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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 1513 nowych zgłoszeń;
2) z powyższych zgłoszeń 156 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 5091 (średnio: 3.36 
wiadomości na zgłoszenie).
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Lista wydanych/zainstalowanych wersji SWD PRM

1. 01.03.2022
Instalacja Modułu Dyspozytora w wersji 46.92 oraz Modułu Analityka, ZRM 
i ZRM MS w wersji 46.91 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 46.88 na 
środowisku PROD2

2. 01.03.2022
Instalacja Modułu Analityka w wersji 50.27, Modułu Dyspozytora w wersji 50.26, 
Modułu ZRM i ZRM MS w wersji 50.25, Modułu Administratora w wersji 46.93 
oraz oprogramowania serwerowego w wersji 46.93 na środowisku SZK

3. 02.03.2022 Instalacja Modułu ZRM, ZRM MS w wersji 46.93 na środowisku PROD2

4. 02.03.2022 Instalacja Modułu Analityka, Administratora, ZRM i ZRM MS w wersji 50.27 
oraz oprogramowania serwerowego 50.27 na środowisku TEST

5. 03.03.2022 Instalacja Modułu ZRM oraz ZRM MS w wersji 50.27 na środowisku TEST

6. 04.03.2022 Wymiana certyfikatu PLICBD na nowy na środowisku SZK

7. 04.03.2022 Wymiana certyfikatu PLICBD na nowy na środowisku PROD2

8. 08.03.2022
Instalacja Modułu Analityka, ZRM oraz ZRM MS w wersji 50.27, Modułu 
Dyspozytora w wersji 50.26, Modułu Administratora w wersji 46.93 oraz 
oprogramowania serwerowego w wersji 46.93 na środowisku PROD2

9. 08.03.2022 Instalacja Modułu Administratora w wersji 50.29 na środowisku TEST

10. 11.03.2022 Instalacja Modułu ZRM oraz ZRM MS w wersji 50.30  oraz oprogramowania 
serwerowego w wersji 46.94 na środowisku na środowisku SZK

11. 15.03.2022
Instalacja Modułu Dyspozytora, Analityka Administratora, ZRM i ZRM MS 
w wersji 50.32 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 50.32 na środowisku 
TEST

12. 16.03.2022 Instalacja Modułu ZRM i ZRM MS w wersji 50.30 oraz oprogramowania 
serwerowego w wersji 46.94 na środowisku PROD2

13. 18.03.2022 Instalacja Modułu Dyspozytora w wersji 50.33 oraz oprogramowania w wersji 
45.95 na środowisku PROD2

14. 22.03.2022 Instalacja Modułu Administratora w wersji 46.96 oraz Modułu ZRM i ZRM MS 
w wersji 50.34 oraz oprogramowania w wersji 46.96 na środowisku PROD2

15. 23.03.2022 Instalacja Modułu Administratora, ZRM i ZRM MS w wersji 50.34 oraz 
oprogramowania serwerowego w wersji 50.34 na środowisku TEST
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16. 25.03.2022 Instalacja Modułu Administratora w wersji 50.34 oraz oprogramowania 
serwerowego w wersji 50.34 na środowisku SZK

17. 28.03.2022
Instalacja Modułu Administratora w wersji 46.96, Modułu ZRM i ZRM MS 
w wersji 50.34, Modułu Dyspozytora w wersji 50.33 oraz oprogramowania 
serwerowego w wersji 46.96 na środowisku PROD2

18. 29.03.2022 Instalacja Modułu Administratora w wersji 46.97 na środowisku PROD2

19. 31.03.2022 Instalacja Modułu Administratora w wersji 50.34 oraz oprogramowania 
serwerowego w wersji 50.34 na środowisku PROD2
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Zmiany i poprawki wprowadzone w poszczególnych wersjach 
SWD PRM

Wersja 46.88

Oprogramowanie serwerowe 46.88:

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 zdarzenie 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 Module Analityka w zakładce SIM powodujące 

występowanie błędów ORA-00904.

Wersja 46.91

Moduł Analityka:

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

wycofane;

2) Poprawa błędu uniemożliwiającego przegląd historii zdarzenia dla użytkowników z rolą 

"Analityk KCMRM";

3) Poprawiono filtrowanie rekordów w Module Analityka w zakładce SIM powodujące 

występowanie błędów ORA-00904.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) Dodanie dodatkowego logowania czasów realizacji przy walidacji KZW;

2) Poprawa błędu polegającego na blokowaniu aplikacji ZRM;

3) Poprawa braku uzupełniania się czasu przekazania do KMCR;

4) Poprawa błędu związanego z zamknięciem KZW w przypadku zmian kodu ICD-10;

5) Poprawa błędu powodującego problemy z zapisem skali bólu podczas zmiany 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;
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8) Poprawa do generowania identyfikatora NN/NW polegająca na możliwości nadania 

identyfikatora do chwili zamknięcia KZW przez ZRM.

Wersja 46.92

Moduł Dyspozytora:

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

zdarzeń;

2) Poprawa błędnego wyświetlania komunikatu o przekazaniu obszarów dysponowania do PZŁ 

SWD PRM w zależności od okna zmiany OD;

3) Poprawa nieprawidłowo pojawiającego się komunikatu w Module Dyspozytora w przypadku 

zaznaczenia pola wyboru „Przekaż do PZŁ SWD PRM”;

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

w szczegóły LZRM;

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

problemów sieciowych z wysyłką SWDPing;

6) Wprowadzono komunikat informujący o braku przypisanego pojazdu do ZRM przy próbie 

wyświetlenia szczegółów ZRM i nie posiadającego pojazdu, a powodującego wyświetlanie 

komunikatu błędu.

Wersja 46.93

Moduł Administratora:

1) Naprawa błędu powodującego narastanie niezamkniętych sesji w tabeli autentykacja.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) Poprawa błędu w aplikacji, uniemożliwiającego poprawne zaktualizowanie słowników ICD9, 

ICD10 i LEKI do najnowszych wersji.

Oprogramowanie serwerowe 46.93:

1) Dodane dodatkowe logowanie wraz z zapisem informacji do tabeli error_info_log, gdy wystąpi 

sytuacja wysłania nowej KZW do dwóch kierowników ZRM;

2) Naprawa błędu powodującego narastanie niezamkniętych sesji w tabeli autentykacja;

3) Dodane dodatkowe logowanie przy ustalaniu statusu ZRM po zalogowaniu użytkownika;

4) Poprawiony błąd powodujący niepoprawne wyświetlanie okna KDM dla użytkowników z rolą 

Analityk Wojewódzki;
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Wersja 46.94

Oprogramowanie serwerowe 46.94:

1) Poprawa błędu w mechanizmie ustawiania czasu przekazania w karcie MCR po wybraniu 

statusu przekazania pacjenta;

2) Poprawa błędu polegającym na samoczynnym rozłączaniu się KZW z KMCR przy zmianie 

dyżuru przez kierownika ZRM;

3) Dodanie zabezpieczenia przed błędną synchronizacją.

Wersja 46.95

Oprogramowanie serwerowe 46.95:

1) Zamiana miejscami pól imię i nazwisko w komunikatach przesyłanych do CKT LDAP;

2) Dodanie pola województwo w atrybucie "ST" w komunikatach przesyłanych do systemu CKT 

LDAP w momencie edycji danych użytkownika;

3) Implementacja wysyłania statusu FR_GAP do systemu PZŁ SWD PRM po zakończeniu obsługi 

zgłoszenia przez dyspozytora medycznego;

4) Wyeliminowanie wysyłania statusu „Free” do systemu PZŁ SWD PRM w momencie karnego 

wylogowania użytkownika;

5) Naprawa ustawiania długości trwania czasów GAP i FR_GAP za pośrednictwem parametrów 

systemowych TIMEOUT_GAP i TIMEOUT_GAP_SUSTAIN.

Wersja 46.96

Moduł Administratora:

1) Dezaktywacja pola "Rodzaj logowania" w podglądzie karty stanowiska;

2) Dezaktywacja pól w podglądzie karty stanowiska dyspozytorskiego, dyspozytorni medycznej 

oraz użytkownika.

Oprogramowanie serwerowe 46.96:

1) Poprawa zapytania powodującego problemy przy edycji użytkowników w Module 

Administratora;

2) Zabezpieczenie przed błędami typu NullPointerExeption dla starszych wersji KMCR;

3) Doprecyzowane wyświetlanie w logach pól generujących błędny podpis cyfrowy w KZW;

4) Implementacja wysyłania statusu FR_GAP do systemu PZŁ SWD PRM po zakończeniu obsługi 

zgłoszenia przez dyspozytora medycznego;
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5) Wyeliminowanie wysyłania statusu „Free” do systemu PZŁ SWD PRM w momencie karnego 

wylogowania użytkownika;

6) Naprawa ustawiania długości trwania czasów GAP i FR_GAP za pośrednictwem parametrów 

systemowych TIMEOUT_GAP i TIMEOUT_GAP_SUSTAIN.

Wersja 50.25

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) Dodanie dodatkowego logowania czasów realizacji przy walidacji KZW;

2) Poprawa błędu polegającego na blokowaniu aplikacji ZRM;

3) Poprawa nie uzupełniania się czasu przekazania do KMCR;

4) Poprawa błędu związanego z zamknięciem KZW w przypadku zmian kodu ICD-10;

5) Dostosowanie aplikacji do obsługi przez serwer Administratora 2.0;

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

w KZW;

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

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

w MS przy zakończonym dyżurze;

9) 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;

2) Poprawa błędnego wyświetlania komunikatu o przekazaniu obszarów dysponowania do PZŁ 

SWD PRM w zależności od okna zmiany OD;

3) Poprawa nieprawidłowo pojawiającego się komunikatu w Module Dyspozytora w przypadku 

zaznaczenia pola wyboru „Przekaż do PZŁ SWD PRM”;

4) Dostosowanie aplikacji do obsługi przez serwer Administratora 2.0;

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

wyświetlenia  szczegółów ZRM nie posiadającego pojazdu, powodującego wyświetlanie 

komunikatu błędu;

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

problemów sieciowych z wysyłką SWDPing;
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7) Zabezpieczenie przed pojawieniem się komunikatu o braku pojazdu przy próbie wejścia 

w szczegóły LZRM.

Wersja 50.27

Moduł Analityka:

1) Naprawa błędu powodującego narastanie niezamkniętych sesji w tabeli autentykacja;

2) Poprawione zaznaczanie wybranych wcześniej „checkboxów” przy zmianie parametrów 

filtrowania na formatce „Monitorowanie GPS”;

3) Poprawa błędnego wyświetlania listy dyspozytorni medycznych w KDM z oznaczeniem tych, 

które są wycofane;

4) Dostosowanie aplikacji do obsługi przez serwer Administratora 2.0;

5) Poprawa błędu uniemożliwiającego przegląd historii zdarzenie dla użytkowników z rolą 

"Analityk KCMRM";

6) Poprawiono filtrowanie rekordów w zakładce „SIM” eliminujące występowanie błędów 

ORA-00904;

7) Poprawiony błąd powodujący niepoprawne wyświetlanie okna KDM dla użytkowników z rolą 

„Analityk wojewódzki”;

Moduł Administratora:

1) Udostępnienie funkcjonalności związanych z rozbudowanym Modułem Administratora 

w tzw. wersji 2.0;

2) Naprawa błędu powodującego narastanie niezamkniętych sesji w tabeli autentykacja;

3) Poprawa w słowniku produktu. Po zaznaczeniu checkboxa usunięte w słowniku kategorii 

produktów dana kategoria nie jest już widoczna na liście kategorii do wyboru w słowniku 

produktu;

4) Zmiana w formatce „Stanowisko dyspozytorskie”. Pola „Dyspozytornia” i „Konsola” są 

czyszczone tylko w sytuacji zmiany podtypu na podtyp z innej kategorii (Lotniczy, WKRM, 

Podstawowy);

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) Poprawa błędu w aplikacji, uniemożliwiającego poprawne zaktualizowanie słowników ICD9, 

ICD10 i LEKI do najnowszych wersji;

2) Dostosowanie aplikacji do obsługi przez serwer Administratora 2.0;

3) Dodanie dodatkowego logowania czasów realizacji przy walidacji KZW;
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4) Poprawa błędu polegającego na blokowaniu aplikacji ZRM;

5) Poprawa nie uzupełniania się czasu przekazania do KMCR;

6) Poprawa błędu związanego z zamknięciem KZW w przypadku zmian kodu ICD-10;

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

w KZW;

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

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

w MS przy zakończonym dyżurze;

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

identyfikatora do chwili zamknięcia KZW przez ZRM.

Oprogramowanie serwerowe 50.27:

1) Dodane dodatkowe logowania wraz z zapisem informacji do tabeli error_info_log, gdy wystąpi 

sytuacja wysłania nowej KZW do dwóch kierowników ZRM;

2) Naprawa błędu powodującego narastanie niezamkniętych sesji w tabeli autentykacja;

3) Dodane dodatkowe logowanie przy ustalaniu statusu ZRM po zalogowaniu użytkownika.

Wersja 50.29

Moduł Administratora:

1) Poprawa błędu polegającego na braku możliwości edycji kont użytkownika ze względu na 

wymuszenie modyfikacji danych w podmiotach niedostępnych do edycji przez danego 

administratora;

2) Poprawa błędu polegającego na wyświetlaniu użytkownikowi nieaktualnych ról na dyżurze;

3) Poprawiono błąd polegający na braku wartości w słowniku dróg;

4) Poprawiono błąd w słowniku adresów polegający na braku możliwości wybrania gminy. 

Wersja 50.30

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) Poprawa błędu polegającego na blokowaniu się sekcji skali bólu;

2) Poprawa błędu w mechanizmie ustawiania czasu przekazania w karcie MCR po wybraniu 

statusu przekazania pacjenta;

3) Poprawa błędu polegająca na braku ustawiania się czasu przekazania w karcie MCR, gdy na 

terminalu mobilnym wystąpił brak łączności.
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Wersja 50.32

Moduł Dyspozytora:

1) Modyfikacja formatki "Szczegóły ZRM". W sekcji "Telefony" obok numerów wyświetla się 

nazwa funkcji przypisana do danego telefonu (w miejsce roli na dyżurze).

Moduł Analityka:

1) Podbicie numeru wersji aplikacji w celu wyrównania z numerem wersji wprowadzanego 

Modułu Administratora 2.0 oraz zapewnienia zgodności ze zmianami wprowadzonymi 

w Module Administratora 2.0.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) Podbicie numeru wersji aplikacji w celu wyrównania z numerem wersji wprowadzanego 

Modułu Administratora 2.0 oraz zapewnienia zgodności ze zmianami wprowadzonymi 

w Module Administratora 2.0.

Moduł Administratora:

1) Modyfikacja funkcjonalności przypisywania telefonów/radiotelefonów do ZRM. 

Wprowadzenie możliwości przypisywania do funkcji dedykowanych dla ZRM:

a) Kierowca ZRM,

b) Członek ZRM,

c) Kierownik ZRM,

oraz LZRM:

a) Pilot,

b) Pilot 2,

c) CZaH,

d) Opiekun medyczny;

2) Wprowadzenie sortowania alfabetycznego na formatce dodawania nowego adresu w słowniku 

adresów.

Oprogramowanie serwerowe 50.32:

1) Poprawa zapytania powodującego problemy przy edycji użytkowników w Module 

Administratora;

2) Modyfikacja funkcjonalności przypisywania telefonów/radiotelefonów do ZRM. 

Wprowadzenie możliwości przypisywania do funkcji dedykowanych dla ZRM:

a) Kierowca ZRM,
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b) Członek ZRM,

c) Kierownik ZRM,

oraz LZRM:

a) Pilot,

b) Pilot 2,

c) CZaH,

d) Opiekun medyczny;

Wersja 50.33

Moduł Dyspozytora:

1) Implementacja wysyłania statusu FR_GAP do systemu PZŁ SWD PRM po zakończeniu obsługi 

zgłoszenia przez dyspozytora medycznego;

2) Wyeliminowanie wysyłania statusu „Free” do systemu PZŁ SWD PRM w momencie karnego 

wylogowania użytkownika.

Wersja 50.34

Moduł Administratora:

1) Dezaktywacja pola "Rodzaj logowania" w podglądzie karty stanowiska;

2) Dezaktywacja pól w podglądzie karty stanowiska dyspozytorskiego, dyspozytorni medycznej 

oraz użytkownika;

3) Modyfikacja filtrowania wyników w słowniku adresów. Uwzględniono polskie znaki;

4) Implementacja Modułu Administratora 2.0.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) Zabezpieczenie przed występowaniem błędów NullPointerExeption przy zmianie statusu ZRM;

2) Zabezpieczenie przed błędami typu NullPointerExeption dla starszych wersji KMCR;

3) Doprecyzowane wyświetlanie w logach pól generujących błędny podpis cyfrowy w KZW.

Oprogramowanie serwerowe 50.34:

1) Poprawa zapytania powodującego problemy przy edycji użytkowników w Module 

Administratora;

2) Zabezpieczenie przed błędami typu NullPointerExeption dla starszych wersji KMCR;

3) Doprecyzowane wyświetlanie w logach pól generujących błędny podpis cyfrowy w KZW;

4) Dodanie tabeli SLOWNIK_LOTNISK_LADOWISK;

5) Implementacja Modułu Administratora 2.0 .
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RFC – wstępne zlecenia

RFC 16/2022/SWDPRM – Przeniesienie OR PZŁ SWD PRM w Krakowie do lokalizacji 
docelowej

RFC – zlecenia przekazane do realizacji

1) RFC 08/2022/KCMRM/SWDPRM - Dostosowanie Modułu Koordynatora w zakresie 
wizualizacji nowego zakresu danych w dokumentacji medycznej (Część I Etap I);

2) RFC 19/2021/KCMRM/SWDPRM - Monitorowanie statusów stanowisk dostępowych 
w SWD PRM (Etap II);

3) RFC 21/2022/SWDPRM – Monitorowanie interfejsów SS7 na centralach PZŁ SWD PRM.
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Incydenty Serwisowe

W terminie od dnia 1 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r. odnotowano jeden incydent serwisowy mający 
wpływ na działanie systemu SWD PRM.  

Incydent Serwisowy z dnia 12 marca 2022 r. 

Incydent serwisowy wystąpił w dniu 12 marca 2022 r. od godziny 6:05 do godziny 6:40. W związku 
z wystąpieniem Incydentu serwisowego w systemie Helpdesk utworzone zostały zgłoszenia:

KCMRM# 2255282 - „GABOS: awaria DM15- 01”

KCMRM# 2255281 – „GABOS: tryb off line - cała Polska wszystkie aplikacje” 

W trakcie trwania incydentu, występowało przechodzenie stanowisk dyspozytorskich oraz aplikacji 
ZRM w tryb offline. Problemy na stanowiskach zgłaszały dyspozytornie medyczne w całym kraju.

Wykaz zrealizowanych czynności:

O godzinie 6:05 drogą telefoniczną inżynier wsparcia CT SWD PRM poinformował o awarii systemu 
SWD PRM w całym kraju.

Po przyjęciu informacji, inżynier wsparcia Gabos w trybie pilnym podjął działania polegające na 
sprawdzeniu poprawności działania systemu SWD PRM. Podczas analizy zaobserwowano pojawiające 
się komunikaty w narzędziu do monitoringu Zabbix o przechodzeniu w stan offline wszystkich 
serwerów aplikacyjnych na ośrodkach POK oraz ZOK. Następnie niezwłocznie pobrane zostały logi 
serwerowe. 
O godzinie 6:11 analiza logów serwerowych wykazała że serwery aplikacyjne nie mogły prawidłowo 
połączyć się z bazą danych. 
O godzinie 6:13 inżynier wsparcia Gabos poinformował CT SWD PRM o wyniku przeprowadzonej 
analizy logów serwerowych. Inżynierowie wsparcia CT SWD PRM podjęli decyzję wykonania 
procedury restartu bazy danych Oracle. Poproszono inżyniera wsparcia Gabos o wyłączenie wszystkich 
serwerów aplikacyjnych w obu ośrodkach POK i ZOK w celu przeprowadzenia procedury restartu bazy 
danych.

O godzinie 6:15 inżynier wsparcia Gabos wyłączył wszystkie serwery aplikacyjne i poinformował o tym 
CT SWD PRM, które przystąpiło do procedury restartu bazy danych.
O godzinie 6:18 Inżynier wsparcia CT SWD PRM poinformował o zakończeniu restartu bazy danych 
i poprosił o uruchomienie serwerów aplikacyjnych. Inżynier wsparcia Gabos uruchomił skrypt 
włączający wszystkie serwery aplikacyjne.

O godzinie 6:24 inżynier wsparcia Gabos poinformował CT SWD PRM, że serwery na obu ośrodkach 
przechodzą w stan online i zaczynają poprawną pracę.
O godzinie 6:25 CT SWD PRM potwierdziło, że system przeszedł w stan online i zaczął działać 
prawidłowo.
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O godzinie 6:25 inżynier wsparcia Gabos poinformował CT SWD PRM, że trzy serwery aplikacyjne 
vm-pp2-app-11, vm-zp2-app-1 oraz vm-zp2-app-1 nadal pozostają w stanie offline i zostanie na nich 
zrestartowana usługa wildfly.
O godzinie 6:36 serwery vm-pp2-app-11, vm-zp2-app-1 oraz vm-zp2-app-1 wróciły do poprawnej pracy.
O godzinie 6:40 CT SWD PRM potwierdziło poprawne działanie systemu SWDPRM oraz poprawną 
pracę wszystkich serwerów aplikacyjnych na obu ośrodkach POK i ZOK.

Przyczyną wystąpienia incydentu była niedostępność instancji bazy danych Oracle  w wyniku której 
serwery aplikacyjne nie mogły prawidłowo połączyć się z bazą danych.

Przykładowy zapis logów z jednego serwera aplikacyjnego:

06:11:38,648 ERROR [org.hibernate.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper] (pool-87095-thread-1) 
javax.resource.ResourceException: IJ000453: Unable to get managed connection for 
java:jboss/datasources/Oracle

Działania zapobiegające wystąpienia Incydentu Serwisowego w przyszłości:

1) ustawienie parametru "_ASH_SIZE" na wartości 512MB.

2) na podstawie wytycznych Zamawiającego przedstawionych w dokumencie: "2022-03-14 Wnioski 
KCMRM po awarii 12.03.docx" wykonanie analizy i przygotowanie zmian w bazie danych.

a) zwiększenie parametru “_ASH_SIZE’ do wartości 512MB,

b) przygotowanie nowej przestrzeni tabel MEDIQUS,

c) migracja danych z odbudową indeksów z przestrzeni SWDPRM do przestrzeni MEDIQUS:

 Tabela P1CO
 Index SYS_C00129343
 Index P1CO_BY_IDI_NOHCH_MVENO_XMLTOSENDTYPE_GBSNO

d) założenie indeksów:

a) SWDPRM_OPERATIONAL.DANE_O_ZGLOSZENIACH_ID_EACD
b) SWDPRM_OPERATIONAL.FK_ZRM_OBSZAR_DZIALANIA
c) SWDPRM_OPERATIONAL.DANE_O_ZGLOSZENIACH_IDDSSIW
d) SWDPRM_OPERATIONAL.FK_KARTA_MCR_SLOWNIK_COVID
e) SWDPRM_OPERATIONAL.FK_KARTA_MCR_WERSJA_SLOWNIK_COVID
f) SWDPRM_OPERATIONAL.FK_ADRES_EMAIL_ID_UZYTKOWNIK
g) SWDPRM_OPERATIONAL.ALGORYTM_WYWIADU_MEDYCZNE_FK2
h) SWDPRM_OPERATIONAL.FK_CERTYFIKAT_UZYTKOWNIK
i) SWDPRM_OPERATIONAL.FK_DANE_TELEFONICZNE_DYSPONENT
j) SWDPRM_OPERATIONAL.FK_DANE_TELEFONICZNE_DYSPOZYTORNIA
k) SWDPRM_OPERATIONAL.DYSPONENT_HISTORIA_FK1
l) SWDPRM_OPERATIONAL.DYSPONENT_HISTORIA_FK2
m) SWDPRM_OPERATIONAL.DYSPONENT_HISTORIA_FK3
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n) SWDPRM_OPERATIONAL.FK_DYSPOZYTORNIA_DYSPOZYTORNIA_PRZEJM
UJACA

o) SWDPRM_OPERATIONAL.FK_KONSOLA_DYSPOZYTORSKA_ID_KONSOLA_
DYSPOZYTORSKA_HISTORIA

p) SWDPRM_OPERATIONAL.FK_KONSOLA_DYSPOZYTORSKA_HISTORIA_ID_
DYSPONENT

q) SWDPRM_OPERATIONAL.FK_KONSOLA_DYSPOZYTORSKA_HISTORIA_ID_
DYSPONENT_NOWY

r) SWDPRM_OPERATIONAL.FK_KONSOLA_DYSPOZYTORSKA_HISTORIA_ID_
DYSPOZYTORNIA

s) SWDPRM_OPERATIONAL.FK_KONSOLA_DYSPOZYTORSKA_HISTORIA_ID_
DYSPOZYTORNIA_NOWA

t) SWDPRM_OPERATIONAL.FK_KONSOLA_DYSPOZYTORSKA_HISTORIA_ID_S
TANOWISKO_DYSPOZYTORSKIE_NOWE

u) SWDPRM_OPERATIONAL.KONSOLA_DYSPOZYTORSKA_HISTORIA_UZYTK
OWNIK_ID_FK

v) SWDPRM_OPERATIONAL.FK_NUMER_KONTAKTOWY_ID_FUNKCJA_PODM
IOT

w) SWDPRM_OPERATIONAL.FK_NUMER_KONTAKTOWY_ID_UZYTKOWNIK
x) SWDPRM_OPERATIONAL.FK_RADIOTELEFON_DYSPOZYTORNIA
y) SWDPRM_OPERATIONAL.FK_RADIOTELEFON_OBSZAR_DYSPONOWANIA
z) SWDPRM_OPERATIONAL.REJON_STATUS_SLOWNIK
aa) SWDPRM_OPERATIONAL.FK_STANOWISKO_INNE_DYSPOZYTORNIA
bb) SWDPRM_OPERATIONAL.FK_UZYTKOWNIK_DYSPOZYTORNIA_ZARZADZ

ANA
cc) SWDPRM_OPERATIONAL.FK_ZAKRES_SYSTEMOW_DYSPOZYTORNIA
dd) SWDPRM_OPERATIONAL.FK_ZAKRES_SYSTEMOW_OBSZAR_DYSPONOWA

NIA;
e) wykonanie aktualnego raportu wydajnościowego.
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Pozostałe zadania

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

W okresie od 1 do 31 marca 2022 roku wydano 4 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
Łódzkie 4
SUMA 4

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
E01 D024 01.03.2022 31.12.2022
E01 D026 01.03.2022 31.12.2022

2. Informacja MZ dla inicjatywy użytkownika 14/04/2021 – Dodanie parametrów 
wejściowych rozpoczęcia dyżuru

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia(DB MZ) przekazał do Krajowego Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) decyzję odnośnie inicjatywy 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. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że wskazana funkcjonalność 
została zrealizowana w toku prac nad nowymi raportami dostępnymi w module raportowym SWD PRM.

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

Wcześniej 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.
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3. Pozytywna decyzja MZ dla inicjatywy użytkownika 20/09/2021 – Dodanie możliwości 
odsłuchu nagrania

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia(DB MZ) przekazał do Krajowego Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) decyzję odnośnie inicjatywy użytkownika numer 
20/09/2021 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszonej przez użytkownika z SP ZOZ SPR Gdańsk. 
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 odsłuchiwania 
przez dyspozytorów medycznych nagrań ze zgłoszeń przyjętych przez inną dyspozytornię ale 
przekazanych do właściwej DM celem dalszej obsługi.

Wcześniej 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.

4. Pozytywna decyzja MZ dla inicjatywy użytkownika 25/11/2021 – Syntezator mowy

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia(DB MZ) przekazał do Krajowego Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) decyzję odnośnie inicjatywy użytkownika numer 
25/11/2021 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszonej przez użytkownika z 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.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji polegającej na implementacji syntezatora mowy 
w SWD PRM, który generował by komunikaty słowne dotyczące najważniejszych zdarzeń w systemie.

Wcześniej 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.

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

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia(DB MZ) przekazał do Krajowego Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) decyzję odnośnie inicjatywy 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. Ministerstwo Zdrowia biorąc pod uwagę wydaną opinię 
KCMRM oraz po przeprowadzeniu ponownej analizy zgłoszenia, przychyla się do opinii KCMRM 
o odstąpieniu od realizacji zaproponowanej zmiany.
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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.

Wcześniej 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.

6. Zakończyliśmy prace związane z podmianą certyfikatu do komunikacji SWD PRM 
z PLI CBD

W dniu 4 marca 2022 r. w związku z kończącym się okresem ważności certyfikatu do komunikacji 
Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) 
z Platformą Lokalizacyjno-Informacyjną z Centralną Bazą Danych (PLI CBD) dokonaliśmy jego 
wymiany na nowy.

PLI CBD to podsystem z którego korzysta m. in. SWD PRM, mający na celu stworzenie i utrzymanie 
połączenia pomiędzy Platformą Lokalizacyjno-Informacyjną z Centralną Bazą Danych Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej (UKE) oraz sprawną wymianą informacji pomiędzy operatorami 
telekomunikacyjnymi sieci telefonicznej w Polsce.

Aplikacja ta umożliwia szybkie zlokalizowanie miejsca, z którego wykonano połączenie na numery 
alarmowe w tym na numer 999 i skraca czas szybkiego reagowania służb zobowiązanych do niesienia 
pomocy w sytuacjach kryzysowych. Jej drugą funkcją jest zapewnienie możliwości sprawnego 
przenoszenia numerów telefonicznych od jednego operatora do drugiego na wniosek klienta. 
Wykonawcą systemu jest firma T4B sp. z o. o. z Warszawy.

Według danych byłego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji średnio w ciągu miesiąca w bazach 
danych PLI CBD notuje się po 4 miliony informacji lokalizacyjnych, czyli ok. 4 na sekundę.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie organizacji 
i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane dotyczące lokalizacji 
zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do danego numeru alarmowego, decyzją 
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny ma obowiązek 
przyłączyć swój system teleinformatyczny wykorzystywany do przekazywania danych i informacji do 
ogólnopolskiej wspólnej platformy PLI CBD zarządzanej przez UKE. Podstawa prawna (Dz. U. Nr 236, 
poz. 1620 z dnia 31 grudnia 2008 r.).

7. Ustalono termin konferencji uzgodnieniowej projektu porozumienia dotyczącego 
przekazania sprzętu dla SWD PRM

W dniu 10 marca 2022 r. o godz. 13:00 odbędzie się w trybie zdalnym konferencja uzgodnieniowa 
projektu porozumienia, dotyczącego przekazania Wojewodom składników majątkowych w postaci 
sprzętu przeznaczonego do obsługi SWD PRM na terenie województwa.
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Na podstawie dokonanej analizy uwag przekazanych przez Urzędy Wojewódzkie (UW) do projektu 
porozumienia, przygotowaliśmy nową wersję projektu wraz z tabelą uwag, zawierającą zgłoszone 
propozycje zmian ze stanowiskiem w przedmiocie zasadności uwzględnienia ich w treści porozumienia.

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 
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 
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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 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.

Do udziału w konferencji uzgodnieniowej zaproszeni zostali przedstawiciele Urzędów Wojewódzkich 
oraz Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia.

8. Trzeci stopień alarmowy CRP na terenie całego kraju przedłużony

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie, przedłużające obowiązywanie trzeciego stopnia 
alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju do 15 marca 2022 r. do godz. 23:59. 
Stopień alarmowy CRP obowiązuje od 21 lutego 2022 r. od godz. 21.00. Ostrzeżenie zostało 
wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni.

Prezes Rady Ministrów wprowadził stopień alarmowy na podstawie przepisów ustawy o działaniach 
antyterrorystycznych. Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień 
CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach 
antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia 
potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo 
uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP zostały określone 
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć 
wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. Do zadań tych 
należą m. in.:

a) całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania 
organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach 
bezpieczeństwa tych systemów;

b) przegląd zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku 
zaistnienia ataku;

c) przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości 
działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym szybkiego i bezawaryjnego 
zamknięcia serwerów.
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W związku z powyższym po stronie KCMRM nastąpi kontynuacja realizacji dodatkowych działań 
wynikających z ww. stopni alarmowych.

9. Pozytywna decyzja MZ dla inicjatywy użytkownika 2/01/2022 – Lokalizacja miejsca 
zdarzenia poprzez współrzędne geograficzne

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia(DB MZ) przekazał do Krajowego Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) decyzję odnośnie inicjatywy 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. Ministerstwo Zdrowia biorąc pod uwagę wydaną opinię 
KCMRM oraz po przeprowadzeniu ponownej analizy zgłoszenia, przychyla się do opinii KCMRM 
o odstąpieniu od realizacji zaproponowanej zmiany.

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.

10. Zmiana składu Rady ds. SWD PRM przy Krajowym Centrum Monitorowania 
Ratownictwa Medycznego

W związku z wnioskiem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, uległ zmianie 
dotychczasowy skład Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego (SWD PRM) przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego 
(KCMRM).

Przedstawiciela Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Pana Karola Dattę zastąpił Pan 
Jarosław Poziemski.

Rada ds. SWD PRM jest organem doradczym i konsultacyjnym dla KCMRM. Została powołana 
zarządzeniem nr 17/Z/2020 Dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z dnia 23 marca 2020 r.

Do zadań Rady ds. SWD PRM należy w szczególności:

a) uczestniczenie w warsztatach i spotkaniach związanych z przygotowaniem nowych 
funkcjonalności lub modyfikacji już istniejących w SWD PRM

b) opiniowanie opisu projektu modyfikacji funkcjonalności w SWD PRM
c) zatwierdzenie projektu modyfikacji funkcjonalności w SWD PRM
d) opiniowanie przygotowanych projektów scenariuszy testowych nowych 

funkcjonalności w SWD PRM
e) testowanie nowych funkcjonalności przed wdrożeniem oraz zgłaszanie uwag pod ich 

kątem
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f) rekomendacja wdrożenia produkcyjnego nowych, bądź modyfikacji istniejących 
funkcjonalności w SWD PRM;

g) uczestniczenie w warsztatach organizowanych przez KCMRM mających na celu 
opracowanie rekomendacji i założeń do kierunku i zakresu szkoleń, które będą 
organizowane przez KCMRM z wykorzystaniem SWD PRM

h) przedstawienie podsumowania prac związanych z wprowadzeniem modyfikacji 
funkcjonalności w SWD PRM.

Obecnie w skład Rady wchodzą przedstawiciele:

a) Ministerstwa Zdrowia;
b) Urzędów Wojewódzkich;
c) Polskiej Rady Ratowników Medycznych;
d) Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych;
e) Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ;
f) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego;
g) Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

11. ZZP przy MZ ponownie ogłosił postępowanie na zakup sprzętu wykorzystywanego do 
obsługi SWD PRM w zakresie monitorów typu B, komputerów typ B oraz czytników 
kodów QR i EAN

Zakład Zamówień Publicznym przy Ministrze Zdrowia ponownie ogłosił postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego na zakup sprzętu wykorzystywanego do obsługi SWD PRM – w zakresie 
asortymentu, na który nie złożono ofert w uprzednio ogłoszonym postępowaniu.

Postępowanie na zakup monitorów typ B, komputerów typ B oraz czytników kodów QR oraz EAN, 
które będą wykorzystywane przez użytkowników końcowych SWD PRM, zostało ogłoszone pod 
nazwą: „Zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących dostawy urządzeń 
wraz z usługami serwisowymi dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Części 1÷3″.

Znak postępowania: ZZP-174/21

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2022/S 045-114375

12. Zakończyliśmy prace związane z aktualizacją numerów awaryjnych do WKRM 
dostępnych w aplikacji DGT DCA

Zakończyliśmy aktualizację numerów awaryjnych do wojewódzkich koordynatorów ratownictwa 
medycznego (WKRM) dostępnych w Centralnej Książce Telefonicznej (CKT) Podsystemu 
Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego (PZŁ SWD PRN) z poziomu aplikacji DGT DCA. Z numerów awaryjnych do WKRM 
dyspozytorzy medyczni powinni korzystać wyłącznie w przypadku niedostępności podstawowego 
numeru telefonu z sieci OST 112 lub awarii konsoli dyspozytorskiej.
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Urzędy wojewódzkie przekazały aktualizację numerów awaryjnych do WKRM za wyjątkiem 
województwa małopolskiego. W tym przypadku zmiany zostaną wprowadzone niezwłocznie po 
otrzymaniu aktualnych danych. Na tej podstawie dokonano ww. zmian.

13. Przywróciliśmy funkcjonalności przekazywania danych o zdarzeniu z SWD PRM do 
LPR

W dniu 9 marca 2022 r. w związku z częściowym przywróceniem poprawnego działania infrastruktury 
IT Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, informujemy o przywróceniu funkcjonalności przekazywania 
danych o zdarzeniu z Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictw Medycznego 
(SWD PRM) do lotniczych zespołów ratownictwa medycznego (LZRM). 

Dyspozytorzy wysyłający w Module Dyspozytora celem przekazania danych o zdarzeniu, powinien 
użyć przycisku “Wyślij dane do HEMS“, a w przypadku potwierdzenia przycięcia zdarzenia przez 
LZRM, zadysponować załogę HEMS do zdarzenia poprzez użycie przycisku “Dysponuj“.

14. Zakończyliśmy kolejne zadanie związane z projektem partycjonowania i przejścia 
bazy danych SWD PRM na docelową infrastrukturę – zakończenie migracji klastrów 
w ramach instancji PROD1 SWD PRM

W dniu 9 marca 2022 r. zakończyliśmy kolejne zadanie związane z realizacją projektu partycjonowania 
i przejścia bazy danych Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 
(SWD PRM) na docelową infrastrukturę. Po zrealizowaniu prac związanych z partycjonowanie bazy 
danych w środowisku szkoleniowym SWD PRM wykonaliśmy migrację klastrów w ramach instancji 
PROD1 SWD PRM. Tym samym wszystkie klastry w POK i ZOK w ramach instancji 
PROD 1 funkcjonują już na ODA-ch.

W ramach zadania zrealizowano następujące prace:

a) przygotowanie zmian ustawień sieciowych Oracle Net do dodania nowej bazy na nowej 
infrastrukturze;

b) utworzenie instancji bazy SWDPROD1, na nowej infrastrukturze w ośrodku ODA-
ZOK;

c) zmiany plików konfiguracyjnych: listener.ora, tnsnames.ora, spfileXXX.ora;
d) zmiany konfiguracji baz danych w celu uruchomienia DG broker’a;
e) replikacja danych z bazy produkcyjnej (primary) do bazy standby w nowej 

infrastrukturze;
f) konfiguracja DB broker’a i testy synchronizacji danych;
g) replikacja danych z bazy produkcyjnej (primary) do bazy standby w nowej 

infrastrukturze;
h) konfiguracja DB broker’a i testy synchronizacji danych;
i) weryfikacja klastra DG dla SWDPROD1;
j) przełączenie aktywnego noda klastra na drugi nod zapasowy na nowej infrastrukturze;
k) modyfikacja ustawień sieciowych na serwerach aplikacyjnych;
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l) modyfikacja triggerów odpowiedzialnych za przełączenie HA;
m) usunięcie z DG noda ZOK;
n) dodanie do klastra ODA-POK jako kolejny węzeł klastra (nowa infrastruktura);
o) usunięcie z klastra noda POK (stara infrastruktura).

W kolejnym  kroku rozpoczną się prace związane z migrację klastrów w ramach instancji HDATA.

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:

a) poprawę jakości rozwiązań narzędzi 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.
p) Wszystkie powyższe zmiany mają na celu 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) migracja HDATA:
 dopięcie do klastra DG Secondary Slave DB na ODA1 dla HDATA,
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 replikacja jako serwer zapasowy w klastrze,
 weryfikacja klastra DG dla HDATA,
 przełączenie aktywnego noda klastra na ODA1,
 rekonfiguracja Apex,
 rekonfiguracja GoldenGate (dest.),
 modyfikacja triggerów odp. za przełączenie HA,
 usunięcie z DG noda ZOK,
 dodanie do klastra ODA2 jako kolejny węzeł klastra,
 usunięcie z klastra noda POK

b) migracja SWDPROD2:
 dopięcie do klastra DG Secondary Slave DB na ODA1 dla SWDPROD2,
 replikacja jako serwer zapasowy w klastrze,
 weryfikacja klastra DG dla SWDPROD2,
 instalacja bin GoldenGate,
 przełączenie aktywnego noda klastra na ODA1,
 rekonfiguracja GoldenGate (source),
 usunięcie z DG noda ZOK,
 modyfikacja triggerów odp. za przełączenie HA,
 dodanie do klastra ODA2 jako kolejny węzeł klastra,
 usunięcie z klastra noda POK

c) migracja instancji CRT:
 utworzenie nowej instancji CRT na ODA,
 konfiguracja klastra DG na ODA,
 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).

15. Rozpoczynamy cykl warsztatów szkoleniowych dla dyspozytorów medycznych

W dniu 10 marca 2022 roku rozpoczynamy warsztaty szkoleniowe dla dyspozytorów medycznych 
z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Zajęcia będą prowadzone w dniach 10-11 
marca 2022 r. i weźmie w nich udział 43 pracowników poznańskiej dyspozytorni medycznej.

Warsztaty w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim otwierają cały cykl, jaki został zaplanowany na 
2022 rok. Warsztaty będą odbywać się zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem 
z zastrzeżeniem, że w związku ze szczytem V fali pandemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się 
wirusa SARS-CoV-2 oraz mając na uwadze obserwowane braki kadrowe w dyspozytorniach 
medycznych, spowodowane m. in. zachorowaniem dyspozytorów medycznych na COVID-19, bądź 
przebywaniem dyspozytorów na kwarantannach, a także mając na względzie rekomendację 
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Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, zaplanowane na dzień 9-10 oraz 22-24 luty 
2022 r. ww. warsztaty nie zostały zrealizowane we wskazanych terminach i obecnie trwają ustalenia 
mające na celu wyznaczenie kolejnych terminów.

a) województwo wielkopolskie – 10-11.03.2022 r.;
b) województwo łódzkie – 27-28.04.2022 r.;
c) województwo opolskie – 11-12.05.2022 r.;
d) województwo warmińsko-mazurskie – 08-09.06.2022 r.;
e) województwo małopolskie – 14-15.06.2022 r.;
f) województwo pomorskie – 13-14.07.2022 r.;
g) województwo zachodniopomorskie – 10-11.08.2022 r.;
h) województwo lubuskie – 24-25.08.2022 r.;
i) województwo podlaskie – 07-08.09.2022 r.;
j) województwo kujawsko-pomorskie – 21-22.09.2022 r.;
k) województwo mazowieckie (tura 1) – 05-06.10.2022 r.;
l) województwo mazowieckie (tura 2) – 26-27.10.2022 r.;
m) województwo świętokrzyskie – 09-10.11.2022 r.;
n) województwo podkarpackie – 07-08.12.2022 r.

W dniu 30 listopada 2021 r. Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) 
uzyskało akceptację Pana Waldemara Kraski – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, dla 
inicjatywy realizacji warsztatów szkoleniowych dla dyspozytorów medycznych z dyspozytorni 
medycznych.

Zgodnie z opracowanymi i zaakceptowanymi przez Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa 
Zdrowia (DB MZ) założeniami warsztatów ich organizatorem jest KCMRM. Współorganizatorami 
warsztatów będą przedstawiciele DB MZ oraz Urzędów Wojewódzkich właściwych m. in. w zakresie 
nadzoru nad pracą dyspozytorni medycznych (kierownicy bądź zastępcy kierowników dyspozytorni 
medycznych, administratorzy wojewódzcy SWD PRM). Warsztaty będą odbywały się ww. 
lokalizacjach wskazanych przez Urzędy Wojewódzkie a ich uczestnikami w 2022 roku będą 
dyspozytorzy medyczni pełniący role: głównego dyspozytora medycznego, zastępcy głównego 
dyspozytora medycznego oraz dyspozytora medycznego wysyłającego.

Celem przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych jest podniesienie wiedzy i umiejętności 
dyspozytorów medycznych w zakresie obsługi zgłoszeń i zdarzeń w Systemie Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), Podsystemie Zintegrowanej 
Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD 
PRM) oraz innych podsystemach współpracujących w tym w szczególności w aplikacjach 
dedykowanych tj. Module Dyspozytora SWD PRM, Module Mapowym SWD PRM oraz aplikacji DGT 
DCA na konsolach dyspozytorskich.

Ważnym elementem warsztatów będzie ugruntowanie wiedzy w zakresie postępowania dyspozytorów 
medycznych w sytuacjach awaryjnych.

Zajęcia w ramach warsztatów będą prowadzone przez pracowników KCMRM oraz doświadczonych 
ekspertów, w tym aktywnych zawodowo ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych. 
W zakresie tematów związanych z działalnością Centrum Operacyjnego Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego (CO LPR) lotniczych zespołów ratownictwa medycznego oraz samolotowych zespołów 
transportowych, warsztaty będą prowadzić doświadczeni pracownicy LPR.
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Warsztaty zostaną przeprowadzone w każdym z 16 województw.

Informacja w powyższym zakresie została przekazana do wszystkich Urzędów Wojewódzkich.

16. Konferencja uzgodnieniowa projektu porozumienia dotyczącego przekazania sprzętu 
dla SWD PRM

W dniu 0 marca 2022 r. odbyła się w trybie zdalnym konferencja uzgodnieniowa projektu porozumienia, 
dotyczącego przekazania Wojewodom składników majątkowych w postaci sprzętu przeznaczonego do 
obsługi SWD PRM na terenie województwa.

Udział w konferencji uzgodnieniowej wzięli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Urzędów 
Wojewódzkich oraz Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego. Podczas 
konferencji zostały odczytane wszystkie zgłoszone uwagi oraz uzgodnione finalne brzmienie projektu 
porozumienia. Dodatkowo została przedstawiona informacja w zakresie obecnego etapu zakupu sprzętu 
do SWD PRM prowadzonego od 2021 roku oraz planów na 2022 rok.

Wcześniej na podstawie dokonanej analizy uwag przekazanych przez Urzędy Wojewódzkie (UW) do 
projektu porozumienia, przygotowaliśmy nową wersję projektu wraz z tabelą uwag, zawierającą 
zgłoszone propozycje zmian ze stanowiskiem w przedmiocie zasadności uwzględnienia ich w treści 
porozumienia. Materiał ten został następnie przekazany do Urzędów Wojewódzkich.

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 
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 
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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 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.

17. Podpisaliśmy z Ministerstwem Zdrowia umowę na finansowanie projektu 
przeprowadzenia zmian technologicznych w najstarszych aplikacjach SWD PRM

W dniu 10 marca 2022 r. podpisaliśmy z Ministerstwem Zdrowia umowę dotacji na przeprowadzenie 
zmian technologicznych Modułów: Dyspozytora i ZRM Systemu Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM). Dla zapewnienia bezprzerwowego 
funkcjonowania SWD PRM w kolejnych latach, konieczna jest zmiana technologiczna aplikacji SWD 
PRM w zakresie Modułu Dyspozytora, Modułu ZRM i oprogramowania serwerowego związana 
z przejściem na nowoczesną platformę programistyczną, która w pełni wykorzysta zalety środowisk 
elastycznych, w szczególności bazy danych, zalety dokeryzacji czy możliwości integracyjnych, 
zarówno z szyną danych która jest łącznikiem do wszystkich systemów zewnętrznych, jak i do 



32

systemów budowanych jako systemy otaczające SWD PRM. Jednocześnie otworzy nam to możliwości 
zapewnienia wsparcia i rozwoju SWD PRM w kolejnych okresach.

W ramach ww. zadania Wykonawca przeprowadzi następujące prace:

a) reorganizacja struktury bazy danych;
b) wytworzenie technologicznie nowego Modułu ZRM i osadzenie w środowisku OKD 

umożliwiającym automatyzację wdrażania, skalowania i zarządzania aplikacją;
c) wytworzenie technologicznie nowego Modułu Dyspozytora i osadzenie w środowisku 

OKD umożliwiającym automatyzację wdrażania, skalowania i zarządzania aplikacją;
d) dostosowanie Modułu Administratora na potrzeby komunikacji z nowymi serwerami 

aplikacyjnymi i do nowej struktury bazy danych;
e) dostosowania pozostałych Modułów SWD PRM do nowej struktury bazy danych;
f) dostosowania integracji z PZŁ SWD PRM w pozostałych Modułach.

Po przeprowadzeniu powyższych prac zostanie zaktualizowana dokumentacja techniczna, zostaną 
przeprowadzone testy wewnętrzne i akceptacyjne nowych rozwiązań. W kolejnym etapie 
przeprowadzone zostanie wdrożenie modułów na środowiska: testowe, szkoleniowe i produkcyjne.

Prace związane ze zmianą technologiczną modułów Dyspozytora i ZRM wstępnie planowane są do 
końca 2022 r.

18. Tygodniowe podsumowanie z realizacji projektu SWD PRM 2.0 – tydzień 10

W związku z wejściem w decydującą fazę projektu rozbudowy Systemu Wspomagania Dowodzenia  
Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) do tzw. wersji 2.0, rozpoczynamy od tego 
tygodnia publikację cyklu artykułów będących tygodniowym podsumowaniem realizacji projektu. 
W tym tygodniu w ramach realizacji projektu rozbudowy SWD PRM do tzw. wersji 2.0 realizowane 
były następujące zadania:

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) rozpoczął testy 
przedwdrożeniowe Modułu NFZ na środowisku TEST3;

Wykonawca udostępnił na środowisku produkcyjnym Moduł Administratora 1.0 wraz z wersjami 
pośrednimi pozostałych modułów przygotowujące do wdrożenia Modułu Administratora 2.0 
w środowisku produkcyjnym;

Wykonawca udostępnił na środowisku testowym poprawki do Modułu Administratora w wersji 2.0 
zgłoszone przez Zespół Rozwoju KCMRM podczas testów.

W następnym tygodniu, planowane są następujące prace:

a) kontynuacja testów przedwdrożeniowe Modułu NFZ na środowisku TEST3;
b) zakończenie weryfikacji nowych wersji instrukcji użytkownika Modułu Administratora 

w wersji 2.0, w tym nowego modelu danych bazy danych SWD PRM;
c) przekazanie nowych wersji instrukcji Modułu Administratora 2.0 do Urzędów 

Wojewódzkich;
d) udostepnienie Modułu Administratora w wersji 2.0 na środowisku szkoleniowym;



33

e) testy Modułu Administratora w wersji 2.0 (w tym testy integracyjne z PZŁ SWD PRM) 
w środowisku szkoleniowym.

Na chwilę obecną, planowany termin wdrożenia Modułu Administratora w wersji 2.0 na środowisku 
produkcyjnym to 29-31 marca 2022 roku.

19. Znamy terminy i zakres udostępnionej nowej wersji komponentów PZŁ SWD PRM 
w środowisku produkcyjnym w 3 referencyjnych Ośrodkach Regionalnych (Gorzów 
Wielkopolski, Wrocław, Warszawa)

W związku z zakończeniem z wynikiem pozytywnym testów nowych wersji komponentów Podsystemu 
Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego (PZŁ SWD PRM) wyznaczono 3 referencyjne Ośrodki Regionalne oraz terminy 
udostępnienia w nich w środowisku produkcyjnym nowych wersji oprogramowania.

Przygotowana wersja oprogramowania zawiera nowe funkcjonalności oraz modyfikację już 
istniejących. Wprowadzane zmiany podyktowane są optymalizacją działania PZŁ SWD PRM, 
eliminacją błędów oraz poprawą czytelności interfejsu użytkownika końcowego.

Planowane prace odbędą się w następujących oknach serwisowych:

a) rozpoczynającym się w dniu 14 marca 2022 r. o godzinie 21:00, a kończącym o godzinie 
23:30 dla OR Gorzów Wielkopolski;

b) rozpoczynającym się w dniu 14 marca 2022 r., o godzinie 23:59, a kończącym 15 marca 
2022 r. o godzinie 2:30 dla OR Wrocław;

c) rozpoczynającym się w dniu 15 marca 2022 r. o godzinie 3:00, a kończącym o godzinie 
5:30 dla OR Warszawa.

W terminach wskazanych powyżej, dla wymienionych Ośrodków Regionalnych, dyspozytornie 
medyczne będą niedostępne. Ich zadania w zakresie obsługi zgłoszeń oraz dysponowania zespołów 
ratownictwa medycznego przejmą dyspozytornie medyczne zastępujące zgodnie z obowiązującą tabelą 
zastępowalności.

Stanowiska wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego (WKRM) w województwie 
lubuskim, dolnośląskim i mazowieckim, wykorzystujące do realizacji zadań aplikację DGT DCA na 
konsoli dyspozytorskiej, będą nieosiągalne pod numerami z sieci OST 112 we wskazanych powyżej 
oknach serwisowych. Kontakt ze stanowiskiem WKRM w czasie trwania okna serwisowego jest 
możliwy z wykorzystaniem numerów awaryjnych.

Przeprowadzone prace w OR Gorzów Wielkopolski, OR Warszawa oraz OR Wrocław swoim zakresem 
obejmą:

a) aktualizację aplikacji DGT DCA do wersji 2.0.338.39, w zakresie:
 poprawy błędów nieotwierających się formatek w SWD PRM po odebraniu 

połączenia na konsoli dyspozytorskiej (KD),
 poprawy błędu polegającego na karnym wylogowaniu użytkownika w trakcie 

obsługi zgłoszenia,
 poprawy błędu samoistnego wylogowania dyspozytorów w dyspozytorni 

medycznej,
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 poprawy działania mechanizmu zapisywania zdarzeń w historii zdarzeń aplikacji 
DGT DCA,

 optymalizacji kontrolki kafli – wprowadzenie nowych projektów kafli,
 wprowadzenia mechanizmu redukcji pogłosu podczas rozmowy przez „gęsią szyję”,
 poprawa w zakresie obsługi łączności radiowej – prezentacji stanów zasobów 

radiowych, dostępności zasobów radiowych;

b) aktualizację komponentu DGT CC do wersji 2.0.42, w zakresie:
 zmian związanych z realizacją RFC 7/2021/KCMRM/PZŁ – Prezentacja roli 

użytkownika, kodu dyspozytorni medycznej oraz miejscowości w panelu połączeń 
oczekujących,

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

 modyfikacji kontaktów grupowych (dodanie właściciela) w zakresie obsługi 
łączności radiowej;

c) aktualizację oprogramowania serwera DGT – SSW do wersji 0.344 w zakresie:
 naprawy problemu komunikacyjnego pomiędzy komponentami EACD oraz SSW,
 naprawy błędnej prezentacji numeru zgłaszającego po przekazaniu przy zadziałaniu 

mechanizmu zastępowalności,
 naprawy błędu wyświetlającego komunikat o braku rejestracji rozmowy;

d) aktualizację oprogramowania serwera EACD do wersji 6.588 w zakresie:
 poprawy błędów nieotwierających się formatek w SWD PRM po odebraniu 

połączenia na KD,
 poprawy błędu polegającego na karnym wylogowaniu użytkownika w trakcie 

obsługi zgłoszenia,
 poprawy błędu samoistnego wylogowania dyspozytorów w dyspozytorni 

medycznej;
e) aktualizację oprogramowania serwera CTISERWER do wersji 1.133 w zakresie 

zmian związanych z realizacją RFC 7/2021/KCMRM/PZŁ – Prezentacja roli 
użytkownika, kodu dyspozytorni medycznej oraz miejscowości w panelu połączeń 
oczekujących.

Wgranie nowego oprogramowania w środowisku produkcyjnym na 3 referencyjne OR PZŁ SWD PRM 
ma na celu weryfikację poprawności działania nowego oprogramowania.

W przypadku braku błędów nowe wersje ww. komponentów PZŁ SWD PRM zostaną udostępnione 
w kolejnych OR PZŁ SWD PRM.

20. Zaktualizowaliśmy słownik nazw testów antygenowych sprawozdawanych z SWD 
PRM do EWP
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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 15 nowych pozycji, 3 pozycje zostały zmodyfikowane w zakresie nazwy 
testu. Po aktualizacji słownik zawiera 215 aktualnych pozycji z nazwami testów antygenowych 
dopuszczonych przez Komisję Europejskiej do sprawozdawania w systemie EWP.

21. Zakończyły się warsztaty szkoleniowe dla dyspozytorów medycznych 
z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

W dniach 10-11 marca 2022 r. zrealizowaliśmy warsztaty szkoleniowe dla dyspozytorów medycznych 
z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

W tym cyklu warsztatów, składającym się z dwóch dni zajęć, udział wzięło 45 pracowników 
poznańskiej dyspozytorni medycznej.

Prowadzącymi zajęcia byli:

a) Zespół ds. Rozwoju SWD PRM, KCMRM:
 Tomasz Draczyński;
 Jakub Czarski.

b) trenerzy KCMRM:
 Dawid Lach;
 Michał Kucap;
 Grzegorz Rębacz;
 Jerzy Zawada;
 Przemysław Kaczmarek.

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia, współorganizator warsztatów, reprezentowany był 
przez Panią Annę Karman.

Tematykę związaną z dysponowaniem HEMS oraz współpracą dyspozytorni medycznych z lotniczymi 
zespołami ratownictwa medycznego, przedstawił Pan Robert Hełminiak, Dyrektor Regionalny Regionu 
Zachodniego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Dyspozytorzy medyczni w ramach uczestnictwa w warsztatach, na dedykowanych urządzeniach logują 
się do przygotowanej przez zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego 
“Platformy szkoleniowej KCMRM“. W Platformie szkoleniowej KCMRM pracownicy Działu ds. 
Rozwoju SWD PRM przygotowali ankiety pozwalające na ocenę poziomu wiedzy dyspozytorów. 
Ankiety przeprowadzane są na początku warsztatów oraz po ich zakończeniu. Pozwala to na ewaluację 
poziomu wiedzy dyspozytorów medycznych uczestniczących w warsztatach.

Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie wyników ankiet przeprowadzonych podczas warsztatów 
w Poznaniu.
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22. Zaktualizowaliśmy DGT-CC oraz DGT-CC WEB w PZŁ SWD PRM

W dniu 14 marca 2022 r. w godzinach od 10:00 do godziny 16:00 przeprowadzone były prace 
administracyjne w Ośrodkach Krajowych oraz Ośrodkach Regionalnych (OR) Podsystemu 
Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego (PZŁ SWD PRM) polegające na aktualizacji komponentów DGT-CC oraz DGT-CC WEB. 
Prace były przeprowadzane w tle, bez okien serwisowych oraz bez wpływu na pracę użytkowników 
Systemu i były związane bezpośrednio z przygotowaniem do aktualizacjami oprogramowania PZŁ 
SWD PRM w ośrodkach referencyjnych PZŁ SWD PRM zaplanowanych na noc z 14 na 15 marca 
2022r.

Przygotowana wersja oprogramowania zawiera nowe funkcjonalności oraz modyfikację już 
istniejących. Wprowadzane zmiany podyktowane są optymalizacją działania PZŁ SWD PRM, 
eliminacją błędów oraz poprawą czytelności interfejsu użytkownika końcowego.

Przeprowadzone prace swoim zakresem objęły aktualizację komponentu DGT CC  i DGT CC WEB do 
wersji 2.0.42, w zakresie:

a) zmian związanych z realizacją RFC 7/2021/KCMRM/PZŁ – Prezentacja roli 
użytkownika, kodu dyspozytorni medycznej oraz miejscowości w panelu połączeń 
oczekujących,

b) zmian związanych z realizacją RFC 3/2021/KCMRM/PZŁ – Przystosowanie profili 
aplikacji DGT DCA dla ról GDM, ZGDM oraz DMW do konsol dyspozytorskich typu 
B”,

c) modyfikacji kontaktów grupowych (dodanie właściciela) w zakresie obsługi łączności 
radiowej.

W ramach kolejnych prac realizowana będzie aktualizacja oprogramowania komponentów w OR PZŁ 
SWD PRM w Gorzowie Wielkopolskim, Wrocławiu oraz Warszawie w następujących oknach 
serwisowych:

a) rozpoczynającym się w dniu 14 marca 2022 o godzinie 21:00, a kończącym o godzinie 
23:30 dla OR Gorzów Wielkopolski;

b) rozpoczynającym się w dniu 14 marca 2022, o godzinie 23:59, a kończącym 15 marca 
2022 r. o godzinie 2:30 dla OR Wrocław;

c) rozpoczynającym się w dniu 15 marca 2022 o godzinie 3:00, a kończącym o godzinie 
5:30 dla OR Warszawa.
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23. ZZP przy MZ wysłał do Wykonawców zaproszenia do składania ofert jednostkowych 
w postępowaniu na zakup sprzętu wykorzystywanego do obsługi SWD PRM 
(postępowanie ZZP-149/21) – komputery typ A, monitory typ A, konsole 
dyspozytorskie typ B oraz słuchawki bezprzewodowe

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia poinformował o wysyłce zaproszeń do 
składania ofert jednostkowych w postępowaniu nr ZZP-149/21 o udzielenie zamówienia publicznego 
na zakup sprzętu wykorzystywanego do obsługi Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), który będzie wykorzystywany przez użytkowników 
końcowych SWD PRM.

Zaproszenia wysłane zostały do Wykonawców umów ramowych, którzy odpowiedzialni będą za 
dostawę objętego postępowaniem sprzętu – DGT Sp. z o. o. ze Straszyna, Innovation In Technology Sp. 
z o. o. z Niekanina oraz Suntar Sp. z o. o. z Tarnowa.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 24 marca 2022 r.

Po złożeniu przez Wykonawców ofert, możliwe będzie podpisanie umów jednostkowych, celem 
dostawy przedmiotu zamówienia.

Po zrealizowaniu przedmiotu umów jednostkowych, wszystkie stanowiska dyspozytorów medycznych 
we wszystkich dyspozytorniach medycznych w Polsce zostaną wyposażone w nowe stacje dostępowe 
oraz bezprzewodowe słuchawki nagłowne. Dodatkowo stanowiska dyspozytorów medycznych 
przyjmujących oraz stanowiska administratorów wojewódzkich SWD PRM wyposażone zostaną 
w nowe monitory, natomiast 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.

24. Przekazaliśmy do akceptacji DB MZ specyfikację modyfikacji RFC 
16/2022/SWDPRM – Przeniesienie OR PZŁ SWD PRM w Krakowie do lokalizacji 
docelowej

W dniu 16 marca 2022 roku przekazaliśmy do akceptacji Departamentu Bezpieczeństwa (DB) 
Ministerstwa Zdrowia (MZ) specyfikację modyfikacji RFC 16/2022/SWDPRM – Przeniesienie OR 
PZŁ SWD PRM w Krakowie do lokalizacji docelowej.

Celem projektu jest przeniesienie Ośrodka Regionalnego Podsystemu Zintegrowanej Łączności 
Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w Krakowie do 
lokalizacji docelowej.

Produktem zlecenia jest przełączenie funkcji OR PZŁ SWD PRM w Krakowie do ośrodka zapasowego, 
deinstalacja, transport, podłączenie, uruchomienie sprzętu oraz weryfikacja i przeprowadzenie testów 
OR PZŁ SWD PRM w nowej lokalizacji.

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

Po uzyskaniu akceptacji DB MZ dla RFC 16/2022/SWDPRM – Przeniesienie OR PZŁ SWD PRM 
w Krakowie do lokalizacji docelowej, dokument zostanie przekazany do Wykonawcy celem wyceny 
jego realizacji.
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25. Przekazaliśmy do akceptacji Członków Rady ds. SWD PRM dokument RFC 
12/2022/SWDPRM – Analiza sposobu realizacji połączeń wychodzących do PSTN 
oraz obsługi numerów DDI dla kolejek HLD wykorzystywanych przez DM oraz 
WKRM

W dniu 17 marca 2022 roku przekazaliśmy do Członków Rady ds. SWD PRM przy Krajowym Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego, celem uzgodnień w trybie obiegowym, specyfikację 
modyfikacji RFC 12/2022/SWDPRM – Analiza sposobu realizacji połączeń wychodzących do PSTN 
oraz obsługi numerów DDI dla kolejek HLD wykorzystywanych przez DM oraz WKRM.

Celem projektu jest przygotowanie analizy możliwych rozwiązań realizacji połączeń wychodzących do 
sieci PSTN oraz przychodzących dla numerów DDI dedykowanych poszczególnym kolejkom HLD 
wykorzystywanych przez dyspozytorów medycznych oraz wojewódzkich koordynatorów ratownictwa 
medycznego w Podsystemie Zintegrowanej Łączności (PZŁ) SWD PRM.

Produktem zlecenia jest dokument opisujący możliwe rozwiązania realizacji połączeń wychodzących 
do sieci PSTN oraz przychodzących dla numerów DDI dedykowanych poszczególnym kolejkom HLD 
wykorzystywanych przez dyspozytorów medycznych oraz wojewódzkich koordynatorów ratownictwa 
medycznego w PZŁ SWD PRM. Przedstawione rozwiązania muszą uwzględniać architekturę 
i rozwiązania sprzętowe funkcjonujące w PZŁ SWD PRM.

Członkowie Rady ds. SWD PRM zostali proszeni o weryfikację ww. dokumentu, zgłaszanie uwag, 
sugestii, propozycji zmian. Termin zgłaszania uwag przez Członków Rady upływa w dniu 24 marca 
2022 r. (czwartek).

Po uzyskaniu akceptacji Rady ds. SWD PRM dla RFC 12/2022/SWDPRM – Analiza sposobu realizacji 
połączeń wychodzących do PSTN oraz obsługi numerów DDI dla kolejek HLD wykorzystywanych 
przez DM oraz WKRM, dokument zostanie przekazany do akceptacji przez Departament 
Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia celem akceptacji dokumentu.

26. Poznaliśmy najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na dokończenie prac 
projektowych budynku KCMRM

Zamawiający, działając zgodnie z art. 239 ust. 1 w związku z art. 287 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych wybrał najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu pn.: “Opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej budowy Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew. 
7/10 z obrębu 6-10-01, położonej przy ul. Księżycowej 5 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy“, na 
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia, złożoną przez: Pas Projekt 
sp. z o. o. z Nadarzyna.

Oferta ww. Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert. Wykonawca 
nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega 
odrzuceniu.

Oferta Wykonawcy:
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a) Maki architekci sp. z o. o. z Krakowa została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 
2 lit a i b oraz art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych;

b) DEMIURG Construction sp. z o. o. spółka komandytowa z Poznania został odrzucona 
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W postępowaniu zostały złożone łącznie 4 oferty:

a) „PROJMORS” Biuro Projektów Budownictwa Morskiego sp. z o. o. – zamówienie 
podstawowe: 792 503,76 złotych, zamówienie opcjonalne: 73 800,00 złotych;

b) Maki architekci sp. z o. o. – zamówienie podstawowe: 404 000,00 złotych, zamówienie 
opcjonalne: 28 800,00 złotych;

c) DEMIURG Construction sp. z o. o. spółka komandytowa – zamówienie podstawowe: 
995 940,84 złotych, zamówienie opcjonalne: 110 331,00 złotych;

d) Pas Projekt sp. z o. o. – zamówienie podstawowe: 615 000,00 złotych, zamówienie 
opcjonalne: 30 750,00 złotych.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy 
Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew. 7/10 z obrębu 6-10-01, położonej 
przy ul. Księżycowej 5 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy tj.:

a) przygotować kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową;
b) uzyskać w imieniu Zamawiającego na podstawie odrębnego upoważnienia, ostateczną 

decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pod nazwą: „Budowa Krajowego 
Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną oraz zagospodarowaniem terenu”, zlokalizowanej na części działki nr ew. 
7/10 z obrębu 6-10-01, położonej przy ul. Księżycowej 5 w dzielnicy Bemowo m.st. 
Warszawy;

c) uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na usunięcie drzew i krzewów dla terenu pod 
planowaną inwestycję, a także dokonać niezbędnych zgłoszeń robót budowlanych i 
budowy obiektów nie wymagających

d) pozwolenia na budowę;
e) w ramach prawa opcji – pełnić nadzory autorskie w trakcie realizacji inwestycji 

wykonywanej na podstawie Dokumentacji.

Projekt inwestycji obejmuje:

a) budowę budynku biurowo-administracyjnego z częścią szkoleniowo-konferencyjną 
zapewniającą usługi noclegowe uczestnikom szkoleń, składającego się z jednej 
kondygnacji podziemnej i czterech kondygnacji naziemnych wraz z masztem 
antenowym (oraz rezerwą pod drugi maszt antenowy) i infrastrukturą techniczną 
zlokalizowaną na dachu budynku;

b) budowę dwóch zjazdów z drogi publicznej – z ul. Księżycowej, w tym zjazdu do 
parkingu podziemnego i zjazdu do części gospodarczej budynku KCMRM;

c) budowę zasilania podstawowego i rezerwowego składającego się z nowo projektowanej 
stacji TRAFO (zlokalizowanej poza obszarem opracowania) oraz agregatu 
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prądotwórczego zlokalizowanego w budynku KCMRM – projekt stacji TRAFO – 
według opracowania odrębnego wykonywanego na zlecenie gestora sieci;

d) budowę obiektów małej architektury – m. in.: wiaty na rowery;
e) budowę dróg wewnętrznych i ciągów pieszych;
f) przebudowę i budowę ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami;
g) budowę instalacji oświetlenia zewnętrznego terenu oraz montaż instalacji oświetlenia 

przeszkodowego na budynku;
h) rządzenie terenów zielonych, w tym wycinkę drzew i krzewów poprzedzoną 

uzyskaniem właściwych zezwoleń;
i) niwelację terenu;
j) przekładki sieci i instalacji kolidujących z planowaną zabudową (jeśli będą konieczne), 

zabezpieczenie istniejących instalacji podziemnych w obszarze ujętym 
w opracowaniach;

k) pracowanie projektu robót geologicznych, zgodnie z ustawą Prawo Geologiczne 
i Górnicze, jeśli będzie wymagane;

l) budowę przyłączy wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej:
 wodociągowego,
 kanalizacyjnego,
 teletechnicznego,
 energetycznego;

m) instalacji dolnego źródła pompy ciepła (alternatywnie wykonanie przyłącza gazowego). 
Dopuszczalne jest (alternatywnie) zastosowanie kompleksowych, proekologicznych 
rozwiązań związanych z instalacją ogrzewania, opartych m. in. o ww. źródła ciepła i/lub 
przyłącze do sieci cieplnej – pozwalających na optymalizację kosztów pozyskiwania 
i zużycia energii.

W ramach zamówienia opcjonalnego jest przewidziany nadzór autorski w czasie realizacji inwestycji 
przez nanoszenie wszelkich akceptowanych zmian projektowych, rozwiązań zamiennych, 
wykonywanie wszelkich rysunków uzupełniających lub brakujących w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, rozwiązywanie problemów technicznych i wykonawczych pojawiających się w procesie 
inwestycyjnym, konsultacje w wyborze materiałów i rozwiązań budowlanych, uczestnictwo w naradach 
na budowie, wykonanie niezbędnej dokumentacji lub poprawek, uzupełnień wynikającej z zaleceń 
pokontrolnych organów, a w szczególności: Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej i innych (np. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB) i/lub Wojewódzki 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego (WINB).

Powierzchnia zabudowy budynku – wynosi ok. 1260 m2, powierzchnia użytkowa – wynosi ok. 5020 
m2 – (w tym ok. 1170 m2 kondygnacja podziemna i ok. 3950 m2 – kondygnacje naziemne), kubatura 
budynku ok. 30 050 m3. Podane wartości są wartościami szacunkowymi nie uwzględniającymi zmian 
jakie należy wprowadzić do projektu budowalnego.

Ww. postępowanie jest kontynuacją prac po poprzednim wykonawcy z którym rozwiązano umowę.
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27. Zakończyliśmy kolejne zadanie związane z projektem partycjonowania i przejścia 
bazy danych SWD PRM na docelową infrastrukturę – zakończenie migracji klastrów 
w ramach instancji HDATA SWD PRM

W dniu 17 marca 2022 r. zakończyliśmy kolejne zadanie związane z realizacją projektu partycjonowania 
i przejścia bazy danych Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 
(SWD PRM) na docelową infrastrukturę. Po zrealizowaniu prac związanych z migracją klastrów 
w ramach instancji PROD1 SWD PRM wykonaliśmy migrację klastrów w ramach instancji HDATA 
SWD PRM. Jest to instancja wykorzystywana przez hurtownie danych i Moduł Raportowy. Tym samym 
wszystkie klastry w POK i ZOK w ramach instancji HDATA funkcjonują już na ODA-ch.

W ramach zadania zrealizowano następujące prace:

a) przygotowanie zmian ustawień sieciowych Oracle Net do dodania nowej bazy na nowej 
infrastrukturze;

b) utworzenie instancji bazy HDATA, na nowej infrastrukturze w ośrodku ODA-ZOK;
c) zmiany plików konfiguracyjnych: listener.ora, tnsnames.ora, spfileXXX.ora;
d) zmiany konfiguracji baz danych w celu uruchomienia DG broker’a;
e) replikacja danych z bazy produkacyjnej (primary) do bazy standby w nowej 

infrastrukturze;
f) konfiguracja DB broker’a i testy synchronizacji danych;
g) weryfikacja klastra DG dla HDATA;
h) usunięcie z DG noda ZOK;
i) utworzenie instancji bazy HDATA, na nowej infrastrukturze w ośrodku ODA-POK;
j) zmiany plików konfiguracyjnych: listener.ora, tnsnames.ora, spfileXXX.ora;
k) zmiany konfiguracji baz danych w celu uruchomienia DG broker’a;
l) replikacja danych z bazy produkacyjnej (primary) do bazy standby w nowej 

infrastrukturze ODA-POK;
m) weryfikacja klastra DG dla HDATA;
n) przełączenie Modułu Raportowego (Apex) na nowy serwer (przełączenie źródła danych 

na ODA POK SWDPROD2 – RO);
o) przełączenie aktywnego noda klastra na ODA-ZOK;
p) usunięcie zbędnych danych z instancji HDATA;
q) shrink tablespace SWDPRM;
r) modyfikacja triggerów odpowiadających za przełączenie HA;
s) usunięcie z klastra noda POK (stara infrastruktura).

W kolejnym  kroku rozpoczną się prace związane z migrację klastrów w ramach instancji SWDPROD2.

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.
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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:

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) migracja SWDPROD2:
 dopięcie do klastra DG Secondary Slave DB na ODA1 dla SWDPROD2,
 replikacja jako serwer zapasowy w klastrze,
 weryfikacja klastra DG dla SWDPROD2,
 instalacja bin GoldenGate,
 przełączenie aktywnego noda klastra na ODA1,
 rekonfiguracja GoldenGate (source),
 usunięcie z DG noda ZOK,
 modyfikacja triggerów odp. za przełączenie HA,
 dodanie do klastra ODA2 jako kolejny węzeł klastra,
 usunięcie z klastra noda POK\

b) migracja instancji CRT:
 utworzenie nowej instancji CRT na ODA,
 konfiguracja klastra DG na ODA,
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 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).

28. Negatywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 5/03/2022 – 
Dodanie możliwości przełączenia konsoli ze stanowiska WKRM na Dyspozytornię 
Medyczną

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny 
inicjatywę użytkownika numer 5/03/2022 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 przełączenia konsoli ze stanowiska WKRM na dyspozytornię medyczną w przypadku 
braku obsady stanowiska WKRM.

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 dyspozytor medyczny nie może pełnić zadań 
wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego.

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

29. Przekazaliśmy do realizacji RFC 08/2022/KCMRM/SWDPRM – Dostosowanie 
Modułu Koordynatora w zakresie wizualizacji nowego zakresu danych 
w dokumentacji medycznej

Po zakończeniu z Wykonawcą ustaleń w zakresie wyceny implementacji specyfikacji modyfikacji 
RFC 08/2022/KCMRM/SWDPRM – Dostosowanie Modułu Koordynatora w zakresie wizualizacji 
nowego zakresu danych w dokumentacji medycznej, przekazaliśmy ww. RFC do realizacji.

Celem projektu jest wprowadzenie zmian w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) polegających na dostosowaniu Modułu Koordynatora 
w zakresie wizualizacji nowego zakresu danych w dokumentacji medycznej zgodnego 
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów 
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r., poz. 666, z późn. zm.).

Przedmiotem zmiany  jest wprowadzenie zmian polegających na dostosowaniu Modułu Koordynatora 
do wizualizacji nowego zakresu danych w dokumentacji medycznej wykorzystywanej przez zespoły 
ratownictwa medycznego.

W ramach planowanych zmian i oczekiwanego rezultatu planowane jest:
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a) dostosowanie widoku dokumentacji medycznej naziemnej – KZW, KMCR w całym 
Module Koordynatora zgodnie z PT oraz dokumentami uzupełniającymi;

b) dostosowanie widoku dokumentacji medycznej lotniczej KZW i  KM LZRM w całym 
Module Koordynatora zgodnie z PT oraz dokumentami uzupełniającymi;

c) dostosowanie wszystkich widoków aplikacyjnego odwzorowania graficznego 
dokumentów (KZW, KMCR, KZW LZRM, KM LZRM) do widoku aplikacyjnego 
odwzorowania graficznego KOZ.

30. Tygodniowe podsumowanie z realizacji projektu SWD PRM 2.0 – tydzień 11

W tym tygodniu w ramach realizacji projektu rozbudowy SWD PRM do tzw. wersji 2.0 realizowane 
były następujące zadania:

a) Wykonawca udostępnił na środowisku TEST2 poprawki do zgłoszonych podczas testów 
nowego Modułu Koordynatora;

b) Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) 
kontynuował testy przedwdrożeniowe Modułu NFZ na środowisku TEST3;

c) Zespół KCMRM przeprowadził weryfikację poprawek do Modułu Koordynatora na środowisku 
TEST2;

d) Wykonawca udostępnił na środowisku szkoleniowym poprawki do wersji pośrednich 
pozostałych modułów przygotowujące do wdrożenia Modułu Administratora 2.0 w środowisku 
produkcyjnym;

e) Zespół KCMRM zakończył weryfikację nowych wersji instrukcji użytkownika Modułu 
Administratora w wersji 2.0, w tym nowego modelu danych bazy danych SWD PRM.

W związku z rozbudową Modułu Administratora oraz znaczącym wzrostem liczby stron instrukcji 
użytkownika do tego modułu, dokonano podziału dotychczasowego dokumentu: “KCMRM-ZR-INS-
04 Instrukcja użytkownika – Moduł Administratora SWD PRM” na cztery funkcjonalne tomy:

a) KCMRM-ZR-INS-04-T1 Instrukcja użytkownika – Moduł Administratora SWD PRM Tom I – 
Administrator centralny;

b) KCMRM-ZR-INS-04-T2 Instrukcja użytkownika – Moduł Administratora SWD PRM Tom II – 
Administrator wojewódzki;

c) KCMRM-ZR-INS-04-T3 Instrukcja użytkownika – Moduł Administratora SWD PRM Tom III 
– Administrator dysponenta;

d) KCMRM-ZR-INS-04-T4 Instrukcja użytkownika – Moduł Administratora SWD PRM Tom IV – 
Administrator dysponenta LPR.

Ww. podział ograniczy liczbę stron dokumentu z jakiego muszą korzystać poszczególni 
administratorzy.
W następnym tygodniu, planowane są następujące prace:

a) przekazanie nowych wersji instrukcji Modułu Administratora 2.0 do Urzędów Wojewódzkich;
b) udostepnienie poprawek do wersji pośrednich pozostałych modułów przygotowujące do 

wdrożenia Modułu Administratora 2.0 w środowisku produkcyjnym;
c) udostepnienie Modułu Administratora w wersji 2.0 na środowisku szkoleniowym;
d) testy Modułu Administratora w wersji 2.0 (w tym testy integracyjne z PZŁ SWD PRM) 

w środowisku szkoleniowym.
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Na chwilę obecną, planowany termin wdrożenia Modułu Administratora w wersji 2.0 na środowisku 
produkcyjnym to 29-31 marca 2022 roku.

31. Uzyskaliśmy akceptację MZ dla specyfikacji modyfikacji RFC 16/2022/SWDPRM – 
Przeniesienie OR PZŁ SWD PRM w Krakowie do lokalizacji docelowej

Uzyskaliśmy akceptację Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia specyfikację 
modyfikacji RFC 16/2022/SWDPRM – Przeniesienie OR PZŁ SWD PRM w Krakowie do lokalizacji 
docelowej.

Celem projektu jest przeniesienie Ośrodka Regionalnego Podsystemu Zintegrowanej Łączności 
Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w Krakowie do 
lokalizacji docelowej.

Produktem zlecenia jest przełączenie funkcji OR PZŁ SWD PRM w Krakowie do ośrodka zapasowego, 
deinstalacja, transport, podłączenie, uruchomienie sprzętu oraz weryfikacja i przeprowadzenie testów 
OR PZŁ SWD PRM w nowej lokalizacji.

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

Dokument RFC 16/2022/SWDPRM – Przeniesienie OR PZŁ SWD PRM w Krakowie do lokalizacji 
docelowej, dokument zostanie przekazany do Wykonawcy celem wyceny jego realizacji.

32. Zakończyliśmy etap 1 prac związanych z optymalizację bazy danych SWD PRM

W ramach realizacji zadań związanych z administrowaniem Systemu Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) i przygotowaniem bazy danych do wdrożeń 
produkcyjnych rozbudowanych w ramach projektu rozbudowy SWD PRM do wersji 2.0 
poszczególnych modułów, zakończyliśmy kilkudniowe prace związane z optymalizacją bazy danych 
wykorzystywanej przez SWD PRM – etap 1.

Prace rozpoczęły się w dniu 17 marca 2022 r. a zakończyły się dziś w nocy. Prace zostały podzielone 
na dwie części. Pierwsza i najdłuższa część prac była realizowana bez niedostępności aplikacji SWD 
PRM. Druga część prac, która skutkowała niedostępnością aplikacji SWD PRM była realizowana 
w ramach godzinnego okna serwisowego dziś w nocy.

W ramach zrealizowanych prac zostały wykonane następujące zadania:

a) przygotowanie nowego TABLESPACE na potrzeby danych przekazywanych z SWD 
PRM do SIM;

b) migracja danych tabeli do nowego TABLESPACE;
c) zwiększenie wielkości parametru ASH_SIZE;
d) dodanie indeksów dla PK;
e) dodanie indeksów do tabeli DANE_O_ZGŁOSZENIACH;
f) utworzenie baseline dla sql_id=4687g7sc1x1xa;
g) odtworzeni indeksu PK_DANE_O_ZGLOSZENIACH.
h) Celem realizacji ww. prac jest bieżące utrzymanie funkcjonowania bazy danych SWD 

PRM w związku z ciągłym rozwojem poszczególnych aplikacji i dodawania nowych 
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funkcjonalności wprowadzanych poprzez RFC oraz w ramach rozbudowy 
poszczególnych Modułów realizowanych w ramach rozbudowy SWD PRM do tzw. 
wersji 2.0.

W etapie 2 będą realizowane kolejne prace z obszaru zapisu plików audyt log,  przygotowanie osobnej 
TABLESAPCE dla indeksów,  zwiększenie SGA.

33. Przekazaliśmy do akceptacji Członków Rady ds. SWD PRM dokument specyfikacji 
modyfikacji RFC 11/2022/SWDPRM – Unistatusy użytkowników WKRM i LPR

Przekazaliśmy do Członków Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego (SWD PRM) przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, celem 
uzgodnień w trybie obiegowym, specyfikację modyfikacji RFC 11/2022/SWDPRM – Unistatusy 
użytkowników WKRM i LPR.

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

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

W wyniku realizacji RFC 11/2022/SWD PRM, wszyscy użytkownicy PZŁ SWD PRM będą mieli 
określony status użytkownika możliwy do ustalenia przez innych użytkowników zalogowanych do 
aplikacji DGT DCA na konsoli dyspozytorskiej.

Członkowie Rady ds. SWD PRM zostali proszeni o weryfikację ww. dokumentu, zgłaszanie uwag, 
sugestii, propozycji zmian. Termin zgłaszania uwag przez Członków Rady upływa w dniu 28 marca 
2022 r. (poniedziałek).

Po uzyskaniu akceptacji Rady ds. SWD PRM dla RFC 11/2022/SWDPRM – Unistatusy użytkowników 
WKRM i LPR, dokument zostanie przekazany do akceptacji przez Departament Bezpieczeństwa 
Ministerstwa Zdrowia.

34. Przekazaliśmy do Wykonawcy do wyceny specyfikację modyfikacji RFC 
16/2022/SWDPRM – Przeniesienie OR PZŁ SWD PRM w Krakowie do lokalizacji 
docelowej

Po uzyskaniu akceptacji Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia dla specyfikacji 
modyfikacji RFC 16/2022/SWDPRM – Przeniesienie OR PZŁ SWD PRM w Krakowie do lokalizacji 
docelowej, przekazaliśmy ww. RFC wraz z formularzem wstępnego zlecenia do Wykonawcy umowy 
na budowę PZŁ SWD PRM celem wyceny jego realizacji.
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Celem projektu jest przeniesienie Ośrodka Regionalnego Podsystemu Zintegrowanej Łączności 
Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w Krakowie do 
lokalizacji docelowej.

Produktem zlecenia jest przełączenie funkcji OR PZŁ SWD PRM w Krakowie do ośrodka zapasowego, 
deinstalacja, transport, podłączenie, uruchomienie sprzętu oraz weryfikacja i przeprowadzenie testów 
OR PZŁ SWD PRM w nowej lokalizacji.

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

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

W związku z zakończeniem weryfikacji wyceny realizacji specyfikacji modyfikacji RFC 
21/2022/SWDPRM – Monitorowanie interfejsów SS7 na centralach PZŁ SWD PRM oraz w związku z 
uzyskaniem akceptacji Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia dla w dniu dzisiejszym 
przekazaliśmy ww. RFC wraz z formularzem zlecenia (FWZ) do Wykonawcy Umowy na budowę PZŁ 
SWD PRM celem 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.

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.

36. Przekazaliśmy do uzgodnień z Członkami Rady ds. SWD PRM scenariusze testowe do 
Modułu Analityka

W dniu 24 marca 2022 r. przekazaliśmy do weryfikacji przez Członków Rady ds. Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego przy Krajowym Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego projekt scenariuszy testowych do Modułu Analityka.

Przygotowane przez Zespół ds. Rozwoju SWD PRM scenariusze testowe przedstawiają zbiór testów 
zapewniających ciągłość działania SWD PRM oraz integracji z systemami współpracującymi z SWD 
PRM. Posłużą one do realizacji w środowisku testowym testów scenariuszowych  Modułu Analityka. 
W ramach testów sprawdzane będą funkcjonalności Modułu Analityka.



48

Testy scenariuszowe realizowane zostaną w oparciu o zdefiniowane Scenariusze Testów. Każdy 
przypadek testowy jest testowany jednym scenariuszem.

Celem prowadzonych uzgodnień jest przygotowanie ustandaryzowanych scenariuszy testowych, które 
odwzorowują wykorzystywanie danej funkcjonalności przez użytkowników końcowych. Członkowie 
Rady ds. SWD PRM mogą zgłaszać swoje sugestie i uwagi, które zostaną następnie omówione na 
najbliższym posiedzeniu Rady ds. SWD PRM, która odbędzie się 6 kwietnia (środa) 2022 r.

37. Poznaliśmy terminy udostępnienia w środowisku produkcyjnym rozbudowanego do 
tzw. wersji 2.0 Modułu Administratora SWD PRM

W dniu 24 marca 2022 r. poznaliśmy termin wdrożenia w środowisku produkcyjnym Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) nowego Modułu 
Administratora SWD 2.0.  Tzw. rozbudowa SWD PRM do wersji 2.0 to zadanie, które jest realizowane 
na podstawie umowy pn.:  “Rozbudowa, świadczenie usług rekonfiguracyjnych i zapewnienie działania 
Aplikacji Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)”.

Planowane prace odbędą się w oknie serwisowym rozpoczynającym się: 31 marca 2022 r., o godzinie 
10:00 a kończącym: o koło godziny 12:00.

Nowa wersja Modułu Administratora zawiera nowe funkcjonalności oraz modyfikacje już istniejących, 
które są związane z realizacją projektu rozbudowy SWD PRM do tzw. wersji. 2.0. Rozbudowany Moduł 
Administratora przygotowany w ramach realizacji prawa opcji zawiera zmiany zawarte w Projekcie 
Technicznym rozbudowy tego modułu.

Rozbudowany Moduł Administratora 2.0 zostanie wydany jako aktualizacja obecnej wersji Modułu 
i będzie dostępny w wersji 50.34. Wdrożenie produkcyjne rozbudowanego Modułu Administratora jest 
kluczem i otwiera drogę do wdrożenia kolejnych nowych modułów np. Moduł NFZ, Moduł 
Koordynatora jak również kolejnych rozbudowanych modułów: Modułu Analityka, Modułu 
Dyspozytora, Modułu ZRM.

38. Przekazaliśmy do uzgodnień z Członkami Rady ds. SWD PRM scenariusze testowe do 
Modułu ZRM

Przekazaliśmy do weryfikacji przez Członków Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa 
Medycznego projekt scenariuszy testowych Modułu ZRM.

Przygotowane przez Zespół ds. Rozwoju SWD PRM scenariusze testowe przedstawiają zbiór testów 
weryfikujących i zapewniających ciągłość usług SWD PRM oraz oprawności integracji z systemami 
współpracującymi z SWD PRM. Posłużą one do realizacji w środowisku testowym testów 
scenariuszowych  Modułu ZRM. W ramach testów sprawdzane będą funkcjonalności Modułu ZRM.

Testy scenariuszowe realizowane zostaną w oparciu o zdefiniowane Scenariusze Testów. Każdy 
przypadek testowy jest testowany jednym scenariuszem.
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Celem prowadzonych uzgodnień jest przygotowanie ustandaryzowanych scenariuszy testowych, które 
odwzorowują wykorzystywanie danej funkcjonalności przez użytkowników końcowych. Członkowie 
Rady ds. SWD PRM mogą zgłaszać swoje sugestie i uwagi, które zostaną następnie omówione na 
najbliższym posiedzeniu Rady ds. SWD PRM, która odbędzie się 6 kwietnia (środa) 2022 r.

39. Przekazaliśmy nowe wersje instrukcji użytkownika do Modułu Administratora SWD 
2.0 i Modułu Raportowego

W związku z zaplanowanym na dzień 31 marca 2022 r., o godzinie 10:00 wdrożeniem w środowisku 
produkcyjnym Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD 
PRM) nowego Modułu Administratora SWD 2.0, informujemy o udostępnieniu zaktualizowanych 
instrukcji użytkownika.

Tzw. rozbudowa SWD PRM do wersji 2.0 realizowana jest na podstawie umowy pn.:  “Rozbudowa, 
świadczenie usług rekonfiguracyjnych i zapewnienie działania Aplikacji Systemu Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)”.

Nowa wersja Modułu Administratora zawiera nowe funkcjonalności oraz modyfikacje już istniejących, 
które są związane z realizacją projektu rozbudowy SWD PRM do tzw. wersji. 2.0. Rozbudowany Moduł 
Administratora przygotowany w ramach realizacji prawa opcji zawiera zmiany zawarte w Projekcie 
Technicznym rozbudowy tego modułu.

Mając powyższe na uwadze informujemy, że zostały wydane nowe wersje instrukcji użytkownika 
Modułu Administratora zawierające ww. opisy funkcjonalności:

a) KCMRM-ZR-INS-04-T2 Instrukcja użytkownika – Moduł Administratora SWD PRM 
Tom II – administrator wojewódzki – wersja 7.0;

b) KCMRM-ZR-INS-04-T3 Instrukcja użytkownika – Moduł Administratora SWD PRM 
Tom III – administrator dysponenta – wersja 7.0;

Zaktualizowaliśmy również instrukcję użytkownika Modułu Raportowego do wersji 5.6 poprzez 
dodanie aktualnego załącznika nr 1 do dokumentu, który zawiera nowy model bazy danych do 
rozbudowanego Modułu Administratora do tzw. wersji 2.0 – od wersji 50.34 SWD PRM: KCMRM-
ZR-INS-14 Instrukcja użytkownika – Moduł Raportowy SWD PRM – wersja 5.6.

Ww. dokumenty dostępne są w repozytorium SWD PRM (dostęp wyłącznie z sieci OST 112).

40. Zleciliśmy realizację RFC 19/2021/KCMRM/SWDPRM – Monitorowanie statusów 
stanowisk dostępowych w SWD PRM (Etap II)

W dniu 25 marca 2022 r. zleciliśmy Wykonawcy SWD PRM firmie Gabos Software sp. z o. o. realizację 
modyfikacji  RFC 19/2021/KCMRM/SWDPRM – Monitorowanie statusów stanowisk dostępowych 
w SWD PRM (Etap II).

Produktem zlecenia RFC 19/2021/KCMRM/SWDPRM – Monitorowanie statusów stanowisk 
dostępowych w SWD PRM (Etap II) jest dodanie funkcjonalności umożliwiającej bieżące 
monitorowanie statusów stanowisk dostępowych  w SWD PRM.
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W ramach etapu II zmodyfikowane zostaną następujące Moduły:

a) Etap IIa – Moduł Koordynatora
b) Etap IIb – Moduły CO LPR i LZRM
c) Etap IIc – Moduł Planisty

Przedmiotem zmian jest wprowadzenie  rozwiązania umożliwiającego bieżące monitorowanie statusów 
stanowisk dostępowych  w SWD PRM. Wprowadzenie funkcjonalności, która umożliwi wysyłanie w 
ustalonych interwałach czasowych informacji o stanie aplikacji klienckiej do dedykowanego serwera, 
niezależnego od serwerów SWD PRM. Takie rozwiązanie umożliwi dokładniejszy monitoring SWD 
PRM bez obciążania serwerów aplikacyjnych.

Wcześniej projekt dokumentu RFC uzyskał akceptację Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa 
Zdrowia oraz Członków Rady ds. SWD PRM przy KCMRM.

41. Tygodniowe podsumowanie z realizacji projektu SWD PRM 2.0 - tydzień 12

W tym tygodniu w ramach realizacji projektu rozbudowy SWD PRM do tzw. wersji 2.0 realizowane 
były następujące zadania:

a) przekazano tom II i III instrukcji użytkownika Modułu Administratora do Urzędów 
Wojewódzkich oraz udostępniono oba dokumenty w repozytorium SWD PRM,

b) udostępniono poprawki do wersji pośrednich pozostałych modułów przygotowujące do 
wdrożenia Modułu Administratora 2.0 w środowisku szkoleniowym;

c) Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) 
przetestował poprawki do wersji pośrednich pozostałych modułów przygotowujące do 
wdrożenia Modułu Administratora 2.0 w środowisku szkoleniowym;

d) Wykonawca udostępnił Modułu Administratora w wersji 2.0 na środowisku testowym;
e) Zespół KCMRM przetestował Modułu Administratora w wersji 2.0 na środowisku 

testowym;
f) Wykonawca udostępnił Modułu Administratora w wersji 2.0 na środowisku 

szkoleniowym.

W związku z rozbudową Modułu Administratora oraz znaczącym wzrostem liczby stron instrukcji 
użytkownika do tego modułu, dokonano podziału dotychczasowego dokumentu: “KCMRM-ZR-INS-
04 Instrukcja użytkownika – Moduł Administratora SWD PRM” na cztery funkcjonalne tomy:

a) KCMRM-ZR-INS-04-T1 Instrukcja użytkownika – Moduł Administratora SWD PRM 
Tom I – Administrator centralny;

b) KCMRM-ZR-INS-04-T2 Instrukcja użytkownika – Moduł Administratora SWD PRM 
Tom II – Administrator wojewódzki;

c) KCMRM-ZR-INS-04-T3 Instrukcja użytkownika – Moduł Administratora SWD PRM 
Tom III – Administrator dysponenta;

d) KCMRM-ZR-INS-04-T4 Instrukcja użytkownika – Moduł Administratora SWD PRM 
Tom IV – Administrator dysponenta LPR.

Ww. podział ograniczy liczbę stron dokumentu z jakiego muszą korzystać poszczególni 
administratorzy.
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W następnym tygodniu, planowane są następujące prace:

a) udostepnienie poprawek do wersji pośrednich pozostałych modułów przygotowujące 
do wdrożenia Modułu Administratora 2.0 w środowisku produkcyjnym;

b) testy Modułu Administratora w wersji 2.0 (w tym testy integracyjne z PZŁ SWD PRM) 
w środowisku szkoleniowym;

c) udostepnienie Modułu Administratora w wersji 2.0 na środowisku produkcyjnym.

Na chwilę obecną, planowany termin wdrożenia Modułu Administratora w wersji 2.0 na środowisku 
produkcyjnym to 31 marca 2022 roku.

42. 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 usunięte zostały 3 pozycje. Po aktualizacji słownik zawiera 212 aktualnych 
pozycji z nazwami testów antygenowych dopuszczonych przez Komisję Europejskiej do 
sprawozdawania w systemie EWP.

43. Podpisaliśmy umowę na dokończenie prac projektowych budynku KCMRM

W dniu dzisiejszym podpisaliśmy z firmą Pas Projekt sp. z o. o. z Nadarzyna umowę na: “Opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa 
Medycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na części 
działki nr ew. 7/10 z obrębu 6-10-01, położonej przy ul. Księżycowej 5 w dzielnicy Bemowo 
m. st. Warszawy“. Firma Pas Projekt sp. z o. o. złożyła najkorzystniejszą ofertę ww. postępowaniu.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy 
Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew. 7/10 z obrębu 6-10-01, położonej 
przy ul. Księżycowej 5 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy tj.:

a) przygotować kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową;
b) uzyskać w imieniu Zamawiającego na podstawie odrębnego upoważnienia, ostateczną 

decyzję 
o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pod nazwą: „Budowa Krajowego Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 
oraz zagospodarowaniem terenu”, zlokalizowanej na części działki nr ew. 7/10 z obrębu 
6-10-01, położonej przy ul. Księżycowej 5 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy;

c) uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na usunięcie drzew i krzewów dla terenu pod 
planowaną inwestycję, a także dokonać niezbędnych zgłoszeń robót budowlanych 
i budowy obiektów nie wymagających

d) pozwolenia na budowę;
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e) w ramach prawa opcji – pełnić nadzory autorskie w trakcie realizacji inwestycji 
wykonywanej na podstawie Dokumentacji.

Projekt inwestycji obejmuje:

a) budowę budynku biurowo-administracyjnego z częścią szkoleniowo-konferencyjną 
zapewniającą usługi noclegowe uczestnikom szkoleń, składającego się z jednej 
kondygnacji podziemnej i czterech kondygnacji naziemnych wraz z masztem 
antenowym (oraz rezerwą pod drugi maszt antenowy) i infrastrukturą techniczną 
zlokalizowaną na dachu budynku;

b) budowę dwóch zjazdów z drogi publicznej – z ul. Księżycowej, w tym zjazdu do 
parkingu podziemnego i zjazdu do części gospodarczej budynku KCMRM;

c) budowę zasilania podstawowego i rezerwowego składającego się z nowo projektowanej 
stacji TRAFO (zlokalizowanej poza obszarem opracowania) oraz agregatu 
prądotwórczego zlokalizowanego w budynku KCMRM – projekt stacji TRAFO – 
według opracowania odrębnego wykonywanego na zlecenie gestora sieci;

d) budowę obiektów małej architektury – m. in.: wiaty na rowery;
e) budowę dróg wewnętrznych i ciągów pieszych;
f) przebudowę i budowę ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami;
g) budowę instalacji oświetlenia zewnętrznego terenu oraz montaż instalacji oświetlenia 

przeszkodowego na budynku;
h) rządzenie terenów zielonych, w tym wycinkę drzew i krzewów poprzedzoną 

uzyskaniem właściwych zezwoleń;
i) niwelację terenu;
j) przekładki sieci i instalacji kolidujących z planowaną zabudową (jeśli będą konieczne), 

zabezpieczenie istniejących instalacji podziemnych w obszarze ujętym 
w opracowaniach;

k) pracowanie projektu robót geologicznych, zgodnie z ustawą Prawo Geologiczne 
i Górnicze, jeśli będzie wymagane;

l) budowę przyłączy wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej:
 wodociągowego,
 kanalizacyjnego,
 teletechnicznego,
 energetycznego;
 instalacji dolnego źródła pompy ciepła (alternatywnie wykonanie przyłącza 

gazowego). Dopuszczalne jest (alternatywnie) zastosowanie kompleksowych, 
proekologicznych rozwiązań związanych z instalacją ogrzewania, opartych 
m. in. o ww. źródła ciepła i/lub przyłącze do sieci cieplnej – pozwalających na 
optymalizację kosztów pozyskiwania i zużycia energii.

W ramach zamówienia opcjonalnego jest przewidziany nadzór autorski w czasie realizacji inwestycji 
przez nanoszenie wszelkich akceptowanych zmian projektowych, rozwiązań zamiennych, 
wykonywanie wszelkich rysunków uzupełniających lub brakujących w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, rozwiązywanie problemów technicznych i wykonawczych pojawiających się w procesie 
inwestycyjnym, konsultacje w wyborze materiałów i rozwiązań budowlanych, uczestnictwo w naradach 
na budowie, wykonanie niezbędnej dokumentacji lub poprawek, uzupełnień wynikającej z zaleceń 
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pokontrolnych organów, a w szczególności: Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej i innych (np. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB) i/lub Wojewódzki 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego (WINB).

Powierzchnia zabudowy budynku – wynosi ok. 1260 m2, powierzchnia użytkowa – wynosi ok. 5020 
m2 – (w tym ok. 1170 m2 kondygnacja podziemna i ok. 3950 m2 – kondygnacje naziemne), kubatura 
budynku ok. 30 050 m3. Podane wartości są wartościami szacunkowymi nie uwzględniającymi zmian 
jakie należy wprowadzić do projektu budowalnego.

Ww. postępowanie jest kontynuacją prac po poprzednim wykonawcy z którym rozwiązano umowę.

44. Zakończyliśmy kolejne zadanie związane z projektem partycjonowania i przejścia 
bazy danych SWD PRM na docelową infrastrukturę – zakończenie migracji klastrów 
w ramach instancji SWDPROD2

W dniu 29 marca 2022 r. zakończyliśmy kolejne zadanie związane z realizacją projektu partycjonowania 
i przejścia bazy danych Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 
(SWD PRM) na docelową infrastrukturę. Po zrealizowaniu prac związanych z migracją klastrów 
w ramach instancji HDATA SWD PRM wykonaliśmy migrację klastrów w ramach instancji 
SWDPROD2. Jest to najważniejsza i najtrudniejsza część – instancja wykorzystywana przez aplikacje 
SWD PRM i oprogramowanie serwerowe. Tym samym wszystkie klastry w POK i ZOK w ramach 
instancji SWDPROD2 funkcjonują już na ODA-ch.

W ramach zadania zrealizowano następujące prace:

a) przygotowanie zmian ustawień sieciowych Oracle Net do dodania nowej bazy na nowej 
infrastrukturze;

b) utworzenie instancji bazy SWDPROD2 na nowej infrastrukturze w ośrodku ODA-POK;
c) zmiany plików konfiguracyjnych: listener.ora, tnsnames.ora, spfileXXX.ora;
d) zmiany konfiguracji baz danych w celu uruchomienia DG broker’a;
e) shrink tabel TEMP;
f) replikacja danych z bazy produkacyjnej (primary) do bazy standby w nowej 

infrastrukturze ODA-POK;
g) konfiguracja DB broker’a i testy synchronizacji danych;
h) weryfikacja klastra DG dla SWDPROD2 (3 instancje);
i) usunięcie z DG noda ZOK;
j) utworzenie instancji bazy SWDPROD2, na nowej infrastrukturze w ośrodku ODA-

ZOK;
k) zmiany plików konfiguracyjnych: listener.ora, tnsnames.ora, spfileXXX.ora;
l) zmiany konfiguracji baz danych w celu uruchomienia DG broker’a;
m) replikacja danych z bazy produkacyjnej (primary) do bazy standby w nowej 

infrastrukturze;
n) weryfikacja klastra DG dla SWDPROD2 (3 instancje);
o) przełączenie aktywnego noda klastra na drugi nod zapasowy na nowej infrastrukturze;
p) modyfikacja ustawień sieciowych na serwerach aplikacyjnych SWD PRM;
q) modyfikacja triggerów odpowiadających za przełączenie HA;
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r) usunięcie z DG noda POK;
s) dodanie do klastra ODA-POK jako kolejny węzeł klastra (nowa infrastruktura);
t) usunięcie z klastra noda POK (stara infrastruktura).

Zdecydowana większość ww. prac odbyła się bez konieczności ustanawia niania okna serwisowego. 
Jedynie ostatnie prace wymagały wyłączenie serwerów aplikacyjnych co zrealizowano dziś w nocy 
podczas dedykowanego okna serwisowego trwającego od godz. 1:00 do godz. 1:55.

W kolejnym  kroku rozpoczną się prace związane z migrację klastrów w ramach instancji CRT.

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:

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.
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Dodatkowo w ramach realizacji ww. RFC po stronie Zespołu KCMRM zostały do zrealizowania 
następujące zadania:

a) migracja instancji CRT:
b) utworzenie nowej instancji CRT na ODA,
c) konfiguracja klastra DG na ODA,
d) 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).

45. ZZP przy MZ ogłosił wybór najkorzystniejszych ofert wykonawczych w postępowaniu 
na zakup sprzętu wykorzystywanego do obsługi SWD PRM (postępowanie ZZP-
149/21/1) – zakup komputerów, konsol dyspozytorskich, oraz monitorów

Zakład Zamówień Publicznym przy Ministrze Zdrowia ogłosił  wybór najkorzystniejszych ofert 
wykonawczych w postępowaniu ZZP-149/21/1 o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu 
wykorzystywanego do obsługi SWD PRM. Postępowanie dotyczyło zakupu komputerów, konsol 
dyspozytorskich wraz z systemem operacyjnym oraz monitorów, które będą wykorzystywane przez 
użytkowników końcowych Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego (SWD PRM).

Wybór najkorzystniejszych ofert dotyczył części nr 1 (komputery typ A, 2 (monitor typ A) i 5 (konsola 
dyspozytorska typ B).

W kolejnym kroku zostaną podpisane umowy wykonawcze z wybranymi Wykonawcami.

46. Posiedzenie Komitetu Sterującego projektu rozbudowy SWD PRM do wersji 2.0

W dniu 30 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego projektu rozbudowy Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego o tzw. wersji 2.0.

Głównym tematem podjęcie decyzji dotyczących sposobu i terminów wdrażania Modułów SWD PRM 
2.0 dostarczanych w ramach realizacji „Prawa Opcji” na podstawie rekomendacji Kierownictwa 
Projektu.

W skład Komitetu Sterującego wchodzą:

a) Mateusz Komza – Przewodniczący Komitetu Sterującego
b) Agnieszka Tuderek-Kuleta – Członek Komitetu Sterującego ze strony Zamawiającego
c) Władysław Mizia – Członek Komitetu Sterującego ze strony Wykonawcy

W posiedzeniu Komitetu Sterującego udział wzięło Kierownictwo Projektu:
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a) Wojciech Płoszczonka – Kierownik Projektu Wykonawcy
b) Jacek Kałuża – Zastępca Kierownika Projektu Wykonawcy
c) Paulina Granat – Kierownik Działu ds. SWD PRM
d) Kamil Kolczyński – Kierownik Projektu Zamawiającego

W trakcie posiedzenia Komitetu Sterującego Przewodniczący zaprezentował wszystkie składowe 
projektu SWD PRM 2.0 z uwzględnieniem elementów infrastruktury oraz podsystemów 
współpracujących. Zaprezentowana została również struktura SWD PRM w wersji sprzed rozpoczęcia 
projektu rozbudowy oraz struktura SWD PRM w wersji 2.0 z wyszczególnieniem już zrealizowanych 
elementów oraz tych, które obecnie są w fazie testów przedwdrożeniowych.

W trakcie posiedzenia Komitetu Sterującego, Kierownik Projektu Wykonawcy przedstawił i omówiło 
okoliczności (przyczyny) zgłoszone i opisane w Zagadnieniu Projektowym nr 32, które wpłynęły na 
potrzebę wprowadzenia zmiany do Harmonogramu SWD PRM 2.0, a w tym do realizacji Zleceń 
Opcjonalnych dotyczących modyfikacji Modułów Analityka, Dyspozytora oraz ZRM udzielonych 
przez Zamawiającego w ramach realizacji Prawa Opcji zdefiniowanego w umowie numer 698/DN/2019 
z dnia 31 grudnia 2019.

W wyniku posiedzenia Komitet Sterujący przyjął rekomendację Kierownictwa projektu opisaną we 
Wniosku o zmianę i zaakceptował Szczegółowy harmonogram realizacji wdrożenia SWD PRM 2.0 
z wyłączeniem przesunięcia terminu realizacji wdrożenia Modułu CO LPR i LZRM.

Mając na uwadze długotrwały proces analityczno-szkoleniowy związany z wdrażaniem SWD PRM 2.0 
oraz konieczność zminimalizowania ryzyka niedostępności SWD PRM do minimum, Wykonawca 
zaproponował etapowy plan wdrażania poszczególnych modułów z jednoczesnym wydawaniem 
„pośrednich” wersji pozostałych modułów SWD PRM.

Pierwszym z rozbudowywanych w tym roku modułów, jaki zostanie udostępniony jeszcze w tym roku 
użytkownikom w środowisku produkcyjnym to moduł Administratora. Nastąpi to 31 marca 2022 roku. 
Moduł ten zawierający wszystkie elementy niezbędne do realizacji wdrożeń kolejnych zmian zawartych 
w poszczególnych modułach i jest “kluczem” do dalszych prac przygotowujących do wdrożenia 
produkcyjnego kolejnych wersji oprogramowania zwartych w rozbudowywanych w tym roku modułach 
jak i nowych modułach.

47. Zakończyliśmy prace wynikające z umowy na sporządzenie dokumentacji 
technicznych modyfikacji torów antenowych w bazach HEMS i EMS Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego w związku z budową PZŁ SWD PRM

Zakończyliśmy prace związane z realizacją umowy, zawartej w dniu 22 listopada 2021 r. z firmą 
DIGICOS S. A. na sporządzenie dokumentacji technicznych modyfikacji torów antenowych w bazach 
HEMS i EMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) w związku z budową Podsystemu 
Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego (PZŁ SWD PRM).

W ramach realizacji ww. umowy Wykonawca odbył wizje lokalne we wszystkich obiektach LPR 
wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), przeprowadził inwentaryzację istniejących 
systemów antenowych łączności radiowej. Następnie przygotował dokumentacje techniczne 
modyfikacji oraz rozbudowy instalacji antenowych w 23 Obiektach LPR. Ww. dokumentacja będzie 
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podstawą do planowanych prac związanych z modyfikacją/rozbudową instalacji antenowych 
w obiektach HEMS, EMS i CO LPR.

Docelowo łączność radiowa funkcjonująca w LPR będzie zintegrowana z PZŁ SWD PRM, 
a radiotelefony używane w bazach HEMS/EMS oraz CO LPR będą obsługiwane z poziomu konsol 
dyspozytorskich (KD) PZŁ SWD PRM. Wdrożenie rozwiązania pozwoli również dyspozytorom CO 
LPR na wykorzystywanie do łączności radiowej wszystkich radiotelefonów zainstalowanych w bazach 
HEMS/EMS i zintegrowanych z PZŁ SWD PRM co znacząco ułatwi i rozszerzy możliwości 
komunikacji z załogami śmigłowców będących w trakcie wykonywania misji oraz innymi podmiotami 
wykorzystującymi ogólnopolski kanał współdziałania jednostek służby zdrowia.

48. Uzyskaliśmy akceptację Członków Rady ds. SWD PRM dla dokumentu specyfikacji 
modyfikacji RFC 11/2022/SWDPRM – Unistatusy użytkowników WKRM i LPR

Uzyskaliśmy akceptację Członków Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa 
Medycznego dla specyfikacji modyfikacji RFC 11/2022/SWDPRM – Unistatusy użytkowników 
WKRM i LPR. Uzgodnienia były przeprowadzane w trybie obiegowym.

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

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

W wyniku realizacji RFC 11/2022/SWD PRM, wszyscy użytkownicy PZŁ SWD PRM będą mieli 
określony status użytkownika możliwy do ustalenia przez innych użytkowników zalogowanych do 
aplikacji DGT DCA na konsoli dyspozytorskiej.

Członkowie Rady ds. SWD PRM zostali proszeni o weryfikację ww. dokumentu, zgłaszanie uwag, 
sugestii, propozycji zmian. 

W następnym kroku RFC 11/2022/SWDPRM – Unistatusy użytkowników WKRM i LPR, dokument 
zostanie przekazany do akceptacji przez Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia.

49. Przedłużenie stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie przedłużające, do 15 kwietnia 2022 r. do godz. 
23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego 
kraju.

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania. Stopnie 
alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech 
stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest 
wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o 
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charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji 
o planowanym zdarzeniu.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia 
zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. 
Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja 
publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

W tych dniach należy zwracać uwagę na dziwnie zachowujące się osoby, pozostawiony w miejscach 
publicznych bagaż, podejrzanie wyglądające paczki czy samochody, które zaparkowano w miejscach 
niedozwolonych. O każdej sprawie powinno się informować policję. Dla służb odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo ważne są także informacje o sytuacjach niestandardowych, które mogą nam wydać się 
co najmniej dziwne.

Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP zostały określone w 
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć 
wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. Do zadań tych 
należą m. in.:

a) całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania 
organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach 
bezpieczeństwa tych systemów, 

b) przegląd zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku 
zaistnienia ataku,

c) przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości 
działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym szybkiego i bezawaryjnego 
zamknięcia serwerów.

W związku z powyższym po stronie KCMRM nastąpi kontynuacja realizacji dodatkowych działań 
wynikających z ww. stopni alarmowych.
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