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HISTORIA ZMIAN 

Nr wersji Data Opis Autor 

0.1 2022-04-04 Utworzenie dokumentu. Krzysztof Adamski  

0.1 2022-04-06 Weryfikacja dokumentu. Kamil Chądzyński  

0.1 2022-04-11 Weryfikacja dokumentu. Tomasz Draczyński  

0.1 2022-04-11 Weryfikacja dokumentu. Jakub Czarski  

0.1 2022-04-19 Weryfikacja dokumentu. Kamil Kolczyński 

0.2 2022-05-05 Rozszerzenie zakresu prac opisanych w RFC. Krzysztof Adamski  

0.2 2022-05-11 Weryfikacja dokumentu Jakub Czarski  

0.2 2022-05-12 Weryfikacja dokumentu Tomasz Draczyński  

0.2 2022-05-13 Weryfikacja dokumentu Kamil Chądzyński  

0.2 2022-05-16 Weryfikacja dokumentu Łukasz Sasin 

0.2 2022-05-17 Weryfikacja i  akceptacja dokumentu. Kamil Kolczyński 

0.2 2022-05-18 Weryfikacja i  akceptacja dokumentu. Paulina Granat 

0.3 2022-05-19 
Weryfikacja, modyfikacja i  akceptacja 

dokumentu. 
Mateusz Komza 

0.3 2022-05-19 

Przekazanie dokumentu do uzgodnień  

z Członkami Rady ds. SWD PRM przy KCMRM  

z terminem zgłaszania uwag  

do 27 maja 2022 r. – tryb obiegowy. 

Mateusz Komza 

0.3 2022-05-30 

Naniesienie uwag Członków Rady ds. SWD PRM 

przy KCMRM i odpowiedzi na nie w formie 

komentarzy. 

Krzysztof Adamski  

0.4 2022-05-30 

Rozszerzenie zakresu RFC w zakresie: 

1) prezentacji  ikony wyciszenia radiostacji 

na panelu radiowym w „Panelu 
podręcznym radia”; 

2) prezentacji  ikony BSS dla radiostacji na 

panelu radiowym w „Panelu 
podręcznym radia”; 

3) prezentacji  ikony wyciszenia radiostacji 

na panelu radiowym w „Panelu Radia”. 

Krzysztof Adamski  

0.4 2022-05-30 Weryfikacja i  akceptacja wprowadzonych zmian. Paulina Granat 

0.4 2022-05-30 Weryfikacja i  akceptacja wprowadzonych zmian. Mateusz Komza 

0.4 2022-05-30 

Przekazanie dokumentu wraz z odniesieniem do 

zgłoszonych uwag do akceptacji   

Członków Rady ds. SWD PRM przy KCMRM  

z terminem akceptacji  lub zgłaszania uwag  

do 2 czerwca 2022 r. – tryb obiegowy. 

Mateusz Komza 
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0.4 2022-06-08 

Zakończenie uzgodnień w trybie obiegowym. 

Akceptacja dokumentu przez Członków Rady  

ds. SWD PRM w trybie obiegowym. 

Członkowie Rady 

0.4 2022-06-08 

Przekazanie dokumentu do akceptacji  

Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa 

Zdrowia z terminem zgłaszania uwag do  

17 czerwca 2022 r. – pismo znak: 

LPR.DKCM.07.567-1.2022. 

Mateusz Komza 

0.4 2022-06-14 Zgłoszenie uwag do dokumentu. Robert Bzducha 

0.4 2022-06-15 Naniesienie wyjaśnień do zgłoszonych uwag. Krzysztof Adamski  

0.4 2022-06-15 Weryfikacja i  akceptacja. Jolanta Dzieślewska  

0.4 2022-06-17 Weryfikacja i  akceptacja. Mateusz Komza 

0.4 2022-06-20 Zgłoszenie uwag do dokumentu. Robert Bzducha 

0.5 2022-06-20 Naniesienie zmian zgodnie z uwagami. Krzysztof Adamski  

0.5 2022-06-20 
Weryfikacja i  akceptacja nowej wersji  

dokumentu. 
Jolanta Dzieślewska  

0.6 2022-06-20 
Weryfikacja, modyfikacja i  akceptacja nowej 

wersji  dokumentu. 
Mateusz Komza 

0.6 2022-06-24 

Akceptacja Departamentu Bezpieczeństwa 

Ministerstwa Zdrowia – pismo z dn. 24.06.2022, 

znak: 

DBR.525.3.1.2022.RB. 

Agnieszka  

Tuderek-Kuleta 

0.6 2022-06-28 

Przekazanie formularza wstępnego zlecenia FWZ 

nr 23/2022 do Wykonawcy celem wyceny 

kosztów realizacji RFC. 

Krzysztof Adamski  

0.6 2022-07-07 Przekazanie Wyceny przez Wykonawcę. Michał Stefański  

0.6 2022-07-13 
Przekazanie formularza zlecenia FZ nr 23/2022 

do Wykonawcy celem realizacji RFC. 
Krzysztof Adamski  

 

  



 
                                                     Specyfikacja: Modyfikacja 23/2022/PZŁ wersja 06                                    

 
4 

 

 

WSTĘP 
 

CEL PROJEKTU 

 Celem projektu jest implementacja do PZŁ SWD PRM wniosków z realizacji pilotażu integracji 
łączności radiowej wykorzystywanej przez dysponenta zespołów ratownictwa medycznego  
w woj. małopolskim z PZŁ SWD PRM w zakresie :  

1) rozszerzenie funkcji grupowania radiotelefonów o możliwość statycznego grupowania 
radiostacji z poziomu oprogramowania DGT – CC oraz możliwość obsługi utworzonej 
statycznej grupy radiostacji z ekranu głównego aplikacji DGT DCA; 

2) dodanie możliwości konfiguracji przypisania radiostacji do więcej niż jednego  obszaru 
dysponowania; 

3) dodanie na kaflu radiostacji w „Panelu podręcznego radia” informacji o kanale, na 
którym pracuje dana radiostacja; 

4) zmiana miejsca prezentacji informacji o aktualnym zdarzeniu dla kafli grup radiowych 
oraz kafli radiostacji w „Panelu podręcznym radia” na wyświetlacz kafla grupy 
radiowej/radiostacji; 

5) dodania ikony wyciszenia radiostacji na panelu radiowym w „Panelu podręcznym radia”; 
6) dodania ikony BSS dla radiostacji na panelu radiowym w „Panelu podręcznym radia”; 
7) prezentacji ikony wyciszenia radiostacji na panelu radiowym w „Panelu Radia”; 
8) zmiany koloru czcionki oraz koloru symboli graficznych na kaflach radiotelefonów oraz 

kaflach grup radiowych z białego na czarny dla przypadku nieudanego załączenia 
nadajnika. Kolor tła pozostaje bez zmian – żółty. Zmiana dotyczy zakładki „Radia” oraz 
„Panelu podręcznego radia”. 

 

PRODUKT ZLECENIA 
 Produktem zlecenia są zmiany w oprogramowaniu PZŁ SWD PRM, w części dedykowanej do 

obsługi systemów łączności radiowej, dające możliwość: 

1) statycznego grupowania radiostacji z poziomu oprogramowania DGT – CC oraz 

możliwość obsługi utworzonej statycznej grupy radiostacji z ekranu głównego aplikacji 

DGT DCA; 

2) konfiguracji przypisania radiostacji do więcej niż jednego obszaru dysponowania; 

3) wizualizacji na kaflu radiostacji w „Panelu podręcznym radia” nazwy kanału na którym 

pracuje radiostacja; 

4) prezentacji informacji o aktualnym zdarzeniu na wyświetlaczu kafla grupy radiowej oraz 

wyświetlaczu radiostacji w „Panelu podręcznym radia”; 

5) prezentacji ikony wyciszenia radiostacji na panelu radiowym w „Panelu podręcznym 
radia”; 

6) prezentacji ikony BSS dla radiostacji na panelu radiowym w „Panelu podręcznym radia”; 
7) prezentacji ikony wyciszenia radiostacji na panelu radiowym w „Panelu Radia”; 

8) zmiany koloru czcionki oraz koloru symboli graficznych na kaflach radiotelefonów oraz 

kaflach grup radiowych z białego na czarny dla przypadku nieudanego załączenia 

nadajnika. Kolor tła pozostaje bez zmian – żółty. Zmiana dotyczy zakładki „Radia” oraz 

„Panelu podręcznego radia”. 
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SYSTEM/PODSYSTEM/MODUŁ 
 PZŁ SWD PRM 

 

PRIORYTET 

 1 
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SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

 
SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

Skrót Użyte pojęcie Opis 

DM 
Dyspozytornia 

medyczna 

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

DGT DCA 
Aplikacja dyspozytorska 

DGT DCA (Dispatch 
Console Application) 

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

KD Konsola dyspozytorska 

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

LPR 
Lotnicze Pogotowie 

Ratunkowe 
Zamawiający. 

PZŁ SWD 
PRM 

 

Podsystem 
Zintegrowanej Łączności 
Systemu Wspomagania 

Dowodzenia 
Państwowego 
Ratownictwa 
Medycznego 

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

    PRZEDMIOT ZMIANY 

 Przedmiotem zmiany jest: 
1)  rozszerzenie funkcji grupowania radiostacji o możliwość dodania statycznej grupy radiostacji 

z poziomu oprogramowania konfiguracyjnego PZŁ SWD PRM DGT – CC oraz możliwość 
obsługi statycznej grupy radiostacji, utworzonej z poziomu DGT – CC z „Panelu podręcznego 
radia”  aplikacji DGT DCA; 

2) dodanie możliwości konfiguracji przypisania radiostacji do więcej niż jednego obszaru 
dysponowania; 

3) dodanie na kaflu radiostacji w „Panelu podręcznym radia” informacji o kanale, na którym 
pracuje dana radiostacja; 

4) zmiana miejsca prezentacji informacji o aktualnym zdarzeniu dla kafli grup radiowych oraz 
kafli radiostacji w „Panelu podręcznym radia” na wyświetlacz kafla grupy 
radiowej/radiostacji. 

5) dodanie ikony wyciszenia radiostacji na panelu radiowym w „Panelu podręcznym radia”; 
6) dodanie ikony BSS dla radiostacji na panelu radiowym w „Panelu podręcznym radia”; 
7) prezentacja ikony wyciszenia radiostacji na panelu radiowym w „Panelu Radia”; 
8) zmiana koloru czcionki oraz koloru symboli graficznych na kaflach radiotelefonów oraz 

kaflach grup radiowych dla przypadku nieudanego załączenia nadajnika z białego na czarny . 
Kolor tła pozostaje bez zmian – żółty. Zmiana dotyczy zakładki „Radia” oraz „Panelu 
podręcznego radia”. 

    STAN PRZED ZMIANĄ  
 Obecnie w PZŁ SWD PRM: 

1) w aplikacji DGT DCA istnieje możliwość grupowania radiostacji z poziomu zakładki 

„Radiostacje” w panelu „Radia” w sposób dynamiczny, przez zaznaczenie przycisku  na 

panelu radiostacji funkcjonujących w ramach jednego obszaru dysponowania. Obsługa 
utworzonej grupy radiostacji jest możliwa poprzez dedykowany  przycisk „PTT” 
umiejscowiony w dolnej części okna. Nie ma możliwości obsługi utworzonej grupy radiostacji 
z poziomu widoku głównego aplikacji DGT DCA; 

2) dany radiotelefon można przypisać do jednego obszaru dysponowania;  
3) na kaflu radiostacji w „Panelu podręcznym radia” nie jest wyświetlana nazwa kanału, na 

którym pracuje radiotelefon. Aby sprawdzić na jakim kanale pracuje radiostacja należy to 
zrobić z poziomu zakładki „Radiostacje” w „Panelu Radia”; 

4) informacja o aktualnym zdarzeniu wyświetlana jest na pasku ostatniej aktywności ; 
5) brak ikony wyciszenia radiostacji na panelu radiowym w „Panelu podręcznym radia”; 
6) brak ikony BSS dla radiostacji na panelu radiowym w „Panelu podręcznym radia”; 
7) brak ikony wyciszenia radiostacji na panelu radiowym w „Panelu Radia”; 
8) kolor czcionki oraz kolor symboli graficznych na kaflach radiotelefonów oraz kaflach grup 

radiowych dla przypadku nieudanego załączenia nadajnika jest biały.  

    OPIS PRAC 
 NR Opis 

 1.  Dodanie możliwości utworzenia z poziomu DGT – CC jednej zakładki „Grupa radiostacji”, 

gdzie  będzie można dodać grupę statyczną radiostacji, w której skład będą wchodziły 

wybrane radiostacje pracujące w ramach jednego obszaru dysponowania. 
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 2.  Dodanie flagi „Widoczne na ekranie głównym” dla statycznej grupy radiostacji, 
zaznaczenie której spowoduje pojawienie się kafla statycznej grupy radiostacji w „Panelu 
podręcznym radia” w głównym widoku aplikacji DGT DCA. 
 

 
 

 3.  W DGT -CC będzie możliwość utworzenia jednej statycznej grupy radiostacji w ramach 

jednego OD. W przypadku skonfigurowania statycznej grupy radiostacji w DGT – CC, 

zostanie dodana zakładka „Grupy radiostacji” w panelu „Radia”, w której będą widoczne 

radiotelefony wchodzące w skład danej grupy utworzonej w DGT – CC w ramach danego 

OD. W prawym dolnym rogu zakładki „Grupa radiostacji” będzie dodany przycisk „PTT”, 

który będzie mógł aktywować nadawanie na utworzonej grupie radiotelefonów. 
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 4.  Sygnalizacja wizualna stanów grupy radiotelefonów z poziomu zakładki „Grupy 

radiotelefonów” w panelu „Radia”: 

1) kafle radiotelefonów wchodzących w skład „Grupy radiostacji”, na których zostało 

załączone nadawanie oraz przycisk „PTT” będzie koloru zielonego. Opis przycisku 

„PTT” zmieni się na „TX”; 
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2) kafle radiotelefonów wchodzących w skład „Grupy radiostacji”, na których nie 

udało się włączyć nadawania będzie koloru żółtego. 
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3) kafel radiotelefonów wchodzących w skład „Grupy radiostacji”, na których 

odebrano korespondencję oraz przycisk „PTT” będzie koloru niebieskiego. Opis 

przycisku „PTT” zmieni się na „RX”.  
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 5.  Sygnalizacja wizualna stanów grupy radiostacji z poziomu „Panelu podręcznego radia”  

w głównym widoku aplikacji DGT DCA: 

1) kafel statycznej grupy radiostacji będzie koloru zielonego w przypadku, gdy 

poprzez naciśnięcie kafla udało się załączyć nadawanie na wszystkich 

radiotelefonach wchodzących w skład statycznej grupy radiostacji; 
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2) kafel statycznej grupy radiostacji będzie koloru jasnozielonego w przypadku, gdy 

przynajmniej na jednej radiostacji wchodzącej w skład statycznej grupy radiostacji 

udało się załączenie nadawania, ale na co najmniej jednej  radiostacji nadawanie 

nie zostało załączone; 

 

3) kafel statycznej grupy radiotelefonów będzie koloru żółtego w przypadku, gdy nie 

udało się włączyć nadawania na żadnej radiostacji wchodzącej w skład statycznej 

grupy radiotelefonów; 
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4) kafel statycznej grupy radiotelefonów będzie koloru niebieskiego, gdy odbierany 

jest sygnał na radiostacji wchodzącej w skład statycznej grupy radiotelefonów. 

 

e 6.  W „Historii zdarzeń” będzie prezentowana korespondencja niezależnie dla każdej 

radiostacji wchodzącej w skład statycznej grupy radiostacji.  

 7.  Rejestracja korespondencji radiowej będzie realizowana niezależnie dla każdej radiostacji 
wchodzącej w skład statycznej grupy radiostacji.  
 

 8.  Dodanie możliwości konfiguracji przypisania radiostacji do więcej niż jednego obszaru 
dysponowania oraz możliwości prezentacji kafla tej rad iostacji  w poszczególnych 
zakładkach dotyczących obszarów dysponowania do których przypisana jest dana 
radiostacja. 
 

 9.  Dodanie na kaflu radiostacji w „Panelu podręcznego radia” informacji o kanale, na którym 
pracuje dana radiostacja: 

1) informacja wyświetlana w schemacie: nazwa strefy/nazwa kanału; 
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2) informacja wyświetlana poniżej nazwy radiostacji będącej w stanie spoczynku; 
 

 
 

3) w trakcie nadawania lub odbioru korespondencji radiowej na danej radiostacji pod 
nawą radiostacji wyświetlana będzie informacja o aktualnym zdarzeniu. 

 

 
 

 10.   Na kaflu grupy radiowej w trakcie nadawania lub odbioru korespondencji radiowej na 
danej grupie radiowej pod nazwą grupy będzie prezentowana informacja o aktualnym 
zdarzeniu ograniczona do prezentacji użytkownika inicjującego korespondencję radiową.  
 

 
 

 11.   Dodanie ikony wyciszenia radiostacji na panelu radiowym w „Panelu podręcznym radia”. 
 12.   Dodanie ikony BSS dla radiostacji na panelu radiowym w „Panelu podręcznym radia”. 

 13.   Dodanie ikony wyciszenia radiostacji na panelu radiowym w „Panelu Radia”. 
 14.   Zmiana koloru czcionki oraz koloru symboli graficznych na kaflach radiotelefonów oraz 

kaflach grup radiowych dla przypadku nieudanego załączenia nadajnika z białego na 
czarny. Kolor tła pozostaje bez zmian – żółty. Zmiana dotyczy zakładki „Radia” oraz „Panelu 
podręcznego radia”. 

 15.   Modyfikacja dokumentacji PZŁ SWD PRM w zakresie możliwości tworzenia  
i obsługi statycznej grupy radiostacji. 

    OCZEKIWANY REZULTAT 

 NR Opis 
 1.  W oprogramowaniu PZŁ SWD PRM będzie dostępna możliwość utworzenia statycznej 

grupy radiostacji. Obsługa statycznej grupy radiostacji będzie możliwa z poziomu panelu 

„Radia” oraz z poziomu „Panelu podręcznego radia” w głównym widoku aplikacji DGT 

DCA. 

 2.  W oprogramowaniu PZŁ SWD PRM będzie  możliwość konfiguracji przypisania radiostacji 

do więcej niż jednego obszaru dysponowania. 

 3.  Na kaflu radiostacji w „Panelu podręcznym radia” będzie wyświetlana informacja o kanale, 
na którym pracuje dana radiostacja. 
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 4.  Informacja o aktualnym zdarzeniu dla kafli grup radiowych oraz kafli radiostacji w „Panelu 
podręcznym radia” będzie prezentowana na wyświetlaczu kafla grupy 

radiowej/radiostacji. 

 5.  W „Panelu podręcznym radia” na kaflach radiotelefonów dostępne ikony BSS oraz 

wyciszenia radiostacji.  

 6.  W „Panelu Radia” dla panelu radiowego dostępna ikona wyciszenia radiostacji.  

 7.  Kolor czcionki oraz kolor symboli graficznych na kaflach radiotelefonów oraz kaflach grup 

radiowych dla przypadku nieudanego załączenia nadajnika będzie czarny. Kolor tła– żółty.  

 8.  Zaktualizowana dokumentacja PZŁ SWD PRM w zakresie wprowadzonych zmian. 

 


