu 
wykorzystywanego do obsługi SWD PRM (postępowanie ZZP-149/21) – konsole 
dyspozytorskie typ. B oraz słuchawki bezprzewodowe

W dniu 7 lutego 2022 r. podpisaliśmy,  z firmą DGT Sp. z o. o. ze Straszyna, pierwszą umowę ramową 
w postępowaniu ZZP-149/21 o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu 
wykorzystywanego do obsługi SWD PRM, który będzie wykorzystywany przez użytkowników 
końcowych Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 
(SWD PRM).

Przedmiotowa umowa ramowa dotyczy części 5 postępowania – zakup konsol dyspozytorskiej 
typ. B oraz części 7 postępowania – zakup słuchawek nagłownych. Podpisanie umowy ramowej 
nastąpiło w wyniku ogłoszenia przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia wyboru 
najkorzystniejszych ofert.

Kwota oferty na realizację:

a) części 5 postępowania to 1 311 672,00 złotych;
b) części 7 postępowania to 1 258 560,60 złotych.

Kolejnym etapem realizacji zamówienia będzie wysłanie zaproszenia do złożenia oferty a następnie 
podpisanie umowy jednostkowej z Wykonawcą, celem dostawy przedmiotu zamówienia.

Po zrealizowaniu przedmiotu umowy jednostkowej wszystkie stanowiska dyspozytorów medycznych 
we wszystkich dyspozytorniach medycznych w Polsce zostaną wyposażone w bezprzewodowe 
słuchawki nagłowne. Dodatkowo stanowiska dyspozytorów medycznych wysyłających oraz głównych 
dyspozytorów zostaną wyposażone w konsole dyspozytorskie typ. B, które są większe od obecnie 
wykorzystywanych i przygotowują infrastrukturę do obsługi łączności radiowej w aplikacji DGT DCA.

16. Pozytywna rekomendacja KCMRM dla MZ do inicjatywy użytkownika 25/11/2021 – 
Syntezator mowy

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny 
inicjatywę użytkownika numer 25/11/2021 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 syntezatora mowy 
w SWD PRM, który generował by komunikaty słowne dotyczące najważniejszych zdarzeń w systemie.

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po dokonaniu 
analizy zgłoszenia wydał pozytywną rekomendację dla DB MZ informując jednocześnie, że realizacja 
ww. zmiany musi zostać poprzedzone analizą wszystkich dźwięków i komunikatów jakie są obecnie 
i będą generowane przez SWD PRM po wdrożeniu tzw. wersji 2.0.

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

17. Produkcyjne uruchomienie usługi SS7 w województwie zachodniopomorskim

W dniu 8 lutego 2022 r. dzisiejszym produkcyjnie uruchomiliśmy łącza SS7 w województwie 
zachodniopomorskim. OR PZŁ SWD PRM w Szczecinie jest dziewiątym ośrodkiem uruchamianym 
produkcyjnie. Orange Polska o godzinie 10:00 rozpoczął proces zmiany kierowania połączeń 
oznaczonych NKA dedykowanym dla województwa zachodniopomorskiego. Po zakończeniu prac 
Urząd Wojewódzki potwierdził poprawność kierowanie ruchu. Uruchomienie produkcyjne 
poprzedzone było trwającym od dnia 24 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 Szczecinie zdefiniowano dwa ośrodki zastępujące. Połączenia są dostarczane do ośrodka 
z dwóch central Netii S. A. poprzez dwa niezależne łącza światłowodowe.

18. Negatywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 3/01/2022 – 
Przyjęcie zgłoszenia z rozpoznaniem „Nagłe Zatrzymanie Krążenia”

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny 
inicjatywę użytkownika numer 3/01/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez 
użytkownika z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji polegającej na implementacji mechanizmu 
umożliwiającego przyjęcie zgłoszenia bez konieczności zaznaczania odpowiedzi na pytania z wywiadu 
w przypadku rozpoznania nagłego zatrzymania krążenia.

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po dokonaniu 
analizy zgłoszenia wydał negatywną rekomendację dla DB MZ. Zespół KCMRM nie widzi zasadności 
wprowadzania powyższej modyfikacji ponieważ modyfikacja opisywanej funkcjonalności jest 
przewidziana w II etapie modyfikacji RFC 03/2021 „Poprawa ergonomii pracy użytkowników SWD 
PRM”. Dyspozytor medyczny po wybraniu rozpoznania „Nagłe zatrzymanie krążenia” lub 
„Nieprzytomny” będzie musiał zaznaczyć odpowiedź na pytanie „Czy oddycha”. W przypadku 
zaznaczenia odpowiedzi negatywnej, system umożliwi przyjęcie wezwania.

Ww. inicjatywa wraz z opinią KCMRM została przekazana do dalszego procedowania przez DB MZ.
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19. Rozpoczęliśmy etap 3 (ostatni) prac związanych z montażem modemów LTE i kart 
SIM do APN w miejscach stacjonowania ZRM

Rozpoczynamy wspólnie z 5 województwami ostatni 3 etap prac związanych z montażem modemów 
LTE i kart SIM do APN w miejscach stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego na potrzeby 
komunikacji aplikacji Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Zakupione i dostarczone przez Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego 
i Dostarczone modemy wraz z kartami SIM do APN, które trafią do Urzędów Wojewódzkich 
w najbliższych dniach powinny zostać rozdystrybuowane do poszczególnych dysponentów ZRM w celu 
ich instalacji w stacjach dostępowych w miejscach stacjonowania.

Ostatni etap 3 projektu instalacji modemów LTE obejmuje następujące województwa:

a) dolnośląskie;
b) lubuskie;
c) małopolskie;
d) podkarpackie;
e) zachodniopomorskie.

Obecnie prace w województwach objętych w etapie 1 projektu (woj. kujawsko-pomorskie, lubelskie, 
pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie) się zakończył. Prace w województwach 
objętych etapem 2 projektu (woj. łódzkie, mazowieckie, opolskie, śląskie, wielkopolskie) trwają.

Wszystkie czynności związane z dystrybucją modemów LTE oraz kart SIM do nich przeznaczonych, 
muszą być odwzorowane w SWD PRM. Zespół Centrum Technicznego Krajowego Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego przydzielił do puli wojewódzkiej:

a) modemy LTE;
b) karty SIM na potrzeby przekazanych modemów LTE.

Administrator wojewódzki jest zobowiązany do przydzielenia:

a) dla danego dysponenta ZRM właściwej liczby modemów LTE – liczba ta musi być 
równa liczbie stanowisk ZRM w MS;

b) do puli dysponenta lidera właściwej liczby kart SIM dla danego dysponenta ZRM, tj. 1 
karta SIM na każdy modem LTE.

Administrator dysponenta ZRM jest zobowiązany do przydzielenia:

a) karty SIM do odpowiedniego modemu LTE;
b) modemu LTE do odpowiedniego stanowiska ZRM w miejscu stacjonowania.

Sposób realizacji prac przez administratora wojewódzkiego i dysponenta ZRM w zakresie przydzielania 
modemów LTE oraz karty SIM do dysponentów ZRM jest opisany w dokumencie pt.: „KCMRM-ZR-
INS-04 Instrukcja użytkownika – Moduł Administratora SWD PRM”. 

Przydzielenie modemu LTE do miejsca stacjonowania w Module Administratora SWD PRM powinno 
nastąpić dopiero w momencie uruchomienia i potwierdzenia prawidłowego działania.

W przypadku, gdy w danym miejscu stacjonowania komunikacja aplikacji ZRM – Stacjonarna na stacji 
dostępowej z SWD PRM będzie realizowana dalej poprzez VPN nie należy przypisywać modemu LTE 
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do miejsca stacjonowania. Takie podejście ma na celu ewidencję miejsce, w których stacje dostępowe 
będą wykorzystywały komunikację poprzez VPN i weryfikację dostępności usługi transmisji danych 
u operatora telekomunikacyjnego świadczącego usługę APN.

Ww. prace są związane z szerszym zadaniem dotyczącym ograniczenia dostępu do SWD PRM poprzez 
VPN.

Czas na realizację prac po stronie Urzędów Wojewódzkich i dysponentów ZRM upływa w dniu 
30 kwietnia 2022 r.

Mając na uwadze konieczność monitorowania postępu prac został uruchomiony monitoring, który 
w okresach miesięcznych ma pokazywać postęp prac po stronie administratorów lokalnych.

20. Przekazaliśmy do uzgodnień z Członkami Rady ds. SWD PRM ankietę opisującą 
dyspozytornie medyczne

W dniu 9 lutego 2022 r. przekazaliśmy do uzgodnień z Członkami Rady ds. Systemu Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) przy Krajowym Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego projekt ankiety opisującej dyspozytornie medyczne.

Ww. dokument został przygotowany przez zespół ds. opracowania nowej wersji dokumentów do 
zastępowalności w dyspozytorni medycznej oraz procedur awaryjnych pod kierownictwem Pana 
Tomasza Wardyna, funkcjonujący w ramach Rady ds. SWD PRM.

Ewentualne uwagi do dokumentu zostaną omówione podczas XVII posiedzenia Rady w dniu 16 lutego 
2021 r.

Ankieta zawiera szereg różnych pytań z obszaru:

a) lokalizacji dyspozytorni medycznej;
b) charakterystyki budynku;
c) ochrony budynku;
d) pomieszczeń dyspozytorni;
e) zasilania obiektu w którym zlokalizowana jest dyspozytornia medyczna;
f) awarie jakie wystąpiły w lokalizacji danej dyspozytorni medycznej.

Członkowie Rady mają czas na zgłaszanie uwag w terminie do do 15 lutego 2021 r. Ewentualne uwagi 
do dokumentu zostaną omówione podczas XVII posiedzenia Rady w dniu 16 lutego 2021 r.

21. Zakończyliśmy kolejne zadanie związane z projektem partycjonowania bazy danych 
SWD PRM – zakończenie partycjonowania w środowisku szkoleniowym SWD PRM

W dniu 9 lutego 2022 r. zakończyliśmy kolejne zadanie związane z realizacją projektu partycjonowania 
bazy danych SWD PRM. Po zrealizowaniu prac związanych z testami wydajnościowe aplikacji 
SWD PRM na testowej bazy danych SWDDEV2 zawierającej kopię danych ze środowiska 
produkcyjnego, testów obsługi sytuacji awaryjnych, przepięcie serwerów aplikacyjnych 
(podpięcie wildfly) do bazy danych w środowisku szkoleniowym SWD PRM, wykonaliśmy 
partycjonowanie bazy danych w środowisku szkoleniowym SWD PRM. Z uwagi, że w środowisku 
szkoleniowym występuje znikoma liczba danych proces partycjonowania zajął tylko kilka dni.
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Proces przebiegł pomyślnie, zgodnie z założeniami. W czasie trwania, potrzebne były 4 okna serwisowe 
o długości od 15-20 minut w celu przepięcia złożonych tabel. Użytkownicy za każdym razem poprawnie 
powrócili do trybu online i nie zgłaszali problemów z funkcjonowaniem systemu. Obecnie cała baza 
SZK jest spartycjonowana i gotowa do dalszych działań użytkowników

W kolejnym  kroku rozpoczną się prace związane z przejściem bazy danych na dedykowaną 
infrastrukturę (klastry na ODA-ch).

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:

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

 weryfikacja danych po migracji SWDDEV na ODA;

 weryfikacja poprawności działania skryptów do partycjonowania na SWDDEV1;

 podpięcie Wildfy do nowej bazy danych SWDDEV1;

 weryfikacja danych po migracji na środowisku dev2 ODA;

 testy partycjonowania na SWDDEV2;

 podpięcie Wildfy do nowej bazy danych SWDDEV2;

 weryfikacja danych po migracji na środowisku SZK ODA;

 podpięcie Wildfy do nowej bazy danych SWDSZK;

 testy partycjonowania SWDSZK na ODA;

 przeniesienie tabeli AVL2 do osobnej instancji bazy danych w celu odciążenia bazy 
produkcyjnej SWDPRM _OPERATIONAL;

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

 weryfikacja danych po migracji na środowisku PROD2 ODA;

 przywrócenie konfiguracji 2 baz na prod2 (master i slave na ODA);

 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;

 migracja SWDPROD1:

a) dopięcie do klastra DG Secondary Slave DB na ODA1 dla SWDPROD1,

b) replikacja jako serwer zapasowy w klastrze,

c) weryfikacja klastra DG dla SWDPROD1,

d) przełączenie aktywnego noda klastra na ODA1,

e) usunięcie z DG noda ZOK,

f) modyfikacja triggerów odp. za przełączenie HA,

g) dodanie do klastra ODA2 jako kolejny węzeł klastra,

h) usunięcie z klastra noda POK;

 migracja HDATA:

a) dopięcie do klastra DG Secondary Slave DB na ODA1 dla HDATA,

b) replikacja jako serwer zapasowy w klastrze,

c) weryfikacja klastra DG dla HDATA,

d) przełączenie aktywnego noda klastra na ODA1,
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e) rekonfiguracja Apex,

f) rekonfiguracja GoldenGate (dest.),

g) modyfikacja triggerów odp. za przełączenie HA,

h) usunięcie z DG noda ZOK,

i) dodanie do klastra ODA2 jako kolejny węzeł klastra,

j) usunięcie z klastra noda POK

 migracja SWDPROD2:

a) dopięcie do klastra DG Secondary Slave DB na ODA1 dla SWDPROD2,

b) replikacja jako serwer zapasowy w klastrze,

c) weryfikacja klastra DG dla SWDPROD2,

d) instalacja bin GoldenGate,

e) przełączenie aktywnego noda klastra na ODA1,

f) rekonfiguracja GoldenGate (source),

g) usunięcie z DG noda ZOK,

h) modyfikacja triggerów odp. za przełączenie HA,

i) dodanie do klastra ODA2 jako kolejny węzeł klastra,

j) usunięcie z klastra noda POK

 migracja instancji CRT:

a) utworzenie nowej instancji CRT na ODA,

b) konfiguracja klastra DG na ODA,

c) 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).

22. Pozytywna rekomendacja KCMRM dla MZ do inicjatywy użytkownika 8/02/2021 – 
Dodanie raportów danych z PZŁ SWD PRM

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny 
inicjatywę użytkownika numer 8/02/2021 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszonej przez 
użytkownika z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.
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Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji polegającej na dodaniu w Module Raportowym 
raportów na potrzeby kontroli funkcjonowania dyspozytorni medycznej w zakresie poszczególnych 
dyspozytorów.

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po dokonaniu 
analizy zgłoszenia wydał pozytywną rekomendację dla DB MZ informując jednocześnie, że dodanie 
nowego raportu wymaga szczegółowego określenia założeń biznesowych. Ponadto, nie ma możliwości 
wygenerowania zbioru nagrań dla konkretnego dyspozytora w określonym przedziale czasowym, jako 
raport w Module Raportowym, a dostęp opisanych raportów jest możliwy do zawężenia jedynie do 
konkretnego podmiotu, a nie uprawnień użytkownika SWD PRM.

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

23. Przekazaliśmy do akceptacji MZ nową wersję dokumentu pn.: „Zastępowalność 
dyspozytorni medycznych w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne”- wersja 
5.4 w związku z uruchomieniem łączy SS7

Przekazaliśmy do akceptacji Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia projekt nowej wersji 
dokumentu pn.: ,,Zastępowalność dyspozytorni medycznych w systemie Państwowe Ratownictwo 
Medyczne”- wersja 5.4. Nowa wersja dokumentu została przygotowana w związku z produkcyjnym 
uruchomieniem łączy w technologii SS7 na potrzeby obsługi połączeń kierowanych na numer alarmowy 
999 obsługiwanych z wykorzystaniem Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego (SWD PRM) i Podsystemu Zintegrowanej Łączności SWD PRM (PZŁ SWD PRM).

W związku z realizacją popisanej w dniu 2 sierpnia 2021 r. umową z firmą NETIA S. A. na realizację 
projektu 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” w ramach, której m. in. 
wybudowano łącza podstawowe i zapasowe do wszystkich Ośrodków Regionalnych (OR) PZŁ SWD 
PRM, wymagane jest również zdefiniowanie zewnętrznej automatycznej zastępowalności OR PZŁ 
SWD PRM na poziomie operatora telekomunikacyjnego. Dodatkowo w związku z wyeliminowaniem 
konieczności wykorzystywanego dotychczas tranzytu połączeń przychodzących na numer alarmowy 
999 z PST ST CPR (MSWiA) i przejścia na łącza SS7 ww. dokument wymagał wielu zmian.

Ww. dokumencie wprowadzono opis zastępowalności realizowanej przez PZŁ SWD PRM w przypadku 
awarii Softswich’a (SSW). W takiej sytuacji PZŁ SWD PRM przyjmuje połączenia na numer alarmowy 
999, ale nie jest w stanie przekazać ich na konsole dyspozytorskie. Jedynym rozwiązaniem jest 
skierowanie połączenia do dyspozytorni obsługiwanej w ramach innego OR PZŁ SWD PRM. Jako 
zastępująca w takim przypadku została wskazana dyspozytornia w OR PZŁ SWD PRM zastępującym.

Realizacja ww. projektu pozwoliła na zdefiniowanie aż 4 dróg obejściowych dostarczenia połączenia 
na numer alarmowy 999 do OR PZŁ SWD PRM wykorzystywanych w przypadku awarii łączy SS7 lub 
PZŁ SWD PRM:

a) droga numer 1 – centrala Netii S. A. kieruje połączenie do OR PZŁ SWD PRM zgodnie 
z numerem NKA przypisanym do rejonu obsługi;



29

b) droga numer 2 – w przypadku braku możliwości dostarczenia połączenia, zostaje ono 
automatycznie skierowane do drugiej centrali Netii S. A. Centrala podejmuje próbę 
dostarczenia;

c) połączenia do OR PZŁ SWD PRM zgodnie z numerem NKA przypisanym do rejonu 
obsługi;

d) droga numer 3 – jeżeli dostarczenie połączenia drogą numer 2 kończy się 
niepowodzeniem, połączenie zostaje skierowane do OR zastępującego numer 1;

e) droga numer 4 – jeżeli dostarczenie połączenia drogą numer 3 kończy się 
niepowodzeniem, połączenie zostaje skierowane do OR zastępującego numer 2.

Zastosowanie ww. 4 dróg obejściowych oraz wyeliminowanie wykorzystywanego dotychczas tranzytu 
połączeń przychodzących na numer alarmowy 999 z PST ST CPR (MSWiA) aż 4 krotnie zwiększyło 
zabezpieczenie ciągłości obsługi połączeń kierowanych na numer alarmowy 999.

Dodatkowo w przypadku niedostępności łączy SS7, a poprawnym działaniu sieci OST 112, OR PZŁ 
SWD PRM, który przyjmie połączenie z łączy SS7 w ramach zastępowalności, na podstawie

numeru NKA, którym jest oznakowane połączenie skieruje je do właściwej kolejki EACD dyspozytorni 
medycznej (obsługującej rejon odpowiadający numerowi NKA). Jest to nowe rozwiązanie, które do tej 
pory nie było dostępne.

W związku z przejściem na obsługę łączy wykorzystywanych do przekazywania połączeń kierowanych 
na numer alarmowy 999 w technologii SS7, bardzo szerokim zabezpieczeniem przelewania ruchu 
przychodzącego na numer alarmowy 999 w przypadku wystąpienia awarii łączy SS7 w danym OR PZŁ 
SWD PRM oraz wyeliminowaniem tranzytu połączeń kierowanych na numer alarmowy 999 z PZŁ ST 
CPR do PZŁ SWD PRM, możliwa jest zmiana sposobu wykorzystania systemu łączności telefonicznej 
w postaci rezerwowych aparatów telefonicznych, które teraz będą wykorzystywane głównie do 
wykonywania połączeń do sieci PSTN w tym kontakt z członkami zespołów ratownictwa medycznego, 
z dyspozytorniami medycznymi, z wojewódzkimi koordynatorami ratownictwa medycznego, 
z operatorami numerów alarmowych, z innymi służbami w przypadku wystąpienia niedostępności PZŁ 
SWD PRM.

Celem ww. dokumentu jest opisanie procesów zachodzących w przypadku wystąpienia zastępowalności 
dyspozytorni medycznych oraz zapewnienie jednolitego sposobu postępowania dyspozytorów 
medycznych przy obsłudze zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach kierowanych do 
dyspozytorni medycznej w przypadkach wystąpienia zastępowalności dyspozytorni medycznych oraz 
awarii: OST 112, SWD PRM oraz PZŁ SWD PRM.

Dokument zawiera:

a) podstawę prawną;
b) opis zastępowalności dyspozytorni medycznych;
c) opis sytuacji, w których zostanie uruchomiony mechanizm zastępowalności 

dyspozytorni medycznych;
d) opis systemu łączności telefonicznej w postaci rezerwowych aparatów telefonicznych.

24. Produkcyjne uruchomienie usługi SS7 w województwie łódzkim

W dniu 10 lutego 2022 r. produkcyjnie uruchomiliśmy łącza SS7 w województwie łódzkim. OR PZŁ 
SWD PRM w Łodzi jest dziesiątym ośrodkiem uruchamianym produkcyjnie. Orange Polska o godzinie 
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10:00 rozpoczął proces zmiany kierowania połączeń oznaczonych NKA dedykowanym dla 
województwa łódzkiego. Po zakończeniu prac Urząd Wojewódzki potwierdził poprawność kierowanie 
ruchu. Uruchomienie produkcyjne poprzedzone było trwającym od dnia 26 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 Szczecinie zdefiniowano dwa ośrodki zastępujące. Połączenia są dostarczane do ośrodka 
z dwóch central Netii S. A. poprzez dwa niezależne łącza światłowodowe.

25. Zrealizowaliśmy zadanie rozbudowy infrastruktury POK-ZOK Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) na 
potrzeby systemu typu Security Information and Event Management (SIEM)

Zadanie zrealizowane zostało w wyniku podpisania i wykonania umowy z dnia 14 stycznia 
2022 r., zawartej z firmą RUNGU SYSTEMS sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem realizacji umowy była dostawa przez Wykonawcę urządzeń w postaci trzech serwerów 
wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem klasy SIEM oraz licencją, a także ich instalacja 
w ośrodkach POK, ZOK i dodatkowej lokalizacji.

Realizacja powyższego zadania związana jest z budową systemu typu SIEM, pozwalającego na 
monitorowania w czasie rzeczywistym i reagowanie na incydenty związane z bezpieczeństwem 
informatycznym SWD PRM.

Wartość zrealizowanej umowy wyniosła 1 195 560,00 złotych.

26. Podpisaliśmy drugą umowę ramową w postępowaniu na zakup sprzętu 
wykorzystywanego do obsługi SWD PRM (postępowanie ZZP-149/21) – stacje 
dostępowe typ. A

W dniu 10 lutego 2022 r. podpisaliśmy,  z firmą Innovation In Technology sp. z o. o. z Niekanina, drugą 
umowę ramową w postępowaniu ZZP-149/21 o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu 
wykorzystywanego do obsługi SWD PRM, który będzie wykorzystywany przez użytkowników 
końcowych Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD 
PRM).

Przedmiotowa umowa ramowa dotyczy części 1 postępowania – zakup komputerów typ. A. Podpisanie 
umowy ramowej nastąpiło w wyniku ogłoszenia przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze 
Zdrowia wyboru najkorzystniejszych ofert.

Kwota oferty na realizację części 1 postępowania to 657 558,00 złotych.

Kolejnym etapem realizacji zamówienia będzie wysłanie zaproszenia do złożenia oferty a następnie 
podpisanie umowy jednostkowej z Wykonawcą, celem dostawy przedmiotu zamówienia.

Po zrealizowaniu przedmiotu umowy jednostkowej wszystkie stanowiska dyspozytorów medycznych 
we wszystkich dyspozytorniach medycznych w Polsce zostaną wyposażone w nowe stacje dostępowe.
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27. Negatywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 5/02/2021 – 
nowe skróty klawiszowe

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia(DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny 
inicjatywę użytkownika numer  5/02/2021 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez 
użytkownika z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji polegającej na wprowadzeniu możliwości 
zdefiniowania w Module Dyspozytora skrótów klawiszowych poprzez użycie klawiszy funkcyjnych “F” 
zamiast kombinacji dwóch przycisków jak jest to obecnie zaimplementowane w SWD PRM.

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po dokonaniu 
analizy zgłoszenia wydał negatywną rekomendację dla DB MZ. Decyzja ta została uzasadniona tym, że 
powyższa funkcjonalność wymaga realizacji w ramach zlecenia RFC polegającego na modyfikacji 
obecnie istniejącego mechanizmu w SWD PRM. Warty zauważenie jest fakt, iż funkcjonalność skrótów 
klawiszowych dla powyższych mechanizmów jest już zaimplementowana w SWD PRM, dla kombinacji 
dwóch klawiszy, co w ocenie KCMRM ograniczy w znacznym stopniu możliwość wystąpienia błędu 
spowodowanego przypadkowym wciśnięciem jednego klawisza. Ponadto, warto zwrócić uwagę, iż 
pojedyncze klawisze funkcyjne F mają ustalone oraz powszechnie znane funkcje, które nie odpowiadają 
zaproponowanym przez użytkownika.

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

28. Przekazaliśmy do akceptacji DB MZ specyfikację modyfikacji RFC 
21/2022/SWDPRM – Monitorowanie interfejsów SS7 na centralach PZŁ SWD PRM

Przekazaliśmy do akceptacji Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia specyfikację 
modyfikacji RFC 21/2022/SWDPRM – Monitorowanie interfejsów SS7 na centralach PZŁ SWD PRM.

Celem projektu jest możliwość dodatkowego monitorowania interfejsów SS7 na centralach PZŁ SWD 
PRM w ramach monitorowania ciągłości usługi łączy SS7 w 17 OR PZŁ SWD PRM.

Produktem zlecenia jest możliwość dodatkowego monitorowania poprzez protokół SNMP, w wersji 
minimum v2, ciągłości usług w 17 OR PZŁ SWD PRM na poziomie interfejsów SS7 centrali.

Od momentu pilotażowego uruchomienia usług SS7 trwa proces weryfikowania ich dostępności. 
Aktualnie możliwość taką posiada Netia S. A. oraz DGT sp. z o. o. – Wykonawca PZŁ SWD PRM. 
Z uwagi na potrzebę dodatkowej weryfikacji poprawności pracy łączy przez pracowników Centrum 
Technicznego Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (CT KCMRM), istnieje 
konieczność uruchomienia procesu dodatkowego monitorowania interfejsów SS7 na centralach OR PZŁ 
SWD PRM poprzez protokół SNMP oraz umożliwienie wizualizacji z  wykorzystaniem narzędzi 
stosowanych przez CT KCMRM do monitorowania całego środowiska SWD PRM i podsystemów 
współpracujących.

Dokument z uwagi na jego techniczny charakter nie podlegał uzgodnieniu z Członkami Rady ds. SWD 
PRM przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.
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Po uzyskaniu akceptacji DP MZ dla RFC 21/2022/SWDPRM – Monitorowanie interfejsów SS7 na 
centralach PZŁ SWD PRM, dokument zostanie przekazany do Wykonawcy celem wyceny jego 
realizacji.

29. Pozytywna rekomendacja KCMRM dla MZ do inicjatywy użytkownika 6/03/2021 – 
Dodanie punktów przekazania poszkodowanych TOPR

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny 
inicjatywę użytkownika numer 6/03/2021 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszonej przez 
użytkownika z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji polegającej na wprowadzeniu słownika 
punktów przekazania zawierającego kryptonimy punktów opracowane przez TOPR. Po wpisaniu w pole 
adresowe wypełnianej formatki kryptonimu punktu przekazania system automatycznie wypełniałby 
pole adresowe danymi ze słownika oraz pokazywał punkt w module mapowym.

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po dokonaniu 
analizy zgłoszenia wydał pozytywną rekomendację dla DB MZ informując jednocześnie, że realizacja 
wymagania tj. implementacja słownika punktów przekazania wiązałaby się z określeniem procedur oraz 
sposobu aktualizacji i zarządzania ww. słownikiem, ponieważ KCMRM nie byłby administratorem jego 
danych, a jedynie użytkownikiem końcowym, co mogłoby powodować brak aktualnych danych. 
Modyfikacja wymagałaby również modyfikacji formatki zdarzenia w Module Dyspozytora poprzez 
dodanie listy rozwijalnej, z której pobierane byłby dane ww. punktów przekazania. Dodatkowo 
KCMRM zwraca uwagę na możliwość dodania punktów POI w Uniwersalnym Module Mapowym, za 
pomocą którego dyspozytor medyczny mógłby oznaczyć zdarzenie w Module Mapowym, jednak takie 
rozwiązanie wymagałoby kontaktu z GUGiK i naniesienie ww. POI w UMM.

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

30. Akceptacja MZ dla specyfikacji modyfikacji RFC 21/2022/SWDPRM – 
Monitorowanie interfejsów SS7 na centralach PZŁ SWD PRM

Otrzymaliśmy akceptację Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia dla specyfikacji 
modyfikacji RFC 21/2022/SWDPRM – Monitorowanie interfejsów SS7 na centralach PZŁ SWD PRM.

Celem projektu jest możliwość dodatkowego monitorowania interfejsów SS7 na centralach Podsystemu 
Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego (PZŁ SWD PRM) w ramach monitorowania ciągłości usługi łączy SS7 w 17 OR PZŁ 
SWD PRM.

Produktem zlecenia jest możliwość dodatkowego monitorowania poprzez protokół SNMP, w wersji 
minimum v2, ciągłości usług w 17 OR PZŁ SWD PRM na poziomie interfejsów SS7 central

Od momentu pilotażowego uruchomienia usług SS7 trwa proces weryfikowania ich dostępności. 
Aktualnie możliwość taką posiada Netia S. A. oraz DGT sp. z o. o. – Wykonawca PZŁ SWD PRM.

Z uwagi na potrzebę dodatkowej weryfikacji poprawności pracy łączy przez pracowników Centrum 
Technicznego Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (CT KCMRM), istnieje 
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konieczność uruchomienia procesu dodatkowego monitorowania interfejsów SS7 na centralach OR PZŁ 
SWD PRM poprzez protokół SNMP oraz umożliwienie wizualizacji z  wykorzystaniem narzędzi 
stosowanych przez CT KCMRM do monitorowania całego środowiska SWD PRM i podsystemów 
współpracujących.

W kolejnym kroku dokument zostanie przekazany do Wykonawcy celem wyceny kosztów jego 
realizacji.

31. Negatywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 12/04/2021 – 
Modyfikacja sposobu dysponowania LZRM

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia(DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny 
inicjatywę użytkownika numer  12/04/2021 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez 
użytkownika z Dyspozytorni Medycznej DM15-02 w Koninie.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji, która pozwoliłaby wysyłać formatki zlecenia 
do Lotniczych Zespołów Ratownictwa Medycznego w większym zasięgu niż tylko sąsiednie 
województwa.

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po dokonaniu 
analizy zgłoszenia wydał negatywną rekomendację dla DB MZ. Zespół KCMRM wyjaśnia, że 
w opisywanej sytuacji należy w „Liście ZRM” dodać widoczność ZRM z danego województwa 
(w  przypadku opisywanym przez użytkownika jest to woj. mazowieckie). Zespół KCMRM 
przeprowadził weryfikację tego zagadnienia i potwierdza, że SWD PRM działa poprawnie 
w opisywanej kwestii.

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

32. Przekazaliśmy do UW wytyczne w zakresie realizacji warsztatów szkoleniowych dla 
dyspozytorów medycznych

Mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne uczestników oraz instruktorów  prowadzących zajęcia, 
Ministerstwo Zdrowia zwróciło się z prośbą o opinię Głównego Inspektora Sanitarnego.

W związku ze specyfiką zaplanowanych zajęć oraz koniecznością przeprowadzenia części praktycznej 
warsztatów, nie ma możliwości przeprowadzenia ich w formie on-line. Zgodnie z przekazaną opinią 
Głównego Inspektora Sanitarnego,  uczestników warsztatów oraz instruktorów obowiązywać będzie 
obowiązkowa weryfikacja certyfikatu zaszczepienia dawką przypominającą. W przypadku braku 
certyfikatu uczestnik warsztatów musi obowiązkowo wykonać test antygenowy.

Dodatkowo w trakcie trwania warsztatów uczestnicy i instruktorzy będą zobowiązani do przestrzegania 
podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym m. in.: dezynfekcji rąk przy wejściu do pomieszczeń 
szkoleniowych, przestrzegania zasad dystansu społecznego, zasłaniania nosa i ust w czasie warsztatów, 
regularnego wietrzenia pomieszczeń i dezynfekowania powierzchni dotykowych. Wszelkie 
wprowadzone zasady bezpieczeństwa są zgodne z przepisami prawa, a w szczególności 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych 
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ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 
ze zm.).

Urzędy Wojewódzkie (UW) będą dostosowywać wewnętrze procedury, które mają na celu zapobieganie 
rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 z uwzględnieniem specyfiki i warunków jakie będą 
panować podczas warsztatów w konkretnych lokalizacjach.

KCMRM na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną i w razie jakichkolwiek wątpliwości 
związanych głównie z bezpieczeństwem uczestników i instruktorów warsztatów, przedstawiciele 
KCMRM wspólnie z UW będą podejmować decyzje w zakresie ich organizacji.

33. Produkcyjne uruchomienie usługi SS7 w województwie dolnośląskim

W dniu 15 lutego 2022 r. produkcyjnie uruchomiono łącza SS7 w województwie dolnośląskim. Ośrodek 
Regionalny Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (OR PZŁ SWD PRM) we Wrocławiu jest 11 ośrodkiem uruchamianym 
produkcyjnie.

Orange Polska o godzinie 10:00 rozpoczął proces zmiany kierowania połączeń oznaczonych NKA 
dedykowanym dla województwa dolnośląskiego. Po zakończeniu prac Dolnośląski Urząd Wojewódzki 
potwierdził poprawność kierowanie ruchu zarówno dla połączeń z telefonów stacjonarnych jak 
i komórkowych. Uruchomienie produkcyjne poprzedzone było trwającym od dnia 31 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 we Wrocławiu zdefiniowano dwa ośrodki zastępujące. Połączenia są dostarczane do ośrodka 
z dwóch central Netii S. A. poprzez dwa niezależne łącza: światłowód (łącze podstawowe) oraz 
radiolinię (łącze zapasowe).

34. Pozytywna decyzja MZ dla inicjatywy użytkownika 5/04/2021 – Dodanie raportu 
połączeń dyspozytora medycznego

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia(DB MZ) przekazał do Krajowego Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) decyzję odnośnie inicjatywy użytkownika numer 
15/04/2021 dotyczącej modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszonej przez użytkownika Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Ministerstwo Zdrowia biorąc pod uwagę wydaną opinie KCMRM oraz po 
przeprowadzeniu ponownej analizy zgłoszenia przychyla się do opinii KCMRM o realizacji 
zaproponowanej zmiany.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji polegającej na dodaniu w Module Raportowym, 
nowego raportu zbudowanego na bazie raportu PR41 z uwzględnieniem podziału na poszczególnych 
dyspozytorów medycznych (login).

W opinii  KCMRM, byłaby to funkcjonalność usprawniająca pracę użytkowników w Module 
Raportowym.
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Wcześniej Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po 
dokonaniu analizy zgłoszenia wydał pozytywną rekomendację dla DB MZ informując jednocześnie, że 
implementacja powyższego raportu jest zawarta w ramach grupy raportów dotyczących PZŁ SWD PRM 
jakie będą udostępnione użytkownikom SWD PRM na początku 2022 roku. Natomiast ostateczny 
kształt raportu i zakres danych został uzgodniony podczas warsztatów z przedstawicielami 
Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia podczas prac nad ww. grupą raportów.

35. Wykonawca udostępnił w środowisku testowym PZŁ SWD PRM nowe wersje 
komponentów PZŁ SWD PRM – RFC 7/2021/KCMRM/PZŁ, RFC 
3/2021/KCMRM/PZŁ oraz poprawki z HD

W dniu dzisiejszym w środowisku testowym Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) zostały 
udostępnione nowe wersje komponentów, które zawierają następujące poprawki oraz usprawnienia:

a) aplikacja DGT DCA 2.0.338.38:
 poprawa błędów związanych z nieotwieraniem się formatki zgłoszenia w SWD PRM 

po odebraniu połączenia na konsoli dyspozytorskiej (KD)
 poprawa błędu polegającego na karnym wylogowaniu użytkownika w trakcie obsługi 

zgłoszenia
 poprawa błędu samoistnego wylogowania dyspozytorów medycznych w dyspozytorni 

medycznej
 poprawa działania mechanizmu zapisywania zdarzeń w historii zdarzeń aplikacji DGT 

DCA
 optymalizacja kontrolki kafli – wprowadzenie nowych projektów kafli
 poprawa w zakresie obsługi łączności radiowej – prezentacji stanów zasobów 

radiowych, dostępności zasobów radiowych
 

b) aplikacja DGT – CC 2.0.42:
 zmiany związane z realizacją RFC 7/2021/KCMRM/PZŁ – Prezentacja roli 

użytkownika, kodu dyspozytorni medycznej oraz miejscowości w panelu połączeń 
oczekujących

 zmiany związane z realizacją RFC 3/2021/KCMRM/PZŁ – Przystosowanie profili 
aplikacji DGT DCA dla ról GDM, ZGDM oraz DMW do konsol dyspozytorskich typu 
B

 modyfikacja kontaktów grupowych (dodanie właściciela) w zakresie obsługi łączności 
radiowej

 
c) aplikacja DGT – SSW 0.341:

 naprawa problemu komunikacyjnego pomiędzy komponentami EACD oraz SSW
 

a) aplikacja EACD 6.588:
 poprawa błędów związanych z nieotwieraniem się formatki zgłoszenia w SWD PRM 

po odebraniu połączenia na KD
 poprawa błędu polegającego na karnym wylogowaniu użytkownika w trakcie obsługi 

zgłoszenia
 poprawa błędu samoistnego wylogowania dyspozytorów medycznych w dyspozytorni 

medycznej
Nowa wersja oprogramowania jest w trakcie testów. W przypadku zakończeniu testów z wynikiem 
pozytywnym ww. wersje komponentów zostaną udostępnione niezwłocznie w środowisku 



36

produkcyjnym PZŁ SWD PRM w referencyjnych Ośrodkach Regionalnych (OR) PZŁ SWD PRM, 
a następnie w pozostałych OR PZŁ SWD PRM w kraju.

36. Pozytywna decyzja MZ dla inicjatywy użytkownika 22/09/2020 – Informacja o stanie 
modułów GPS w Aplikacji Dyspozytora

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia(DB MZ) przekazał do Krajowego Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) decyzję odnośnie inicjatywy użytkownika numer 
22/09/2020 dotyczącej modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszonej przez użytkownika Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Ministerstwo Zdrowia biorąc pod uwagę wydaną opinie KCMRM oraz po 
przeprowadzeniu ponownej analizy zgłoszenia przychyla się do opinii KCMRM o realizacji 
zaproponowanej zmiany.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji polegającej na umożliwieniu monitorowania 
stanu urządzeń GPS i prezentowaniu stanu tych urządzeń w Module Dyspozytora.

W opinii  KCMRM, byłaby to funkcjonalność usprawniająca pracę użytkowników w Module 
Dyspozytora.

Wcześniej Zespół KCMRM po dokonaniu analizy zgłoszenia wydał pozytywną rekomendację dla DB 
MZ z zastrzeżeniem, że część opisywanych w zgłoszeniu rozwiązań zostanie zaimplementowana 
w ramach rozbudowy SWD PRM do wersji 2.0. Pozostała część opisanych funkcjonalności wybiega 
poza Projekt Techniczny SWD PRM wersja 2.0. Ich implementacja wymagać będzie nowego 
zamówienia w ramach odrębnego RFC, w skład którego będą wchodzić następujące elementy:

a) włączenie monitorowania modułów GPS do istniejącego systemu monitoringu 
ZABBIX;

b) szczegółowe monitorowanie i diagnozowanie modułów GPS za pomocą komend 
wysyłanych w postaci wiadomości SMS, przy pomocy których można będzie np. 
zresetować moduł GPS lub wiadomością zwrotną otrzymać m. in:

c) pozycję modułu GPS,
d) informację z modułu GPS,
e) status modułu GPS.

37. Produkcyjne uruchomienie usługi SS7 w województwie podkarpackim

W dniu 17 lutego 2022 r. produkcyjnie uruchomiliśmy łącza SS7 w województwie podkarpackim. OR 
PZŁ SWD PRM w Rzeszowie jest 12 ośrodkiem uruchamianym produkcyjnie. Orange Polska 
o godzinie 10:00 rozpoczął proces zmiany kierowania połączeń oznaczonych NKA dedykowanym dla 
województwa podkarpackiego. Po zakończeniu prac Podkarpacki Urząd Wojewódzki potwierdził 
poprawność kierowanie ruchu zarówno dla połączeń z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych. 
Uruchomienie produkcyjne poprzedzone było trwającym od dnia 2 lutego 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 Rzeszowie zdefiniowano dwa ośrodki zastępujące. Połączenia są dostarczane do ośrodka 
z dwóch central Netii S. A. poprzez dwa niezależne łącza światłowodowe.
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38. Negatywna decyzja MZ dla inicjatywy użytkownika 28/10/2020 – Wysyłanie SMS 
o offline Aplikacji Mobilnej ZRM do kierownika ZRM

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia(DB MZ) przekazał do Krajowego Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) decyzję odnośnie inicjatywy użytkownika numer 
28/10/2020 dotyczącej modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszonej przez użytkownika Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Ministerstwo Zdrowia biorąc pod uwagę wydaną opinie KCMRM oraz po 
przeprowadzeniu ponownej analizy zgłoszenia przychyla się do opinii KCMRM o częściowej realizacji 
zaproponowanej zmiany w ramach dalszego rozwoju do wersji 2.0. W odniesieniu do odstępuje od 
realizacji wysyłania SMS do kierowników ZRM.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji polegającej na implementacji mechanizmu 
wysyłania sms na telefony służbowe ZRM w przypadku wejścia aplikacji mobilnej ZRM w tryb offline.

Wcześniej Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po 
dokonaniu analizy zgłoszenia wydał pozytywną rekomendację dla DB MZ informując jednocześnie, że 
częściowa realizacja zgłoszenia (podgląd na status tabletu w Module Dyspozytora) zostanie 
zrealizowana w ramach rozbudowy SWD PRM do wersji 2.0. Zespół KCMRM zwrócił również uwagę, 
że wysyłanie informacji do kierownika ZRM o statusie offline tabletu wydaje się rozwiązaniem 
bezpodstawnym, ponieważ ma on ciągły dostęp do podglądu trybu pracy tabletu, ponadto ww. status 
w większości przypadków uruchamia się, gdy następuje zanik sieci GSM, a w takim przypadku, 
wiadomości SMS również nie zostaną dostarczone. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na brak 
dedykowanych środków na finansowanie kosztów SMS-ów, które byłyby generowane podczas 
działania funkcjonalności. Rekomendujemy ponowną ocenę zasadności wysyłania SMS-ów do 
kierowników ZRM w momencie wdrożenia w środowisku produkcyjnym podglądu statusu tabletu ZRM 
w Module ZRM.

39. Pozytywna decyzja MZ dla inicjatywy użytkownika 13/04/2021 – Dodanie zakładki 
„Lista podmiotów” dla administratorów dysponenta ZRM

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia(DB MZ) przekazał do Krajowego Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) decyzję odnośnie inicjatywy użytkownika numer 
13/04/2021 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszonej przez użytkownika z Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Ministerstwo Zdrowia biorąc pod uwagę wydaną opinie KCMRM oraz po 
przeprowadzeniu ponownej analizy zgłoszenia przychyla się do opinii KCMRM o realizacji 
zaproponowanej zmiany.

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

Wcześniej 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.

40. UKE udostępniło nową wersję procedury informowania o lokalizacji abonentów 
numerów alarmowych i kierowaniu połączeń alarmowych

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) opublikował nową wersję procedury informowania 
o lokalizacji numerów alarmowych i kierowaniu połączeń głosowych. 

Procedura została zmodyfikowana na wniosek KCMRM przed wszystkim w zakresie aktualizacji Tablic 
Numerów Kierowania Alarmowego (NKA) dla numeru alarmowego 999. W związku z realizacją 
projektu budowy łączy SS7 na potrzeby obsługi połączeń kierowanych na numer alarmowy 999 za 
przygotowanie 
i aktualizację Tablic NKA dla numeru 999 odpowiada Netia S. A.  Organem zgłaszającym zmiany do 
UKE dla numeru 999 jest Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

41. Weszła w życie nowa wersja procedur awaryjnych użytkownika końcowego PZŁ 
SWD PRM – wersja 3.7

W dniu 21 lutego 2022 r. weszła w życie nowa wersja 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.

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 zostały dostarczone i dystrybuowane przez administratora 
centralnego Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) hasła awaryjne. Hasła awaryjne w danym Ośrodku 
Regionalnym (OR) PZŁ SWD PRM są 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.
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42. Uzyskaliśmy akceptację MZ dla realizacji zadania uruchomienia usługi połączeń 
wychodzących do sieci PSTN oraz przychodzących na numery DDI

W dniu 21 lutego 2022 r. uzyskaliśmy akceptację MZ dla realizacji 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 ramach Podsystemu 
Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego (PZŁ SWD PRM).

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 etapu 
budowy niezależnego PZŁ SWD PRM konieczne jest zapewnienie 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.

Realizacja wyżej wymienionych usług planowana jest z wykorzystaniem technologii  SS7 podobnie jak 
w przypadku połączeń na numer alarmowy 999.

43. Negatywna decyzja MZ dla inicjatywy użytkownika 19/09/2021 – generowanie 
raportów WOK – PZŁ SWD PRM

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia(DB MZ) przekazał do Krajowego Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) decyzję odnośnie inicjatywy użytkownika numer 
19/09/2021 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszonej przez użytkownika z Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Ministerstwo Zdrowia biorąc pod uwagę wydaną opinie KCMRM oraz po 
przeprowadzeniu ponownej analizy zgłoszenia przychyla się do opinii KCMRM o odstąpieniu 
w realizacji zaproponowanej zmiany.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji polegającej na stworzeniu raportów na 
podstawie danych prezentowanych w narzędziu “Wizualizacja Obsługi Kolejek” (WOK).

Wcześniej Zespół KCMRM po dokonaniu analizy zgłoszenia wydał negatywną rekomendację dla DB 
MZ uzasadniając, że narzędzie WOK (Wizualizacja Obsługi Kolejek) jest narzędziem mającym na celu 
jedynie wizualizację pracy dyspozytorni medycznych oraz dyspozytorów medycznych. Z założenia, do 
sporządzania raportów, służy Moduł Raportowy SWD PRM.

Warto nadmienić, że obecnie w Module Raportowym SWD PRM trwają prace nad udostępnieniem 
raportów predefiniowanych pozwalających uzyskać statystyki odnośnie pracy dyspozytorni medycznej 
oraz dyspozytorów medycznych. Będą to raporty m.in.:

a) „Raport 5 – Raport przedstawiający pracę dm – zmianowy – status” jest to raport 
przedstawiający pracę dyspozytorów medycznych

b) w wybranym dniu na danej zmianie wraz z podaniem KD, na której był zalogowany 
dany użytkownik, czasu przebywania KD w stanie wykluczenia (blokady), 
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wylogowania, zalogowania, nieznanym, przerwy i karnym. Wyniki są rozbite na 
przedziały godzinne;

c) „Raport 6 – Raport przedstawiający pracę dm – zmianowy – operacje” jest to raport 
przedstawiający pracę dyspozytorów medycznych

d) w wybranym dniu na danej zmianie wraz z wyszczególnieniem statusów kolejki EACD 
oraz czasu ich trwania. Wyniki są rozbite na przedziały zgodnie ze statusem EACD. 
Raport generowany jest dla konkretnej doby i zmiany;

e) „Raport 7 – Raport przedstawiający pracę dm – indywidualny” jest to raport 
przedstawiający pracę dyspozytorów medycznych w wybranej dobie w interwale 
godzinnym wraz z podaniem liczby połączeń odebranych, liczby połączeń 
odrzuconych, średniego i maksymalnego czasu oczekiwania na połączenie, średniego 
i maksymalnego czasu trwania połączenia, średniego i maksymalnego czasu obsługi 
zgłoszenia. W raporcie należy określić początek dyżuru. Wyniki są rozbite na 
przedziały godzinne;

f) „Raport 8 – Raport przedstawiający pracę dm – indywidualny 999” jest to raport 
przedstawiający pracę dyspozytorów medycznych w wybranej dobie w interwale 
godzinnym wraz z podaniem liczby połączeń odebranych, liczby połączeń 
odrzuconych, średniego i maksymalnego czasu oczekiwania na połączenie, średniego 
i maksymalnego czasu trwania połączenia, średniego i maksymalnego czasu obsługi 
zgłoszenia. Uwzględniane są tylko połączenia na numer 999 (połączenia z 112 nie są 
brane pod uwagę). W raporcie należy określić początek dyżuru. Wyniki są rozbite na 
przedziały godzinne;

g) „Raport 9 – Raport przedstawiający pracę dm – indywidualny 112” jest to raport 
przedstawiający pracę dyspozytorów medycznych w wybranej dobie w interwale 
godzinnym wraz z podaniem liczby połączeń odebranych, liczby połączeń 
odrzuconych, średniego i maksymalnego czasu oczekiwania na połączenie, średniego 
i maksymalnego czasu trwania połączenia, średniego i maksymalnego czasu obsługi 
zgłoszenia. Uwzględniane są tylko połączenia na numer 112 (połączenia z 999 nie są 
brane pod uwagę). W raporcie należy określić początek dyżuru. Wyniki są rozbite na 
przedziały godzinne.

Należy mieć na uwadze, iż raporty są w trakcie przygotowywania, więc niektóre elementy opisów oraz 
prezentowane dane mogą ulec zmianie.

44. Produkcyjne uruchomienie usługi SS7 w województwie podlaskim

W dniu 22 lutego 2022 r. produkcyjnie uruchomiliśmy łącza SS7 w województwie podlaskim. OR PZŁ 
SWD PRM w Białymstoku jest 13 ośrodkiem uruchamianym produkcyjnie. Orange Polska o godzinie 
10:00 rozpoczął proces zmiany kierowania połączeń oznaczonych NKA dedykowanym dla 
województwa podlaskiego. Po zakończeniu prac Podlaski Urząd Wojewódzki potwierdził poprawność 
kierowanie ruchu zarówno dla połączeń z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych. Uruchomienie 
produkcyjne poprzedzone było trwającym od dnia 7 lutego 2022 r. pilotażem usług dla abonentów Netii 
S. A.
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W celu zminimalizowania ryzyka niedostarczenia połączenia na numer alarmowy 999 dla OR PZŁ 
SWD PRM w Białymstoku zdefiniowano dwa ośrodki zastępujące. Połączenia są dostarczane do 
ośrodka z dwóch central Netii S. A. poprzez dwa niezależne łącza światłowodowe.

Tym samym zakończyliśmy proces produkcyjnego uruchamiania usług SS7 dla 13 województw. 
Pilotaże oraz uruchomienia produkcyjne dla województwa małopolskiego, kujawsko-pomorskiego 
i lubelskiego  będą kontynuowane po zakończeniu prac budowlanych przez Urzędy Wojewódzkie 
i migracji Ośrodków Regionalnych do docelowych lokalizacji.

45. Pozytywna decyzja MZ dla inicjatywy użytkownika 9/03/2021 – Dodanie raportu 
“Status ZRM”

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia(DB MZ) przekazał do Krajowego Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) decyzję odnośnie inicjatywy 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. 
Ministerstwo Zdrowia biorąc pod uwagę wydaną opinie KCMRM oraz po przeprowadzeniu ponownej 
analizy zgłoszenia przychyla się do zaproponowanej propozycji zmian w SWD PRM. Prace w tym 
zakresie będą prowadzone w ramach spotkań roboczych MZ z KCMRM. Jako wstępną propozycje 
należy rozważyć dodanie do obecnego raportu kolumny nr KZW.

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).

Wcześniej Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po 
dokonaniu analizy zgłoszenia wydał pozytywną rekomendację dla DB MZ informując jednocześnie, że 
dodanie 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.

46. Przekazaliśmy do wyceny RFC 21/2022/SWDPRM – Monitorowanie interfejsów SS7 
na centralach PZŁ SWD PRM

Po uzyskaniu akceptacji Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia dla specyfikacji 
modyfikacji RFC 21/2022/SWDPRM – Monitorowanie interfejsów SS7 na centralach PZŁ SWD PRM, 
w dniu dzisiejszym przekazaliśmy ww. RFC wraz z formularzem wstępnego zlecenia (FWZ) do 
Wykonawcy Umowy na budowę PZŁ SWD PRM celem wyceny jego realizacji.

Celem projektu jest możliwość dodatkowego monitorowania interfejsów SS7 na centralach PZŁ SWD 
PRM w ramach monitorowania ciągłości usługi łączy SS7 w 17 OR PZŁ SWD PRM.

Produktem zlecenia jest możliwość dodatkowego monitorowania poprzez protokół SNMP, w wersji 
minimum v2, ciągłości usług w 17 OR PZŁ SWD PRM na poziomie interfejsów SS7 centrali.
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Od momentu pilotażowego uruchomienia usług SS7 trwa proces weryfikowania ich dostępności. 
Aktualnie możliwość taką posiada Netia S. A. oraz DGT sp. z o. o. – Wykonawca PZŁ SWD PRM.

Z uwagi na potrzebę dodatkowej weryfikacji poprawności pracy łączy przez pracowników Centrum 
Technicznego Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (CT KCMRM), istnieje 
konieczność uruchomienia procesu dodatkowego monitorowania interfejsów SS7 na centralach OR PZŁ 
SWD PRM poprzez protokół SNMP oraz umożliwienie wizualizacji z  wykorzystaniem narzędzi 
stosowanych przez CT KCMRM do monitorowania całego środowiska SWD PRM i podsystemów 
współpracujących.

Dokument z uwagi na jego techniczny charakter nie podlegał uzgodnieniu z Członkami Rady ds. SWD 
PRM przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

47. Negatywna decyzja MZ dla inicjatywy użytkownika 27/10/2020 – Informacja o KZW 
przez SMS na komórki ZRM

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia(DB MZ) przekazał do Krajowego Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) decyzję odnośnie inicjatywy użytkownika numer 
27/10/2020 dotyczącej modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszonej przez użytkownika Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Ministerstwo Zdrowia biorąc pod uwagę wydaną opinie KCMRM oraz po 
przeprowadzeniu ponownej analizy zgłoszenia przychyla się do zaproponowanej propozycji zmian w 
SWD PRM. Jednakże wskazane zadanie powinno być poprzedzone szczegółową analizą poszerzoną o 
koszty utrzymywania zadania co umożliwi podjęcie decyzji o realizacji zadania w ramach rozwoju SWD 
PRM po wersji 2.0.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji polegającej na implementacji mechanizmu 
wysyłania sms na telefony służbowe ZRM ze skróconą informacją odnośnie otrzymanego przez ZRM 
zlecenia wyjazdu.

Wcześniej 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.
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48. ZZP przy MZ ogłosił wybór najkorzystniejszych ofert ramowych w postępowaniu na 
zakup sprzętu wykorzystywanego do obsługi SWD PRM (postępowanie ZZP-150/21) 
– zakup tabletów i GPS do pozycjonowania i monitoringu w ambulansach ZRM

Zakład Zamówień Publicznym przy Ministrze Zdrowia ogłosił  wybór najkorzystniejszych ofert 
ramowych w postępowaniu ZZP-150/21 o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu 
wykorzystywanego do obsługi SWD PRM. Postępowanie dotyczyło zakupu tabletów i GPS do 
pozycjonowania i monitoringu w ambulansach zespołów ratownictwa medycznego (ZRM), które będą 
wykorzystywane przez użytkowników końcowych SWD PRM.

Wybór najkorzystniejszych ofert dotyczył:

a) części nr 1 – tablety dla naziemnych ZRM;
b) części nr 2 – tablety dla lotniczych ZRM;
c) części nr 3 – urządzenia GPD dla naziemnych ZRM.

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 najkorzystniejsze oferty ramowe.

49. Negatywna decyzja MZ dla inicjatywy użytkownika 24/11/2021 – Dodanie opcji 
wybrania karty sieciowej

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia(DB MZ) przekazał do Krajowego Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) decyzję odnośnie inicjatywy użytkownika numer 
24/11/2021 dotyczącą zmiany w konfiguracji Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) dotyczącej kart sieciowych. Ministerstwo Zdrowia biorąc pod 
uwagę wydaną opinie KCMRM oraz po przeprowadzeniu ponownej analizy zgłoszenia przychyla się 
do opinii KCMRM o odstąpieniu od realizacji zaproponowanej zmiany.

Użytkownik zaproponował dodanie do ustawień SWD PRM możliwości wybrania karty sieciowej, 
z której aplikacja powinna korzystać.

Wcześniej Zespół KCMRM po dokonaniu analizy zgłoszenia wydał negatywną rekomendację dla DB 
MZ uzasadniając, że aplikacja uruchamia się w środowisku wirtualnym Java i nie ingeruje w ustawienia 
systemu Windows. W systemie Windows jest możliwość dostosowania ustawień sieciowych 
z uwzględnieniem priorytetów kart sieciowych i routingu.

50. Pozytywna decyzja MZ dla inicjatywy użytkownika 26/11/2021 – Dodanie paska 
wyszukiwania w Module Analityka

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia(DB MZ) przekazał do Krajowego Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) decyzję odnośnie inicjatywy użytkownika numer 
26/11/2021 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszonej przez użytkownika z Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. Ministerstwo Zdrowia biorąc pod uwagę wydaną opinie 
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KCMRM oraz po przeprowadzeniu ponownej analizy zgłoszenia przychyla się do zaproponowanej 
propozycji zmian w SWD PRM.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji polegającej na implementacji paska 
wyszukiwania informacji w KZW i KMCR po wpisaniu dowolnego słowa.

Wcześniej Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po 
dokonaniu analizy zgłoszenia wydał pozytywną rekomendację dla DB MZ informując jednocześnie, że 
realizacja zgłoszenia usprawni pracę użytkowników w Module Analityka jednak implementacja 
funkcjonalności będzie wymagała zastosowania parametru centralnego ograniczającego maksymalny 
zakres czasowy.
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