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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 1436 nowych zgłoszeń;
2) z powyższych zgłoszeń 190 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 4435 (średnio: 3.09 
wiadomości na zgłoszenie).
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Lista wydanych/zainstalowanych wersji SWD PRM

1. 01.04.2022
Instalacja Modułu Dyspozytora, Analityka Administratora, ZRM i ZRM MS 
w wersji 50.35 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 50.35 na środowisku 
SZK

2. 05.04.2022
Instalacja Modułu Dyspozytora, Analityka Administratora, ZRM i ZRM MS 
w wersji 51.4 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 51.4 na środowisku 
TEST

3. 06.04.2022 Instalacja Modułu Dyspozytora, Analityka Administratora w wersji 50.36 oraz 
oprogramowania serwerowego w wersji 50.36 na środowisku SZK

4. 07.04.2022
Instalacja Modułu Dyspozytora, Analityka Administratora w wersji 50.36, ZRM 
i ZRM MS w wersji 50.35 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 50.36 
na środowisku PROD2

5. 08.04.2022 Partycjonowanie  bazy danych SWDPRM na środowisku PROD2. 
Partycjonowaniu uległa tabela DOSTEP_DO_DOKUMENCTACJI

6. 08.03.2022
Instalacja Modułu Dyspozytora, Analityka Administratora, ZRM i ZRM MS 
w wersji 51.5 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 51.5 na środowisku 
TEST

7. 11.04.2022 Partycjonowanie  bazy danych SWDPRM na środowisku PROD2. 
Partycjonowaniu uległa tabela REQUEST_IDS

8. 12.04.2022
Partycjonowanie  bazy danych SWDPRM na środowisku PROD2. 
Partycjonowaniu uległa tabela 
ZGLOSZENIE_DYSPOZYTORNIA_PRZEKAZANIE

9. 13.04.2022 Partycjonowanie  bazy danych SWDPRM na środowisku PROD2. 
Partycjonowaniu uległa tabela CKT_SYNCHRONIZACJA_ARCH

10. 14.04.2022 Partycjonowanie  bazy danych SWDPRM na środowisku PROD2. 
Partycjonowaniu uległa tabela ZRM_HISTORIA_SKLADU

11. 15.04.2022 Partycjonowanie  bazy danych SWDPRM na środowisku PROD2. 
Partycjonowaniu uległa tabela OBECNOSC_ODNOTOWANA

12. 15.04.2022 Instalacja Modułu Dyspozytora, Administratora, ZRM i ZRM MS w wersji 50.37 
oraz oprogramowania serwerowego w wersji 50.37 na środowisku SZK

13. 19.04.2022 Partycjonowanie  bazy danych SWDPRM na środowisku PROD2. 
Partycjonowaniu uległa tabela 
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STANOWISKO_DYSPOZYTORSKIE_HISTORIA

14. 20.04.2022 Instalacja Modułu Dyspozytora, Administratora, ZRM i ZRM MS w wersji 50.37 
oraz oprogramowania serwerowego w wersji 50.37 na środowisku PROD2

15. 21.04.2022 Partycjonowanie  bazy danych SWDPRM na środowisku PROD2. 
Partycjonowaniu uległa tabela AUTENTYKACJA

16. 22.04.2022 Partycjonowanie  bazy danych SWDPRM na środowisku PROD2. 
Partycjonowaniu uległa tabela ZGLOSZENIE_SIWCPR_SENT

17. 22.04.2022
Instalacja Modułu Dyspozytora, Analityka Administratora, ZRM i ZRM MS 
w wersji 51.6 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 51.6 na środowisku 
TEST

18. 25.04.2022 Partycjonowanie  bazy danych SWDPRM na środowisku PROD2. 
Partycjonowaniu uległa tabela ZGLOSZENIE_SIWCPR

19. 25.04.2022 Instalacja Modułu Dyspozytora, Administratora, ZRM i ZRM MS w wersji 50.38 
oraz oprogramowania serwerowego w wersji 50.38 na środowisku SZK

Zmiany i poprawki wprowadzone w poszczególnych wersjach 
SWD PRM

Wersja 50.35
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Moduł Administratora:

1) poprawa błędu uniemożliwiającego poprawne zamknięcie w Module Administratora 

w momencie utraty połączenia z serwerami aplikacji SWDPRM;

2) dezaktywacja pól w podglądzie karty stanowiska ZRM/karty SIM/ miejsca stacjonowania/ 

pojazdu/ terminala mobilnego;

3) poprawa błędu powodującego brak przesyłania informacji o usunięcia i modyfikacji telefonów 

z formatki Użytkownik do Centralnej Książki Telefonicznej PZŁ SWD PRM;

4) poprawa wyszukiwania danych w tabelach (błąd IndexOutOfBoundsException) w momencie, 

gdy aplikacja jest w trybie offline;

5) poprawa zamykania procesu javy po zamknięciu aplikacji uniemożliwiającego ponowne 

uruchomienie.

Moduł Analityka:

1) odblokowanie przycisku „NW”, gdy pacjent jest starszy niż 6 miesięcy, a znacznik był 

wcześniej zaznaczony w momencie edycji KMCR;

2) poprawione wyświetlanie roli użytkownika w historii edycji karty MCR;

3) dodanie etykiety w Module Analityka z informacją, że aplikacja znajduje się w trybie offline.

Moduł ZRM Mobilny oraz MS:

1) poprawiona konfiguracja blokady pól przy zmianie danych w KMCR w sekcji Dane pacjenta 
(kraj/NN/rodzaj dokumentu).

Moduł Dyspozytora:

1) poprawa błędu uniemożliwiającego dodawanie nowego zgłoszenia w trybie offline Modułu 

Dyspozytora;

2) rozszerzenie okna szczegółów ZRM;

3) usunięcie nadmiarowych ról w Module Dyspozytora w szczegółach ZRM w momencie 

podłączenia aplikacji do serwera MADM 2.0.

Oprogramowanie serwerowe 50.35:

1) poprawa błędu powodującego brak przesyłania informacji o usunięcia i modyfikacji telefonów 

z formatki Użytkownik do Centralnej Książki Telefonicznej PZŁ SWD PRM.

Wersja 50.36
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Moduł Administratora:

1) usunięcie problemu z zamykaniem procesu w Module Administratora;

2) usunięcie wymagania pola 'VIII części kodu resortowego' dla dodatkowych ZRM-ów;

3) usunięcie błędu z dodawaniem roli użytkownikom.

Moduł Analityka:

1) poprawiona konfiguracja blokownia pól (kraj/dokument tożsamości/NN) przy edycji KMCR.

Moduł Dyspozytora:

1) usunięcie problemu z zadysponowaniem zespołu, gdy aplikacja jest w trybie offline;

2) usunięcie problemu ze znikającym polem określenia wzywającego w trybie offline;

3) usunięcie problemu z automatycznym zapisem, gdy aplikacja jest w trybie offline;

4) usunięcie problemu z wyjściem z formatki, gdy aplikacja jest w trybie offline;

5) usunięcie problemu z niedziałającym przyciskiem obsługi, gdy aplikacja jest w trybie offline; 

6) poprawione ponowne logowanie, po wylogowaniu w trybie offline.

Oprogramowanie serwerowe 50.36:

1) poprawione „parsowanie” komunikatu błędu SIM gdy pojawia się "500 

INTERNAL_SERVER_ERROR" razem z błędem REG.WER.XXX;

2) poprawione wyświetlanie identyfikatora SIM pacjenta.

Wersja 50.37

Moduł Administratora:

1) poprawiony zapis słowników ICD9 oraz typów ZRM (poprawiona walidacja unikalności 

pozycji słownika);

2) odblokowanie możliwości wyboru podmiotu w trybie podglądu formatki użytkownika;

3) zmiana w działaniu algorytmu zapisującego instancje użytkownika przy modyfikacji. 

Zapisywane są wyłącznie instancje użytkowników, do których dostęp ma dany Administrator.

Moduł ZRM Mobilny oraz MS:

1) poprawa mechanizmu pobierania kompletnych składów zespołów z bazy danych, powodująca 

niewłaściwe oznaczanie zespołów jako niekompletne;

2) poprawa błędu powodującego czyszczenie czasu przekazania i powrotu po zapisie KZW, gdy 

zmieniono realizację pomocy.
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Moduł Dyspozytora:

1) ograniczenie wysyłki statusu FR_GAP po wyjściu do listy zdarzeń z trybu podglądu zdarzenia;

2) umożliwienie odwołania ZRM w trybie offline.

Oprogramowanie serwerowe 50.37:

1) ograniczenie synchronizacji Centralnej Książki Telefonicznej PZŁ SWD PRM dla całego konta 

użytkownika, do części aktualnie modyfikowanej dla przypisanego dysponenta;

2) usunięcie kończenia dyżuru użytkowników po ich edycji w Module Administratora.

Wersja 50.38

Moduł Administratora:

1) w formatce tworzenia i modyfikacji użytkownika, usunięto walidację w polu wykonywany 

zawód w przypadku uprawnienia "Członek ZRM" i roli na dyżurze: "Kierowca ZRM" oraz 

uprawnienia "Członek LZRM" i roli na dyżurze: "Pilot 1 (PIC) i Pilot 2 (PICUS)";

2) zaimplementowano nowe warunki, które sprawdzają czy dany użytkownik posiada uprawnienia 

administratora centralnego i w przypadku gdy je posiada, telefony nie są filtrowane 

(ograniczane) tylko dla tego dysponenta;

3) naprawa błędu zawieszania się formatki podczas dodawania pozycji do słownika powiązań 

kodów TERYT z liczbą ludności.

Moduł ZRM Mobilny oraz MS:

1) dodanie przenoszenia zmian dyspozytora z KZW podczas jednoczesnej edycji karty przez 

ZRM; 

2) przebudowa mechanizmu powodującego deadlock w procesie odgrywania dźwięku.

Moduł Dyspozytora:

1) poprawienie wyszukiwania telefonów do ZRM po wprowadzeniu MADM 2.0 

uniemożliwiającego wykonanie połączenia do kierownika ZRM.

Oprogramowanie serwerowe 50.38:

1) zmiana warunków wyświetlania listy telefonów i radiotelefonów dla użytkownika 

z uprawnieniami administrator centralny i administrator LPR;

2) ograniczenie tworzenia rekordu z wpisem „swd user” (dodanie atrybutu "hidden") po dodaniu 

numeru telefonu dla danego użytkownika w Centralnej Książki Telefonicznej PZŁ SWD PRM;
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3) dodanie logowania informacji o kontach do aktualizacji z AD przed wrzuceniem ich do DB 

w celu diagnozy błędu ORA-00001;

4) poprawienie wyszukiwania telefonów do ZRM po wprowadzeniu MADM 2.0 

uniemożliwiającego wykonanie połączenia do kierownika ZRM.

Wersja 51.4

Moduł Administratora:

1) implementacja RFC/16/2020 (Etap I) - Optymalizacja mechanizmów informujących o numerze 

wersji aplikacji;

2) implementacja RFC/15/2021 - Optymalizacja zarządzania pojazdami.

Moduł Analityka:

1) iImplementacja RFC/16/2020 (Etap I) - Optymalizacja mechanizmów informujących o numerze 

wersji aplikacji.

Moduł ZRM Mobilny oraz MS:

1) implementacja RFC/16/2020 (Etap I) - Optymalizacja mechanizmów informujących o numerze 

wersji aplikacji.

Moduł Dyspozytora:

1) implementacja RFC/16/2020 (Etap I) - Optymalizacja mechanizmów informujących o numerze 

wersji aplikacji.

Oprogramowanie serwerowe 51.4:

1) implementacja RFC/16/2020 (Etap I) - Optymalizacja mechanizmów informujących o numerze 

wersji aplikacji;

2) implementacja RFC/15/2021 - Optymalizacja zarządzania pojazdami.

Wersja 51.5

Moduł Administratora:

1) usunięcie problemu z zamykaniem procesu Modułu Administratora;

2) usunięcie wymagania pola „VIII części kodu resortowego” dla dodatkowych ZRM-ów;

3) usunięcie błędu z dodawaniem roli użytkownikom;
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4) poprawa błędu uniemożliwiającego poprawne zamknięcie Modułu Administratora w momencie 

utraty połączenia z serwerami aplikacji SWDPRM;

5) dezaktywacja pól w podglądzie karty stanowiska ZRM/karty SIM/ miejsca stacjonowania/ 

pojazdu/ terminala mobilnego;

6) poprawa błędu powodującego brak przesyłania informacji o usunięcia i modyfikacji telefonów 

z formatki Użytkownik do Centralnej Książki Telefonicznej PZŁ SWD PRM;

7) poprawa wyszukiwania danych w tabelach (błąd IndexOutOfBoundsException) w momencie, 

gdy aplikacja jest w trybie offline;

8) poprawa zamykania procesu javy po zamknięciu aplikacji uniemożliwiającego ponowne 

uruchomienie.

Moduł Analityka:

1) poprawiona konfiguracja blokownia pól (kraj/dokument tożsamości/NN) przy edycji KMCR;

2) odblokowanie przycisku „NW”, gdy pacjent jest starszy niż 6 miesięcy, a znacznik był 

wcześniej zaznaczony w momencie edycji KMCR;

3) poprawione wyświetlanie roli użytkownika w historii edycji karty MCR;

4) dodanie etykiety w Module Analityka z informacją, że aplikacja znajduje się w trybie offline.

Moduł ZRM Mobilny oraz MS:

1) poprawiona konfiguracja blokady pól przy zmianie danych w KMCR w sekcji Dane pacjenta 

(kraj / NN / rodzaj dokumentu);

2) poprawa widoczności Menu użytkownika w momencie potwierdzania przyjęcia zlecenia.

Moduł Dyspozytora:

1) usunięcie problemu z zadysponowaniem zespołu, gdy aplikacja jest w trybie offline;

2) usunięcie problemu ze znikającym polem określenia wzywającego w trybie offline;

3) usunięcie problemu z automatycznym zapisem, gdy aplikacja jest w trybie offline;

4) usunięcie problemu z wyjściem z formatki, gdy aplikacja jest w trybie offline;

5) usunięcie problemu z niedziałającym przyciskiem obsługi, gdy aplikacja jest w trybie offline;

6) poprawione ponowne logowanie, po wylogowaniu w trybie offline;

7) poprawa błędu uniemożliwiającego dodawanie nowego zgłoszenia w trybie offline Modułu 

Dyspozytora;

8) rozszerzenie okna szczegółów ZRM;
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9) usunięcie nadmiarowych ról w aplikacji Dyspozytora w szczegółach ZRM w momencie 

podłączenia aplikacji do serwera MADM 2.0.

Oprogramowanie serwerowe 51.5:

1) poprawione „parsowanie” komunikatu błędu SIM gdy pojawia się "500 

INTERNAL_SERVER_ERROR" razem z błędem REG.WER.XXX;

2) poprawione wyświetlanie identyfikatora SIM pacjenta;

3) poprawa błędu powodującego brak przesyłania informacji o usunięcia i modyfikacji telefonów 

z formatki Użytkownik do systemu CKT.

Wersja 51.6

Moduł Administratora:

1) poprawienie wyświetlania „Daty od” i „Daty do” w liście komunikatów;

2) poprawa odświeżania komunikatów wycofanych i planowanych na liście;

3) odblokowanie możliwości zmiany statusu komunikatu z „Wycofany” na „Aktywny”;

4) usunięcie zbędnej kolumny w liście komunikatów.

Moduł Analityka:

1) poprawa odświeżania komunikatów wycofanych i planowanych na liście komunikatów;

2) usunięcie zbędnej kolumny w liście komunikatów;

3) naprawa funkcjonalności górnej belki z czynnościami i informacją.

Moduł ZRM Mobilny oraz MS:

1) poprawa odświeżania komunikatów wycofanych i planowanych na liście komunikatów;

2) usunięcie zbędnej kolumny w liście komunikatów;

3) poprawa przycisku zmiany stron w liście komunikatów w przypadku ilości stron większej 

niż 10;

4) pogrubienie nagłówków komunikatu;

5) poprawa odświeżania aktualnego przebiegu w ZRM po edycji w Administratorze 

(zniwelowanie możliwości wprowadzania niechronologicznych wartości przebiegu).

Moduł Dyspozytora:

1) poprawa odświeżania komunikatów wycofanych i planowanych na liście komunikatów;

2) usunięcie zbędnej kolumny w liście komunikatów.



13

Oprogramowanie serwerowe 51.6:

1) poprawa odświeżania komunikatów wycofanych i planowanych na liście komunikatów.

RFC – wstępne zlecenia

1) RFC 11/2022/SWDPRM – Unistatusy użytkowników WKRM i LPR;
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2) RFC 12/2022/SWDPRM – Analiza sposobu realizacji połączeń wychodzących do 
PSTN oraz obsługi numerów DDI dla kolejek HLD wykorzystywanych przez DM oraz 
WKRM.

RFC – zlecenia przekazane do realizacji

1) RFC 11/2022/SWDPRM – Unistatusy użytkowników WKRM i LPR;
2) RFC 12/2022/SWDPRM – Analiza sposobu realizacji połączeń wychodzących do 

PSTN oraz obsługi numerów DDI dla kolejek HLD wykorzystywanych przez DM oraz 
WKRM.

Incydenty Serwisowe
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W terminie od dnia 01.04.2022 r. do 30.04.2022 r. odnotowano dwa incydenty serwisowe mające wpływ 
na działanie systemu SWD PRM.  

1. Incydent Serwisowy z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Incydent serwisowy wystąpił w dniu 26 kwietnia 2022 r. od godziny 22:17 do godziny 22:24. 
W związku z wystąpieniem Incydentu serwisowego w systemie Helpdesk utworzone zostały zgłoszenia:

KCMRM# 2257433  - „GABOS: Problem z działaniem SWD PRM.”

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

Wykaz zrealizowanych czynności:
O godzinie 22:20 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 22:22 analiza logów serwerowych wykazała że serwery aplikacyjne nie mogły prawidłowo 
połączyć się z bazą danych. 
O godzinie 22:24 inżynier wsparcia Gabos poinformował CT SWD PRM, że serwery na obu ośrodkach 
przechodzą w stan online i zaczynają poprawną pracę.
O godzinie 22:28 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 usług bazy danych Oracle w wyniku której 
serwery aplikacyjne nie mogły prawidłowo połączyć się z bazą danych. 
W logach nie występuje wpis wskazujący jednoznacznie na przyczynę problemów. 
Natomiast należy zwrócić uwagę że czas wystąpienia incydentu jest skorelowany czasowo 
z wykonywaniem trzech zadań administracyjnymi realizowanymi na bazie danych od godziny 22:00:

1) Auto space advisor;
2) Auto optimizer stats collection;
3) Sql tuning advisor. 

Zadanie z pozycji 3 zakończyło się o godzinie 22:24, dokładnie wtedy kiedy serwery odzyskały łączność 
z bazą danych. 
Podobna sytuacja miała miejsce w dniu 12 marca2022 r. kiedy to w trakcie realizacji zadanie sql tuning 
advisor, uruchamionego o godzinie 6:00, wystąpiła awaria.

Na podstawie przedstawionej analizy stwierdza się że prawdopodobną przyczyną wystąpienia incydentu 
serwisowego było wystąpienie błędu w działaniu zadania bazodanowego: sql tuning advisor. 
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Przykładowy zapis logów z jednego serwera aplikacyjnego:

2022-04-26 22:18:18,760 ERROR [org.hibernate.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper] (default task-
10) javax.resource.ResourceException: IJ000453: Unable to get managed connection for 
java:jboss/datasources/Oracle

Działania zapobiegające wystąpienia incydentu serwisowego w przyszłości:
1) zmiana czasu uruchomienie zadań:

a) Auto space advisor na godzinę 23:15,
b) Auto optimizer stats collection na godzinę 23:45,
c) Sql tuning advisor na godzinę 1:15 oraz w soboty i niedzielę na 3:15;

2) uruchomienie dodatkowego monitorowania systemu operacyjnego.

2. Incydent Serwisowy z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

Incydent serwisowy wystąpił w dniu 27 kwietnia 2022 r. od godziny 11:05 do godziny 11:35. 

W związku z wystąpieniem incydentu serwisowego w systemie Helpdesk utworzone zostały zgłoszenia:

KCMRM# 2257470  - GABOS: problemy z formatkami i ogólnie z aplikacją dyspozytora

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 11:05 kanałem Webex 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 11:17 wstępna analiza logów serwerowych wykazała że serwery aplikacyjne nie mogły 
prawidłowo połączyć się z bazą danych. 
O godzinie 11:20 inżynier wsparcia Gabos poinformował CT SWD PRM, że serwery na obu ośrodkach 
przechodzą w stan online i zaczynają poprawną pracę.
O godzinie 11:30 CT SWD PRM potwierdziło poprawne działanie systemu SWDPRM oraz poprawną 
pracę wszystkich serwerów aplikacyjnych na obu ośrodkach POK i ZOK.
Wykonany został restart baz danych serwera bazodanowego. Czas trwania restartu każdej z baz znacznie 
przekroczył czas restartu standardowego (bez awarii)
Przyczyną wystąpienia incydentu była niedostępność usług bazy danych Oracle w wyniku której 
serwery aplikacyjne nie mogły prawidłowo połączyć się z bazą danych. Niedostępność usług była 
spowodowana niestabilną pracą serwera bazy danych po awarii i która wystąpiła w dniu 26 kwietnia 
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2022 r. W czasie trwania incydentu wszystkie procesory serwera były obciążone na 100%, z czego 90% 
obciążenia przypadało na funkcje systemowe, jednocześnie wolna pamięć swap i RAM spadła do zera.  

Przykładowy zapis logów z jednego serwera aplikacyjnego:

2022-04-27 11:11:43,636 ERROR [org.hibernate.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper] (default task-
10) javax.resource.ResourceException: IJ000453: Unable to get managed connection for 
java:jboss/datasources/Oracle

Działania zapobiegające wystąpienia incydentu serwisowego w przyszłości:
1) restart bazy danych, restart systemu operacyjnego serwera w zaplanowanym oknie serwisowym 

w dniu 28 kwietnia 2022 r.;
2) instalacja dodatkowych narzędzi monitorowania OS;
3) zmiana parametrów OS: 

a) wyłączenie Transparent hugePages odpowiedzialnego za skanowanie w tle, odnajdywanie 
i tworzenie ciągłych dużych stron pamieci,

b) zmiana vm.swappiness z 30 na 10 odpowiedzialnego za graniczna wartość aktywującą 
przenoszenie stron pamięci fizycznej do pliku wymiany;

4) analiza zapytań SQL po stronie aplikacji SWD PRM o znaczącym dla bazy danych obciążeniu.

Pozostałe zadania

1. Karty SIM dla ZRM uruchamianych na podstawie art. 49a ustawy o PRM
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W okresie od 1 do 30 kwietnia 2022 roku nie wydano żadnej 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.).

2. Przekazaliśmy do akceptacji MZ dokument specyfikacji modyfikacji RFC 
11/2022/SWDPRM – Unistatusy użytkowników WKRM i LPR w PZŁ SWD PRM

W dniu 1 kwietnia 2022 r. przekazaliśmy do Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB 
MZ) celem akceptacji dokument 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.

Dokument uzyskał akceptację Członków Rady ds. SWD PRM przy Krajowym Centrum Monitorowania 
Ratownictwa Medycznego.

W przypadku uzyskania akceptacji DB MZ dla ww. RFC w następnym kroku dokument zostanie 
przekazany do wyceny do Wykonawcy.

3. Uzyskaliśmy akceptację Członków Rady ds. SWD PRM dla dokumentu specyfikacji 
modyfikacji RFC 12/2022/SWDPRM – Analiza sposobu realizacji połączeń 
wychodzących do PSTN oraz obsługi numerów DDI dla kolejek HLD 
wykorzystywanych przez DM oraz WKRM w PZŁ SWD PRM

Uzyskaliśmy akceptację Członków Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa 
Medycznego dla 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.
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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.

4. Udostępniliśmy nowe wersje instrukcji użytkownika do Modułu Dyspozytora oraz 
Moduły ZRM Mobilny SWD PRM – doprecyzowania kwestii zmian statusów 
w momencie odmowy przyjęcia pacjenta od ZRM przez podmiot leczniczy

W związku z wnioskiem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie doprecyzowania kwestii zmian 
statusów w momencie odmowy przyjęcia pacjenta od zespołu ratownictwa medycznego (ZRM) przez 
podmiot leczniczy, po dokonaniu analizy zaktualizowaliśmy instrukcje użytkownika dla Modułu ZRM 
– Mobilny oraz Modułu Dyspozytora Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego (SWD PRM).

Ww. instrukcje zostały zaktualizowane w oparciu o stanowisko Departamentu Bezpieczeństwa 
Ministerstwa Zdrowia. Dokonano uzupełnienia opisu statusu z grupy obsługi zdarzenia: “Przekazanie 
pacjenta“. W przypadku odmowy przyjęcia pacjenta od ZRM przez podmiot leczniczy, kierownik ZRM 
powinien wybrać ponownie status „Przewóz do szpitala”, następnie po dotarciu do kolejnego szpitala 
należy wybrać status „W szpitalu”.

W związku z wprowadzeniem aktualizacji ww. instrukcji użytkownika, zwracamy się z uprzejmą prośbą 
o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami w szczególności przez kierowników ZRM 
i dyspozytorów medycznych. Zmienione w nowej wersji instrukcji rozdziały zostały wskazane w historii 
dokumentu.

W repozytorium SWD PRM (dostęp wyłącznie z sieci OST 112) oraz na FTP-e w katalogu: 
Wspólne/SWD PRM zostały zamieszczone zaktualizowane dokumenty pt.:

1) KCMRM-ZR-INS-13 Instrukcja użytkownika – Moduł ZRM – Mobilny SWD PRM 
(wersja 5.7);

2) KCMRM-ZR-INS-03 Instrukcja użytkownika – Moduł Dyspozytora SWD PRM (
wersja 6.5).

5. Przekazaliśmy do akceptacji MZ dokument specyfikacji modyfikacji RFC 
12/2022/SWDPRM – Analiza sposobu realizacji połączeń wychodzących do PSTN 
oraz obsługi numerów DDI dla kolejek HLD wykorzystywanych przez DM oraz 
WKRM w PZŁ SWD PRM

Przekazaliśmy do Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) celem akceptacji 
dokument specyfikacji 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 
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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.

Dokument uzyskał akceptację Członków Rady ds. SWD PRM przy Krajowym Centrum Monitorowania 
Ratownictwa Medycznego.

6. Przekazaliśmy do akceptacji Członków Rady ds. SWD PRM projekt scenariuszy 
testowych modyfikacji RFC 17/2020/SWDPRM – Optymalizacja Modułu ZRM 
(Etap I)

W dniu 4 kwietnia 2022 r. przekazaliśmy do weryfikacji przez Członków Rady ds. Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego przy Krajowym Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego, celem uzgodnień w trybie obiegowym, projekt scenariuszy 
testowych modyfikacji RFC 17/2020/SWDPRM – Optymalizacja Modułu ZRM (Etap I).

Celem projektu RFC 17/2020/SWDPRM – Optymalizacja Modułu ZRM (Etap I), jest wprowadzenie 
zmian usprawniających funkcjonowanie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

Przedmiotem zmian jest wprowadzenie:

a) zesłownikowanego pola identyfikatora NFZ;
b) obszaru w KMCR z możliwością wpisania danych kontaktowych osoby, która została 

wskazana przez pacjenta lub osoby upoważnionej do pozyskiwania informacji nt. jego 
stanu zdrowia.

Przygotowane przez Zespół ds. Rozwoju SWD PRM scenariusze testowe przedstawiają zbiór testów 
weryfikujących poprawność modyfikacji implementowanych w ramach RFC 17/2020/SWDPRM – 
Optymalizacja Modułu ZRM (Etap I) oraz ich wpływ na działanie całego SWD PRM.

7. LPR z decyzją o uznaniu za operatora usługi kluczowej: “Dowodzenie jednostkami 
systemu PRM” polegającej na realizowaniu zadań przez KCMRM w zakresie zadań 
administratora SWD PRM

Minister Zdrowia nałożył na Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR) decyzję o uznaniu LPR za operatora 
usługi kluczowej: “Dowodzenie jednostkami systemu PRM” polegającej na realizowaniu zadań przez 
Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego w zakresie zadań administratora Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1369) 
określa operatorów usług kluczowych, jako firmy i instytucje świadczące usługi o istotnym znaczeniu 
dla utrzymania krytycznej działalności społecznej lub gospodarczej. Kluczowe sektory gospodarki to: 
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energetyczny, transportowy, bankowy i infrastruktury rynków finansowych, ochrony zdrowia, 
zaopatrzenia w wodę pitną (wraz z dystrybucją) i infrastruktury cyfrowej.

Kim jest operator usługi kluczowej?

Operatorem usługi kluczowej (zwany dalej OUK) jest podmiot, posiadający jednostkę organizacyjną na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wobec którego organ właściwy (Minister odpowiedzialny za dany 
dział administracji rządowej) wydał decyzję o uznaniu za OUK.

Organ właściwy wydaje decyzję o uznaniu podmiotu za OUK, jeżeli:

a) podmiot świadczy usługę, która ma kluczowe znaczenie dla utrzymania krytycznej 
działalności społecznej lub gospodarczej, zwaną dalej „usługą kluczową”, wymienioną 
w wykazie usług kluczowych;

b) świadczenie tej usługi kluczowej zależy od systemów informacyjnych;
c) incydent miałby istotny skutek zakłócający dla świadczenia usługi kluczowej przez tego 

operatora.

Rada Ministrów określiła, w drodze rozporządzenia z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wykazu usług 
kluczowych oraz progów istotności skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usług kluczowych 
(Dz. U. poz. 1806):

a) wykaz usług kluczowych, kierując się przyporządkowaniem usługi kluczowej do 
danego sektora, podsektora i rodzaju podmiotu oraz znaczeniem usługi dla utrzymania 
krytycznej działalności społecznej lub gospodarczej;

b) progi istotności skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usług kluczowych 
zawartych w wykazie usług kluczowych.

Obowiązki operatora usługi kluczowej?

Do najważniejszych grup obowiązków OUK należą:

a) zarządzanie ryzykiem (w tym szacowanie ryzyka);
b) wdrożenie odpowiednich i proporcjonalnych do oszacowanego ryzyka środków 

technicznych i organizacyjnych (w tym utrzymanie i bezpieczną eksploatację systemu 
informacyjnego; bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe; bezpieczeństwo i ciągłość 
dostaw; wdrażanie, dokumentowanie i utrzymywanie planów działania);

c) zbieranie informacji o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa i podatnościach na incydenty;
d) zgłaszanie incydentu poważnego do właściwego zespołu CSIRT;
e) obsługa incydentów i współpraca w tym zakresie z właściwym CSIRT;
f) wyznaczenie osoby kontaktowej na potrzeby krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

W momencie otrzymania od organu właściwego decyzji administracyjnej OUK zobowiązany jest 
dokonać następujących działań:

W terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania decyzji od organu właściwego operator: dokonuje 
szacowania ryzyka dla swoich usług kluczowych, zarządza incydentami, wyznacza osobę kontaktową 
z właściwym CSIRT i organem właściwym do spraw cyberbezpieczeństwa, prowadzi działania 
edukacyjne wobec użytkowników, obsługuje incydenty we własnych systemach, zgłasza incydenty 
poważne, usuwa wskazywane podatności;
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W terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania decyzji: wdraża odpowiednie i adekwatne do oszacowanego 
ryzyka środki techniczne i organizacyjne, zbiera informacje o zagrożeniach i podatnościach, stosuje 
środki zapobiegające i ograniczające wpływ incydentów na bezpieczeństwo systemu informacyjnego, 
stosuje wymaganą dokumentację;

W terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania decyzji: przygotowuje pierwszy audyt w rozumieniu 
ustawy, przekazuje sprawozdanie z audytu, wskazanym w ustawie podmiotom.

Jednocześnie za niewykonanie ww. obowiązków wynikających z ustawy, przewidziano zastosowanie 
kar finansowych.

8. Uzyskaliśmy akceptację MZ dla dokumentu specyfikacji modyfikacji RFC 
11/2022/SWDPRM – Unistatusy użytkowników WKRM i LPR w PZŁ SWD PRM

Uzyskaliśmy akceptację  Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia dla dokumentu 
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.

Dokument uzyskał wcześniej akceptację Członków Rady ds. SWD PRM przy Krajowym Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

9. XVIII Posiedzenie Rady ds. SWD PRM

W dniu 6 kwietnia 2022 roku odbyło się XVIII posiedzenie Rady ds. Systemu Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, która jest organem doradczym Krajowego 
Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM).

Głównymi tematami XVIII posiedzenia było:

a) omówienie przebiegu realizacji przez Zespół KCMRM pierwszych warsztatów 
szkoleniowych dla dyspozytorów medycznych zorganizowanych w Wielkopolskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu;

b) omówienie uwag zgłoszonych przez Członków Rady ds. SWD PRM do dokumentów:
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c) projekt scenariuszy testowych Modułu Analityka (wersja 1.0);
d) projekt scenariuszy testowych Modułu ZRM (wersja 1.0);
e) omówienie etapu realizacji RFC oraz przebiegu wdrożenia SWD PRM 2.0.

XVIII Posiedzenie Rady ds. SWD PRM odbyło się w formie wideokonferencji.

Termin kolejnego posiedzenia Rady ds. SWD PRM ustalono na 22 czerwca 2022 r.

10. Złożyliśmy do MZ wniosek o finansowanie zadań operatora usługi kluczowej: 
“Dowodzenie jednostkami systemu PRM” polegającej na realizowaniu zadań przez 
KCMRM w zakresie zadań administratora SWD PRM

W związku z nałożeniem przez Ministra Zdrowia na Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR) decyzji 
o uznaniu LPR za operatora usługi kluczowej: “Dowodzenie jednostkami systemu PRM” polegającej 
na realizowaniu zadań przez Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego w zakresie 
zadań administratora Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 
(SWD PRM), złożyliśmy wniosek do Departamentu Innowacji Ministerstwa Zdrowia o finansowanie 
zadań operatora usługi kluczowej.

Jednocześnie, wstępna analiza spełnienia wymagań ustawy o krajowym systemie bezpieczeństwa 
uwidoczniła konieczność sporządzenia koncepcji realizacji zadań operatora usługi kluczowej 
uwzględniających specyfikę organizacji i funkcjonowania systemu SWD PRM w systemie Państwowe 
Ratownictwo Medyczne. Złożony wniosek obejmuje wstępne koszty związane z utworzeniem Zespołu 
ds. cyberbezpieczeństwa w KCMRM wraz z kosztami wynagrodzeń pracowników oraz niezbędnej 
infrastruktury w tym koszty na zakup sprzętu i oprogramowania dla wzmocnienia bezpieczeństwa SWD 
PRM oraz zakup wyposażenia stanowisk pracy Zespołu ds. cyberbezpieczeństwa. Przekazany do MZ 
wniosek jest pierwszym i obejmuje zakres minimalny dla rozpoczęcia prac przez ww. Zespół oraz 
realizację zadań w pierwszych 3 miesiącach od nałożenia decyzji. Ostateczny zakres oraz wartość 
wniosku będzie można podać po opracowaniu ww. koncepcji oraz rozpoczęciu rekrutacji pracowników.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1369) 
określa operatorów usług kluczowych, jako firmy i instytucje świadczące usługi o istotnym znaczeniu 
dla utrzymania krytycznej działalności społecznej lub gospodarczej. Kluczowe sektory gospodarki to: 
energetyczny, transportowy, bankowy i infrastruktury rynków finansowych, ochrony zdrowia, 
zaopatrzenia w wodę pitną (wraz z dystrybucją) i infrastruktury cyfrowej.

11. Zoptymalizowaliśmy widok kafli w aplikacji DGT DCA PZŁ SWD PRM z numerami 
telefonów do Komend Policji w Warszawie

W związku z wnioskiem jednego z użytkowników Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM), po dokonaniu 
analizy dokonaliśmy modyfikacji wyglądu i opisu kafli w aplikacji DGT DCA na konsolach 
dyspozytorniach w zakładce “Służby Pomocnicze” -> “Policja“. Użytkownik wnioskował o zmianę 
nazw Komend Rejonowych występujący na terenie Warszawy z uwagi, że dotychczas Komendy 
Rejonowe Policji prezentowane były jedynie nazwami skróconymi: “KRP Warszawa I”, “KRP 
Warszawa II“, itd. Propozycja dyspozytorów medycznych z dyspozytorni medycznej Warszawa swym 
zakresem obejmowała zmianę nazw skróconych na szerszy opis wraz z wskazaniem oznaczenia 



24

dzielnicy, która jest obsługiwana przez daną Komendę Policji. Poniżej lista proponowanych nowych 
opisów:

a) KRP Warszawa I Śródmieście;
b) KRP Warszawa II Mokotów, Ursynów, Wilanów;
c) KRP Warszawa III Ochota, Ursus, Włochy;
d) KRP Warszawa IV Wola, Bemowo;
e) KRP Warszawa V Bielany, Żoliborz;
f) KRP Warszawa VI Praga Północ, Białołęka, Targówek;
g) KRP Warszawa VII Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła.

W ramach wykonanych prac nastąpiła zmiana rodzaju kafla dla prezentacji poszczególnych Komend 
Policji w mieście Warszawa z kafli posiadających dwa wiersze na szersze kafle posiadające 3 wiersze 
po 31 znaków i zapisanie typu jednostki z miastem w jednej linii.

W efekcie zrealizowanych prac uzyskaliśmy dużo czytelniejsze i jednoznaczne opisy kafli dla Komedy 
Policji w Warszawie z których łatwo można uzyskać również informację, która komenda obsługuje 
którą dzielnicę Warszawy.

W związku z pozytywnym odbiorem wprowadzonej modyfikacji Zespół Krajowego Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego zwróci się do pozostałych Urzędów Wojewódzkich, 
w strukturach których działają dyspozytornie medyczne w celu ustalenia modyfikacji kafli dla miast 
które posiadają więcej niż jedną Komedę Policji na terenie danego miasta. Przeprowadzone modyfikacje 
wpłyną na poprawę jakości pracy dyspozytorów medycznych i skrócenie czadu obsługi zgłoszenia.

12. Rozpoczęliśmy kolejne zadanie związane z projektem partycjonowania – 
partycjonowanie 1 z 22 tabel w ramach instancji SWDPROD2

Rozpoczęliśmy kolejne długie zadanie związane z realizacją projektu partycjonowania i przejścia bazy 
danych Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) na 
docelową infrastrukturę – partycjonowanie 22 tabel w ramach instancji SWDPROD2. Po zrealizowaniu 
prac związanych z migracją klastrów w ramach instancji SWDPROD2 wykonaliśmy w dniu dzisiejszym 
partycjonowanie 1 z 22 tabel w ramach instancji SWDPROD2 – tabela: 
DOSTEP_DO_DOKUMENTACJI. Jest to najdłuższa część projektu, która będzie trwała przez 
najbliższe kilka miesięcy i będzie się odbywała w przerwach od udostępniania nowych wersji 
oprogramowania lub elementów środowiska jak również innych prac administracyjnych w środowisku 
produkcyjnym. Partycjonowanie rozpoczynamy od najmniejszych tabel, których partycjonowanie 
zajmuje 1-2 godziny. Obserwujemy jak się obecnie zachowuje baza danych w trakcie i po 
partycjonowaniu. Kończyć zadanie będziemy największymi tabelami gdzie czas potrzebny na 
partycjonowanie zajmie od kilkunastu do kilkudziesięciu dniu.

Na potrzeby realizacji tego zadania postał dedykowany plan postępowania opisujący sposób realizacji 
prac oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia problemów podczas partycjonowania tabel 
wraz z procedurami rollback-owymi.

Realizacja ww. prac jest związana realizacją  RFC 18/2021/KCMRM/SWDPRM – Zmiany związane 
z partycjonowaniem tabel SWD PRM.
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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.

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).

13. Przekazaliśmy do wyceny specyfikację modyfikacji RFC 11/2022/SWDPRM – 
Unistatusy użytkowników WKRM i LPR w PZŁ SWD PRM

Po uzyskaniu akceptacji Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia dla dokumentu 
specyfikacji modyfikacji RFC 11/2022/SWDPRM – Unistatusy użytkowników WKRM i LPR, 
przekazaliśmy specyfikację do wyceny przez Wykonawcę.

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.

14. Przekazaliśmy do wyceny 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 w PZŁ SWD PRM

Po uzyskaniu akceptacji Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia dla dokumentu 
specyfikacji 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.
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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.

15. Podpisaliśmy umowy ramowe w postępowaniu na zakup sprzętu wykorzystywanego 
do obsługi SWD PRM (postępowanie ZZP-150/21) – tablety typ A (naziemne ZRM) 
i typ B (lotnicze ZRM) oraz GPS-y

Podpisaliśmy z Wykonawcami umowy ramowe w postępowaniu ZZP-150/21 o udzielenie zamówienia 
publicznego na zakup sprzętu wykorzystywanego do obsługi SWD PRM, który będzie wykorzystywany 
przez użytkowników końcowych Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego (SWD PRM).

Umowy podpisane zostały z AP-Tech Sp. z o. o. z Zamościa, AP-FLYER Sp. z o. o. z Warszawy, 
LOGON S. A. z Bydgoszczy, SUNTAR Sp. z o. o. z Tarnowa oraz WASKO S. A. z Gliwic.

Umowy zawarte ze wszystkimi powyższymi Wykonawcami dotyczą części 1 i 2 postępowania – zakup 
tabletów typ A dla naziemnych ZRM i tabletów typ B dla lotniczych ZRM. Umowy zawarte z LOGON 
S. A. oraz WASKO S. A. dodatkowo zawarte zostały w zakresie części 3 postępowania – zakup 
modułów GPS. Podpisanie umów ramowych nastąpiło w wyniku ogłoszenia przez Zakład Zamówień 
Publicznych przy Ministrze Zdrowia wyboru najkorzystniejszych ofert.

Maksymalne kwoty przeznaczone na realizację zadania:

a) części 1 postępowania – 9 700 000,00 złotych;
b) części 2 postępowania – 429 257,00 złotych;
c) części 3 postępowania – 650 000,00 złotych.

Zakup tabletów i modułów GPS w przypadku naziemnych ZRM obejmuje wymianę około 
30%  tabletów i modułów GPS w ZRM funkcjonujących w systemie Państwowe Ratownictw Medyczne. 
Są to pierwsze zakupy realizowane centralnie po zakupach zrealizowanych kilka lat temu w ramach 
finansowania z środków Unii Europejskiej projektu budowy Systemu Powiadamiania Ratunkowego 
w Polsce.

Kolejnym etapem realizacji zamówienia będzie wysłanie zaproszeń do złożenia ofert indywidualnych 
a następnie podpisanie umów jednostkowych z Wykonawcami, celem dostawy przedmiotu zamówienia.

16. 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 



27

dysponentów ZRM, dokonaliśmy w dniu dzisiejszym aktualizacji tego słownika w Systemie 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.

W wyniku aktualizacji zmieniona została 1 pozycja. Po aktualizacji słownik zawiera 212 aktualnych 
pozycji z nazwami testów antygenowych dopuszczonych przez Komisję Europejskiej do 
sprawozdawania w systemie EWP.

17. Zrealizowaliśmy partycjonowanie 2 z 22 tabel w ramach instancji SWDPROD2

W dniu 11 kwietnia 2022 r. wykonaliśmy partycjonowanie 2 z 22 tabel w ramach instancji SWDPROD2 
– tabela: REQUEST_IDS.

Obecnie realizowane zadania to najdłuższa część projektu optymalizacji bazy danych, która będzie 
trwała przez najbliższe kilka miesięcy i będzie się odbywała w przerwach od udostępniania nowych 
wersji oprogramowania lub elementów środowiska jak również innych prac administracyjnych 
w środowisku produkcyjnym. Partycjonowanie rozpoczęliśmy od najmniejszych tabel, których 
partycjonowanie zajmuje 1-2 godziny. Obserwujemy jak się obecnie zachowuje baza danych w trakcie 
i po partycjonowaniu. Kończyć zadanie będziemy największymi tabelami gdzie czas potrzebny na 
partycjonowanie zajmie od kilkunastu do kilkudziesięciu dniu.

Na potrzeby realizacji tego zadania postał dedykowany plan postępowania opisujący sposób realizacji 
prac oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia problemów podczas partycjonowania tabel 
wraz z procedurami rollback-owymi.

Do tej pory zrealizowaliśmy partycjonowanie na tabeli: DOSTEP_DO_DOKUMENTACJI.

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.

18. Uzyskaliśmy akceptację MZ dla projektu specyfikacji modyfikacji RFC 
5/2022/KCMRM/SWDPRM – optymalizacja funkcjonalności skali bólu – etap 2

Uzyskaliśmy akceptację Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia dla dokumentu 
specyfikacji modyfikacji RFC 5/2022/KCMRM/SWDPRM – Optymalizacja funkcjonalności skali bólu 
– etap 2.

Przedmiotem zmiany jest optymalizacja funkcjonalności skali bólu w Module ZRM poprzez możliwość 
wskazania dokładnej lokalizacji bólu o etiologii urazowej, w sytuacji gdy występuje wiele urazów w 
różnych lokalizacjach na ciele.
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W ramach realizacji RFC:

a) w Module ZRM w sekcji II Badanie w Karcie Medycznych Czynności Ratunkowych 
(KMCR) w polu obrażenia należy dodać kolumnę z polami typu checkbox o nazwie 
„Uwzględnij na Skali Bólu”,

b) zostanie zmodyfikowany mechanizm dodawania opisu skali bólu o etiologii urazowej 
w polu „Opis” w podglądzie i wydruku KMCR,

c) opis dotyczący lokalizacji i charakteru bólu o etiologii urazowej będzie dodawany tylko 
pod warunkiem oznaczenia checkboxów w kolumnie „Uwzględnij na Skali Bólu”,

d) zostanie zmodyfikowany mechanizm walidacji wymaganej do zamknięcia Karty 
Zlecenia Wyjazdu (KZW) w zakresie skali bólu o etiologii urazowej, aby uwzględniać 
wypełnienie kolumny „Uwzględnij na Skali Bólu”,

e) dostosowanie edycji KMCR w zakresie wyżej opisanych zmian w funkcjonalności skali 
bólu  w Module Analityka.

Wcześniej ww. dokument uzyskał akceptację Członków Rady ds. SWD PRM. W kolejnym kroku 
dokument zostanie przekazany do wyceny do Wykonawcy i będzie oczekiwał na realizację.

19. Zrealizowaliśmy partycjonowanie 3 z 22 tabel w ramach instancji SWDPROD2

W dniu 12 kwietnia 2022 r. wykonaliśmy partycjonowanie 3 z 22 tabel w ramach instancji SWDPROD2 
– tabela: ZGLOSZENIE_DYSPOZYTORNIA_PRZEKAZANIE.

Obecnie realizowane zadania to najdłuższa część projektu optymalizacji bazy danych, która będzie 
trwała przez najbliższe kilka miesięcy i będzie się odbywała w przerwach od udostępniania nowych 
wersji oprogramowania lub elementów środowiska jak również innych prac administracyjnych 
w środowisku produkcyjnym. Partycjonowanie rozpoczęliśmy od najmniejszych tabel, których 
partycjonowanie zajmuje 1-2 godziny. Obserwujemy jak się obecnie zachowuje baza danych w trakcie 
i po partycjonowaniu. Kończyć zadanie będziemy największymi tabelami gdzie czas potrzebny na 
partycjonowanie zajmie od kilkunastu do kilkudziesięciu dniu.

Na potrzeby realizacji tego zadania postał dedykowany plan postępowania opisujący sposób realizacji 
prac oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia problemów podczas partycjonowania tabel 
wraz z procedurami rollback-owymi.

Do tej pory zrealizowaliśmy partycjonowanie na tabeli:

a) DOSTEP_DO_DOKUMENTACJI;
b) REQUEST_IDS.

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.

20. Udostępniliśmy nową wersję dokumentu „KCMRM-ZR-INS-21 Instrukcja 
użytkownika aplikacji DGT DCA” – wersja 4.0

Udostępniliśmy dokument „KCMRM-ZR-INS-21 Instrukcja użytkownika aplikacji DGT DCA” 
zaktualizowany do wersji 4.0.

Nowa wersja „Instrukcji użytkownika aplikacji DGT DCA” została opublikowania w związku 
z wdrażaniem w środowisku produkcyjnym specyfikacji modyfikacji „RFC 3/2021/KCMRM/PZŁ – 
Przystosowanie profili aplikacji DGT DCA dla ról GDM, ZGDM oraz DMW do Konsol 
Dyspozytorskich typu B” oraz „RFC 7/2021/KCMRM/PZŁ – Prezentacja roli użytkownika, kodu 
dyspozytorni medycznej oraz miejscowości w panelu połączeń oczekujących”.

Dodatkowo nowa wersja dokumentu KCMRM-ZR-INS-21 została rozszerzona o część drugą opisującą 
obsługę funkcjonalności radiowych systemów łączności radiowej zintegrowanych z PZŁ SWD PRM. 
Integracja systemów łączności radiowej funkcjonujących w Państwowym Ratownictwie Medycznym  
w poszczególnych województwach będzie możliwa po zakończeniu projektu budowy VRF Radio 
w sieci OST 112. Termin zakończenia prac nad VRF Radio planowany jest na początek czerwca 2022 
roku.

21. Przekazaliśmy do realizacji RFC 12/2022/SWDPRM – Analiza sposobu realizacji 
połączeń wychodzących do PSTN oraz obsługi numerów DDI dla kolejek HLD 
wykorzystywanych przez DM oraz WKRM w PZŁ SWD PRM

Po uzyskaniu od Wykonawcy wyceny kosztów realizacji dla dokumentu specyfikacji modyfikacji RFC 
12/2022/SWDPRM – Analiza sposobu realizacji połączeń wychodzących do PSTN oraz obsługi 
numerów DDI dla kolejek HLD wykorzystywanych przez DM oraz WKRM zleciliśmy jego realizację.

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.

22. Zrealizowaliśmy partycjonowanie 4 z 22 tabel w ramach instancji SWDPROD2

W dniu 13 kwietnia 2022 r. wykonaliśmy partycjonowanie 4 z 22 tabel w ramach instancji SWDPROD2 
– tabela: CKT_SYNCHRONIZACJA_ARCH.
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Obecnie realizowane zadania to najdłuższa część projektu optymalizacji bazy danych, która będzie 
trwała przez najbliższe kilka miesięcy i będzie się odbywała w przerwach od udostępniania nowych 
wersji oprogramowania lub elementów środowiska jak również innych prac administracyjnych 
w środowisku produkcyjnym. Partycjonowanie rozpoczęliśmy od najmniejszych tabel, których 
partycjonowanie zajmuje 1-2 godziny. Obserwujemy jak się obecnie zachowuje baza danych w trakcie 
i po partycjonowaniu. Kończyć zadanie będziemy największymi tabelami gdzie czas potrzebny na 
partycjonowanie zajmie od kilkunastu do kilkudziesięciu dniu.

Na potrzeby realizacji tego zadania postał dedykowany plan postępowania opisujący sposób realizacji 
prac oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia problemów podczas partycjonowania tabel 
wraz z procedurami rollback-owymi.

Do tej pory zrealizowaliśmy partycjonowanie na tabeli:

a) DOSTEP_DO_DOKUMENTACJI;
b) REQUEST_IDS;
c) ZGLOSZENIE_DYSPOZYTORNIA_PRZEKAZANIE.

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.

23. ZZP przy MZ ogłosił wybór najkorzystniejszej oferty wykonawczej w postępowaniu 
na zakup sprzętu wykorzystywanego do obsługi SWD PRM (postępowanie ZZP-
149/21/1) – zakup bezprzewodowych słuchawek nagłownych

Zakład Zamówień Publicznym przy Ministrze Zdrowia ogłosił  wybór najkorzystniejszej oferty 
wykonawczej w postępowaniu ZZP-149/21/1 o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu 
wykorzystywanego do obsługi SWD PRM. Postępowanie dotyczyło zakupu bezprzewodowych 
słuchawek nagłownych, które będą wykorzystywane przez dyspozytorów medycznych we wszystkich 
dyspozytorniach medycznych w kraju.

Wybór najkorzystniejszej oferty dotyczy części nr 7 – słuchawki nagłowne w liczbie sztuk 540.

Na podstawie kryteriów oceny ofert wykonawczych, określonych w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia i Zaproszeniu do złożenia oferty wykonawczej, tj. oferowana cena jednostkowa brutto 
oferty wykonawczej za 1 sztukę urządzenia – waga – maks. 100 pkt, wybrano jako najkorzystniejszą 
ofertę wykonawczą złożoną przez Wykonawcę: DGT Sp. o. o.

W kolejnym kroku zostanie podpisana umowa wykonawcza z wybranym Wykonawcą.
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24. Zrealizowaliśmy partycjonowanie 5 z 22 tabel w ramach instancji SWDPROD2

W dniu 14 kwietnia 2022 r. wykonaliśmy partycjonowanie 5 z 22 tabel w ramach instancji SWDPROD2 
– tabela: ZRM_HISTORIA_SKLADU.

Obecnie realizowane zadania to najdłuższa część projektu optymalizacji bazy danych, która będzie 
trwała przez najbliższe kilka miesięcy i będzie się odbywała w przerwach od udostępniania nowych 
wersji oprogramowania lub elementów środowiska jak również innych prac administracyjnych 
w środowisku produkcyjnym. Partycjonowanie rozpoczęliśmy od najmniejszych tabel, których 
partycjonowanie zajmuje 1-2 godziny. Obserwujemy jak się obecnie zachowuje baza danych w trakcie 
i po partycjonowaniu. Kończyć zadanie będziemy największymi tabelami gdzie czas potrzebny na 
partycjonowanie zajmie od kilkunastu do kilkudziesięciu dniu.

Na potrzeby realizacji tego zadania postał dedykowany plan postępowania opisujący sposób realizacji 
prac oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia problemów podczas partycjonowania tabel 
wraz z procedurami rollback-owymi.

Do tej pory zrealizowaliśmy partycjonowanie na tabeli:

a) DOSTEP_DO_DOKUMENTACJI;
b) REQUEST_IDS;
c) ZGLOSZENIE_DYSPOZYTORNIA_PRZEKAZANIE;
d) CKT_SYNCHRONIZACJA_ARCH.

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.

25. Podpisaliśmy umowę z Ministerstwem Zdrowia na zakupy inwestycyjne związane 
z realizacją zadań w zakresie administrowania rozbudowy i modyfikacji SWD PRM

Podpisaliśmy z Ministerstwem Zdrowia umowę dotacji celowej na zakupy inwestycyjne związane 
z realizacją zadań w zakresie administrowania Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) oraz w zakresie jego rozbudowy i modyfikacji w wysokości 
12 802 095 złotych.

W ramach budżetu na 2022 rok kontynuujemy realizację ustawowego zadania zakupu sprzętu 
przeznaczonego do obsługi SWD PRM w specjalistycznych środkach transportu sanitarnego  
wykorzystywanych  przez  zespoły  ratownictwa  medycznego (tablety i moduły GPS – wymiana 
kolejnej drugiej tury sprzętu).
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W związku z rozbudową od 2018 roku infrastruktury wykorzystywanej przez SWD PRM , w bieżącym 
roku główny wydatki będą związane z przedłużenie wsparcia producentów, zarówno zakupionych 
urządzeń, jak również przedłużenie licencji na oprogramowanie. Jednocześnie, będziemy kontynuowali 
rozbudowę infrastruktury środowiska SWD PRM o kolejne urządzenia.  

W 2022 roku zostanie także zrealizowany 2 etap modernizacji torów antenowych w bazach HEMS 
i bazie EMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zadanie realizowane jest na potrzeby integracji 
łączności radiotelefonicznej z Podsystemem Zintegrowanej Łączności SWD PRM.

26. Przedłużenie stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie przedłużające, do 30 kwietnia 2022 r. do godz. 
23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia 
alarmowego BRAVO 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 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.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni.

Stopień alarmowy CHARLIE–CRP (trzeci w czterostopniowej skali) określonych w ustawie 
o działaniach antyterrorystycznych. Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia 
potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo 
uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

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

27. Zrealizowaliśmy partycjonowanie 6 z 22 tabel w ramach instancji SWDPROD2

W dniu 15 kwietnia 2022 r. wykonaliśmy partycjonowanie 6 z 22 tabel w ramach instancji SWDPROD2 
– tabela: OBECNOSC_ODNOTOWANA. 

Obecnie realizowane zadania to najdłuższa część projektu optymalizacji bazy danych, która będzie 
trwała przez najbliższe kilka miesięcy i będzie się odbywała w przerwach od udostępniania nowych 
wersji oprogramowania lub elementów środowiska jak również innych prac administracyjnych 
w środowisku produkcyjnym. Partycjonowanie rozpoczęliśmy od najmniejszych tabel, których 
partycjonowanie zajmuje 1-2 godziny. Obserwujemy jak się obecnie zachowuje baza danych w trakcie 
i po partycjonowaniu. Kończyć zadanie będziemy największymi tabelami gdzie czas potrzebny na 
partycjonowanie zajmie od kilkunastu do kilkudziesięciu dniu.

Na potrzeby realizacji tego zadania postał dedykowany plan postępowania opisujący sposób realizacji 
prac oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia problemów podczas partycjonowania tabel 
wraz z procedurami rollback-owymi.

Do tej pory zrealizowaliśmy partycjonowanie na tabeli:

a) DOSTEP_DO_DOKUMENTACJI;
b) REQUEST_IDS;
c) ZGLOSZENIE_DYSPOZYTORNIA_PRZEKAZANIE;
d) CKT_SYNCHRONIZACJA_ARCH;
e) ZRM_HISTORIA_SKLADU.

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.

28. Negatywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 29/11/2020 – 
Monitorowanie statusu systemów służb pomocniczych

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny 
inicjatywę użytkownika numer  29/11/2020 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez 
użytkownika z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.
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Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji, która pozwoliłaby monitorować status 
prawidłowości działania służb pomocniczych.

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po dokonaniu 
analizy zgłoszenia wydał negatywną rekomendację dla DB MZ. Zespół KCMRM wyjaśnia, że 
w związku z planowanym udostępnieniem w środowisku produkcyjnym RFC 16/2020/SWDPRM – 
wprowadzi mechanizm przekazywania do użytkowników komunikatów o pracach planowych czy 
awariach.

Zespół KCMRM informuje jednocześnie że w wyniku pogłębionej analizy po naszej stronie 
wypracowaliśmy stanowisko dotyczące odstąpienia od przekazywania do użytkowników końcowych, 
zbędnych komunikatów o pracach planowych w sieci OST112, SWD PSP, SWD Policji czy ST CPR, 
które nie będą miały wpływu na działanie SWD PRM. Zmiana w tym zakresie zostanie wprowadzona 
przy wdrożeniu ww. RFC. Należy pamiętać, że funkcjonalność komunikatów zaimplementowana 
w ramach realizacji RFC 16/2020/SWDPRM będzie wykorzystywana do powiadamiania 
użytkowników końcowych o sytuacjach mających wpływ wyłącznie na funkcjonowanie SWD PRM.

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

29. Ustaliliśmy terminy wymiany ostatnich switch-y w dyspozytorniach medycznych – 
woj. pomorskie

W związku z finalizacją projektu wymiany switch-y w dyspozytorniach medycznych zlokalizowanych 
poza Ośrodkami Regionalnymi Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) na potrzeby prawidłowego 
działania SWD PRM i systemów współpracujących, w niżej wskazanych terminach odbędą się ostatnie 
prace związane w wymianą tych urządzeń w następujących dyspozytorniach medycznych:

a) w dniu 20 kwietnia 2022 r. nastąpi wymiana switch-y w dyspozytorni medycznej 
w Gdańsku,

b) w dniu 21 kwietnia 2022 r. nastąpi wymiana switch-y w dyspozytorni medycznej 
w Słupsku.

W ramach prac zaplanowano:

a) demontaż aktualnie użytkowanych urządzeń;
b) montaż nowych urządzeń;
c) konfigurację urządzeń.

Prace będą realizowane przez Zespół Centrum Technicznego SWD PRM Krajowego Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego we współpracy z Inżynierami Biura Informatyki i Łączności 
Komendy Głównej Policji.

30. 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.
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W wyniku aktualizacji dodanych zostało 8 nowych pozycji. Po aktualizacji słownik zawiera 220 
aktualnych pozycji z nazwami testów antygenowych dopuszczonych przez Komisję Europejskiej do 
sprawozdawania w systemie EWP.

31. Negatywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 04/03/2022 – 
Edycja KZW oraz KMCR z poziomu zakładki SIM

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny 
inicjatywę użytkownika numer 4/03/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez 
użytkownika z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji polegającej na implementacji mechanizmu 
umożliwiającego modyfikację dokumentów medycznych: Karty Zlecenia Wyjazdu oraz Karty 
Medycznych Czynności Ratunkowych z poziomu zakładki “SIM” w Module Analityka.

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po dokonaniu 
analizy zgłoszenia wydał negatywną rekomendację dla DB MZ informując jednocześnie, że w Module 
Analityka 1.0 wdrożenie funkcjonalności modyfikacji dokumentów z poziomu zakładki „SIM” jest 
zasadne i stanowiło by znaczące ułatwienie dla użytkowników. Natomiast należy mieć na uwadze, że 
w Module Analityka 2.0 zaplanowano dodanie nowych zakładek oraz funkcjonalności ułatwiających 
obsługę błędów SIM.

Poniżej przedstawiamy opis funkcjonalności przekazywania dokumentów do poprawy przez 
kierowników ZRM zgodnie z zapisami Projektu Technicznego rozbudowy Modułu Analityka do tzw. 
wersji SWD PRM 2.0:

3.6.3 PRZEKAZYWANIE KART

Funkcjonalność przekazywania dokumentów będzie dostępna wyłącznie dla użytkowników 
z uprawnieniem systemowym analityk dysponenta. Funkcjonalność dotyczy kart, które będą otrzymają 
status KZW:

1) „Błąd walidacji wstępnej”;

2) „Błąd zwrócony z OW NFZ”.

Analityk dysponenta po weryfikacji błędnych, oznaczonych na czerwono, pól w karcie, będzie miał 
możliwość przekazania ich do kierownika ZRM, który wytworzył dokumentację.

Przekazanie dokumentacji przez System nastąpi po oznaczeniu dokumentów na liście dokumentów do 
modyfikacji, a następnie kliknięciu w przycisk „Przekaż karty”. Po kliknięciu w przycisk „Przekaz 
karty”, System:

a) udostępni karty w Module ZRM – Stacjonarny, gdzie kierownik ZRM będzie miał 
możliwość ich poprawy;

b) status KZW zostanie zmieniona na „Do uzupełnienia”.

Dokumenty przestaną być widoczne na liście zamkniętych dokumentów, ponieważ wymagają 
ponownego zamknięcia. Karty ze statusem KZW „Do uzupełnienia” są wyświetlane na liście 
dokumentów do modyfikacji.
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Ww. inicjatywa wraz z opinią KCMRM została przekazana do dalszego procedowania przez DB MZ.

32. Zakończyliśmy prace związane z wymianą switch-y w DM11-01 w Gdańsku

W związku z kontynuacją projektu wymiany switch-y w dyspozytorniach medycznych na potrzeby 
prawidłowego działania SWD PRM i systemów współpracujących, zakończyliśmy prace związane 
w wymianą tych urządzeń w kolejnej lokalizacji. Tym razem prace realizowaliśmy w DM11-01 
w Gdańsku.

W ramach prac zaplanowano:

a) demontaż aktualnie użytkowanych urządzeń;
b) montaż nowych urządzeń;
c) konfigurację i uruchomienie nowych urządzeń.

Prace były realizowane przez Zespół Centrum Technicznego SWD PRM Krajowego Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego we współpracy z Inżynierami Biura Informatyki i Łączności 
Komendy Głównej Policji.

33. Pozytywna rekomendacja KCMRM dla MZ do inicjatywy użytkownika 29/2021 – 
Dodanie filtrów wyszukiwania w aplikacji VaboxWeb

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny 
inicjatywę użytkownika numer 29/12/2021 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności aplikacji VaboxWeb 
zgłoszonej przez użytkownika z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji aplikacji VaboxWeb polegającej na możliwości 
wyszukiwania nagrań powstałych również w obcych dyspozytorniach oraz zawężenia wyszukiwania 
nagrań po numerze telefonu.

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po dokonaniu 
analizy zgłoszenia wydał pozytywną rekomendację dla DB MZ informując jednocześnie, że obecnie 
zaimplementowane funkcjonalności umożliwiają dostęp do nagrań wytworzonych w ramach właściwej 
dyspozytorni medycznej – w opinii Zespołu KCMRM należy zmodyfikować powyższą funkcjonalność 
poprzez możliwość wyświetlenia przez użytkownika wszystkich nagrań dostępnych w systemie, 
zarówno tych do których użytkownik ma uprawnienia jak i tych do których nie posiada uprawnień, 
zgodnie z przyjętą logiką systemu. Nagrania do których użytkownik ma uprawnienia będą 
jednoznacznie oznaczone na liście. Pozostałe nagrania będą jedynie prezentowane, bez możliwości 
odsłuchu, eksportu oraz możliwości wyszukania nagrań powiązanych. Listę będzie można zapisać 
w postaci pliku csv. Zapisane zostaną wszystkie rekordy.

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

34. Zrealizowaliśmy partycjonowanie 8 z 22 tabel w ramach instancji SWDPROD2

W dniu 21 kwietnia 2022 r. wykonaliśmy partycjonowanie 8 z 22 tabel w ramach instancji SWDPROD2 
– tabela: AUTENTYKACJA. 
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Obecnie realizowane zadania to najdłuższa część projektu optymalizacji bazy danych, która będzie 
trwała przez najbliższe kilka miesięcy i będzie się odbywała w przerwach od udostępniania nowych 
wersji oprogramowania lub elementów środowiska jak również innych prac administracyjnych w 
środowisku produkcyjnym. Partycjonowanie rozpoczęliśmy od najmniejszych tabel, których 
partycjonowanie zajmuje 1-2 godziny. Obserwujemy jak się obecnie zachowuje baza danych w trakcie 
i po partycjonowaniu. Kończyć zadanie będziemy największymi tabelami gdzie czas potrzebny na 
partycjonowanie zajmie od kilkunastu do kilkudziesięciu dniu.

Na potrzeby realizacji tego zadania postał dedykowany plan postępowania opisujący sposób realizacji 
prac oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia problemów podczas partycjonowania tabel 
wraz z procedurami rollback-owymi.

Do tej pory zrealizowaliśmy partycjonowanie na tabeli:

a) DOSTEP_DO_DOKUMENTACJI;
b) REQUEST_IDS;
c) ZGLOSZENIE_DYSPOZYTORNIA_PRZEKAZANIE;
d) CKT_SYNCHRONIZACJA_ARCH;
e) ZRM_HISTORIA_SKLADU;
f) OBECNOSC_ODNOTOWANA;
g) STANOWISKO_DYSPOZYTORSKIE_HISTORIA. 

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.

35. Zakończyliśmy prace związane z wymianą switch-y w DM11-02 w Słupsku

W związku z kontynuacją projektu wymiany switch-y w dyspozytorniach medycznych zlokalizowanych 
poza Ośrodkiem Regionalnym Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego na potrzeby prawidłowego działania SWD PRM 
i systemów współpracujących, zakończyliśmy prace związane w wymianą tych urządzeń w kolejnej 
lokalizacji. Tym razem prace realizowaliśmy w DM11-02 w Słupsku.

W ramach prac zaplanowano:

a) demontaż aktualnie użytkowanych urządzeń;
b) montaż nowych urządzeń;
c) konfigurację i uruchomienie nowych urządzeń.
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Prace były realizowane przez Zespół Centrum Technicznego SWD PRM Krajowego Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego we współpracy z Inżynierami Biura Informatyki i Łączności 
Komendy Głównej Policji.

36. Ogłosiliśmy postępowanie na odnowienie licencji na oprogramowanie antywirusowe 
na stacje dostępowe SWD PRM

Ogłosiliśmy postępowanie na odnowienie licencji na oprogramowanie antywirusowe na stacje 
dostępowe wykorzystywane do obsługi Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie wsparcia producenta firmy ESET na posiadane 
oprogramowanie antywirusowe na okres kolejnych 36 miesięcy. Przedmiot zamówienia nie obejmuje 
jakichkolwiek prac instalacyjnych czy konfiguracyjnych, a jedynie odnowienie posiadanych licencji 
wraz ze wsparciem producenta. Oprogramowanie antywirusowe wykorzystywane jest na stacjach 
dostępowych, tablety i serwery działające na rzecz SWD PRM w łącznej ilości 4645 sztuk oraz licencji 
dla tych stacji roboczych, tabletów i serwerów w liczbie wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert upływa w dniu 16 maja 2022 r. o godz. 12:30.

37. Rozpoczęliśmy prace nad specyfikacją modyfikacji RFC 22/2022/SWDPRM – 
Dodanie nowego statusu ZRM – „Przywracanie gotowości”

Zespół Rozwoju rozpoczął prace nad przygotowaniem specyfikacji modyfikacji RFC 
22/2022/SWDPRM – Dodanie nowego statusu ZRM– „Przywracanie gotowości”.

Celem projektu jest dodanie nowego statusu zespołu ratownictwa medycznego (ZRM) w związku ze 
zgłoszeniem inicjatywy użytkownika nr 28/12/2021 przez użytkownika z Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego.

Produktem zlecenia jest  dodanie nowego statusu ZRM: „Przywracanie gotowości”.

Ww. zmiana dotyczyć będzie Modułu ZRM, Modułu Dyspozytora, Modułu Analityka, Modułu 
Koordynatora, Modułu CO LPR, Modułu Mapowego, Modułu Raportowego.

Nowy ww. status ZRM powinien być ustawiany przez kierownika ZRM w momencie gdy ZRM musi 
wykonać czynności przywracające go do pełnej gotowości (przejazd na dezynfekcję, przejazd na mycie, 
zmiana pojazdu, uzupełnienie sprzętu).

Po zakończeniu prac nad projektem RFC dokument zostanie przekazany do uzgodnień z Członkami 
Rady ds. SWD PRM przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

38. Zakończyliśmy uzgodnienia z Członkami Rady ds. SWD PRM projektu scenariuszy 
testowych modyfikacji RFC 17/2020/SWDPRM – Optymalizacja Modułu ZRM 
(Etap I)

Zakończyliśmy uzgodnienia z Członkami Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa 
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Medycznego projektu scenariuszy testowych modyfikacji RFC 17/2020/SWDPRM – Optymalizacja 
Modułu ZRM (Etap I). Uzgodnienia były prowadzone w trybie obiegowym.

Celem projektu RFC 17/2020/SWDPRM – Optymalizacja Modułu ZRM (Etap I), jest wprowadzenie 
zmian usprawniających funkcjonowanie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

Przedmiotem zmian jest wprowadzenie:

a) zesłownikowanego pola identyfikatora NFZ;
b) obszaru w KMCR z możliwością wpisania danych kontaktowych osoby, która została 

wskazana przez pacjenta lub osoby upoważnionej do pozyskiwania informacji nt. jego 
stanu zdrowia.

Przygotowane przez Zespół ds. Rozwoju SWD PRM scenariusze testowe przedstawiają zbiór testów 
weryfikujących poprawność modyfikacji implementowanych w ramach RFC 17/2020/SWDPRM – 
Optymalizacja Modułu ZRM (Etap I) oraz ich wpływ na działanie całego SWD PRM.

39. Zrealizowaliśmy partycjonowanie 9 z 22 tabel w ramach instancji SWDPROD2

W dniu 22 kwietnia 2022 r. wykonaliśmy partycjonowanie 9 z 22 tabel w ramach instancji SWDPROD2 
– tabela: ZGLOSZENIE_SIWCPR_SENT.

Obecnie realizowane zadania to najdłuższa część projektu optymalizacji bazy danych, która będzie 
trwała przez najbliższe kilka miesięcy i będzie się odbywała w przerwach od udostępniania nowych 
wersji oprogramowania lub elementów środowiska jak również innych prac administracyjnych 
w środowisku produkcyjnym. Partycjonowanie rozpoczęliśmy od najmniejszych tabel, których 
partycjonowanie zajmuje 1-2 godziny. Obserwujemy jak się obecnie zachowuje baza danych w trakcie 
i po partycjonowaniu. Kończyć zadanie będziemy największymi tabelami gdzie czas potrzebny na 
partycjonowanie zajmie od kilkunastu do kilkudziesięciu dniu.

Na potrzeby realizacji tego zadania postał dedykowany plan postępowania opisujący sposób realizacji 
prac oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia problemów podczas partycjonowania tabel 
wraz z procedurami rollback-owymi.

Do tej pory zrealizowaliśmy partycjonowanie na tabeli:

a) DOSTEP_DO_DOKUMENTACJI;
b) REQUEST_IDS;
c) ZGLOSZENIE_DYSPOZYTORNIA_PRZEKAZANIE;
d) CKT_SYNCHRONIZACJA_ARCH;
e) ZRM_HISTORIA_SKLADU;
f) OBECNOSC_ODNOTOWANA;
g) STANOWISKO_DYSPOZYTORSKIE_HISTORIA;
h) AUTENTYKACJA.

Realizacja ww. prac jest związana realizacją  RFC 18/2021/KCMRM/SWDPRM – Zmiany związane 
z partycjonowaniem tabel SWD PRM.
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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.

40. Rozpoczęliśmy proces zawierania z Wojewodami porozumień dotyczących 
przekazania sprzętu przeznaczonego do obsługi SWD PRM na terenie województwa 
– konsol dyspozytorskich typ B i zestawów słuchawek nagłownych

W dniu 22 kwietnia 2022 r. rozpoczęliśmy przekazywanie Wojewodom do podpisu porozumień 
dotyczących przekazania sprzętu przeznaczonego do obsługi SWD PRM na terenie województwa. Na 
mocy zawartych porozumień, możliwe będzie dostarczenie Wojewodom sprzętu, przeznaczonego dla 
pracowników dyspozytorni medycznych – konsol dyspozytorskich typ B dla stanowisk dyspozytorów 
medycznych wysyłających, zastępcy głównego oraz dyspozytora głównego oraz – w przypadku części 
województw (woj. dolnośląskie, woj. kujawsko-pomorskie, woj. lubelskie, woj. lubuskie, woj. opolskie, 
woj. podkarpackie, woj. warmińsko-mazurskie, woj. zachodniopomorskie) – zestawów 
bezprzewodowych słuchawek nagłownych wraz ze stacjami bazowymi dla wszystkich stanowisk 
dyspozytorów medycznych.

Konsole dyspozytorskie typ B, są większe od obecnie wykorzystywanych przez dyspozytorów 
i przygotowują infrastrukturę PZŁ SWD PRM do obsługi zintegrowanej z PZŁ SWD PRM łączności 
radiowej w aplikacji DGT DCA.

Dostawy sprzętu będą realizowane przez firmę DGT Sp. z o. o. ze Straszyna, wyłonioną jako 
wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego przez Zakład 
Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.

Mając na uwadze różny etap prowadzonych przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze 
Zdrowia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pozostałego planowanego do 
zakupu sprzętu, dostawy realizowane będą etapami, wraz z sukcesywnym wyłanianiem kolejnych 
wykonawców poszczególnych zadań.

Po podpisaniu porozumień przez Wojewodów, możliwe będzie uzgodnienie przez Krajowe Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego i dostawcę sprzętu terminu dostawy, o czym, zgodnie 
z treścią zawieranych porozumień, Wojewodowie poinformowani będą z co najmniej 3-dniowym 
wyprzedzeniem.

41. Podpisaliśmy pierwszą umowę jednostkową w postępowaniu na zakup sprzętu 
wykorzystywanego do obsługi SWD PRM (postępowanie ZZP-149/21) – konsole 
dyspozytorskie typ. B

Podpisaliśmy,  z firmą DGT Sp. z o. o. ze Straszyna, pierwszą umowę jednostką w postępowaniu ZZP-
149/21 o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu wykorzystywanego do obsługi SWD 
PRM, który będzie wykorzystywany przez użytkowników końcowych Systemu Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).
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Przedmiotowa umowa ramowa dotyczy części 5 postępowania – zakup konsol dyspozytorskiej 
typ. B DGT 5810-11 w liczbie 86 sztuk. Podpisanie umowy jednostkowej nastąpiło w wyniku 
ogłoszenia przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia wyboru najkorzystniejszych 
ofert i zawarciu umowy ramowej.

Kwota wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy to 1 311 672,00 złotych;

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy wraz ze wszystkimi dokumentami 
określonymi w umowie w terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia Umowy. Ww. sprzęt będzie 
dostarczany bezpośrednio do Urzędów Wojewódzkich (UW) po podpisaniu dwustronnego 
porozumienia w sprawie przekazania Wojewodzie składników majątkowych w postaci sprzętu 
przeznaczonego do obsługi SWD PRM na terenie województwa, które zostały przekazane do UW 
w ostatnich dniach.

Po zrealizowaniu przedmiotu umowy stanowiska dyspozytorów medycznych wysyłających oraz 
dyspozytorów głównych zostaną wyposażone w konsole dyspozytorskie typ. B, które są większe od 
obecnie wykorzystywanych i przygotowują infrastrukturę do obsługi łączności radiowej w aplikacji 
DGT DCA.

42. Podpisaliśmy drugą umowę jednostkową w postępowaniu na zakup sprzętu 
wykorzystywanego do obsługi SWD PRM (postępowanie ZZP-149/21) – słuchawki 
bezprzewodowe

Podpisaliśmy,  z firmą DGT Sp. z o. o. ze Straszyna, drugą umowę jednostką w postępowaniu ZZP-
149/21 o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu wykorzystywanego do obsługi SWD 
PRM, który będzie wykorzystywany przez użytkowników końcowych Systemu Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

Przedmiotowa umowa ramowa dotyczy części 7 postępowania – zakup bezprzewodowych słuchawek – 
Sennheiser STW 5014 (stacja bazowa), SDW 10HS (słuchawka) w liczbie 540 sztuk słuchawek 
nagłownych wraz ze stacjami bazowymi w liczbie 220 sztuk. Podpisanie umowy jednostkowej nastąpiło 
w wyniku ogłoszenia przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia wyboru 
najkorzystniejszych ofert i zawarciu umowy ramowej.

Kwota wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy to 1 258 560,60 złotych;

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy wraz ze wszystkimi dokumentami 
określonymi w umowie w terminie do 8 tygodni od dnia zawarcia Umowy. Ww. sprzęt będzie 
dostarczany bezpośrednio do Urzędów Wojewódzkich (UW) po podpisaniu dwustronnego 
porozumienia w sprawie przekazania Wojewodzie składników majątkowych w postaci sprzętu 
przeznaczonego do obsługi SWD PRM na terenie województwa, które zostały przekazane do UW 
w ostatnich dniach. W związku ze zgłoszonym przez wykonawcę w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego brakiem dostępności całego wolumenu słuchawek nagłownych, dostawy tej 
części realizowane będą w dwóch etapach. W ramach zawartej umowy w pierwszym etapie słuchawki 
zostaną dostarczone dla dyspozytorni medycznych w następujących województwach: 
woj. dolnośląskim, woj. kujawsko-pomorskim, woj. lubelskim, woj. lubuskim, woj. opolskim, 
woj. podkarpackim, woj. warmińsko-mazurskim, woj. zachodniopomorskim.
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Po zrealizowaniu przedmiotu umowy wszystkie stanowiska dyspozytorów medycznych we wszystkich 
dyspozytorniach medycznych w kraju zostaną wyposażone w zestawy bezprzewodowych słuchawek 
nagłownych.

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

W związku z odpowiedzią Pani Małgorzaty Popławskiej, Prezes Związku Pracodawców Ratownictwa 
Medycznego z dnia 1 kwietnia 2022 roku dotyczącym aktualizacji listy przedstawicieli Związku 
Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ z grona dysponentów zespołów ratownictwa 
medycznego oraz pismem Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej, uległ zmianie 
dotychczasowy skład Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego (SWD PRM) przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego 
(KCMRM).

Członkowie Rady, którzy przestają wchodzić w jej skład:

a) Adam Stępka – Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi,
b) Łukasz Rozbicki – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach,
c) Łukasz Rok – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia 

Ratunkowego w Częstochowie,
d) Karol Wiśniewski – Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku,
e) Agnieszka Trznadel – Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie,
f) Paweł Krasowicz – Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie,
g) Wojciech Chudy – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sądeckie 

Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu,
h) Łukasz Hudzik – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie,
i) Daniel Celiński – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM – Meditrans” 

Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach,
j) Michał Starzyński – SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy,
k) Karol Wojtczak – Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu,
l) Adam Waligóra – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej 

Górze,
m) Jakub Bonawentura Wakuluk – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 

w Poznaniu.

Nowi członkowie Rady:

a) Urszula Telicka – Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu 
Sanitarnego w Kielcach,

b) Marcin Gadacz – Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Koninie,
c) Wiesław Marciniak – Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie,
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d) Grzegorz Gałuszka – Podkarpacka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Mielcu,
e) Ireneusz Wiktorzak – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie,
f) Krzysztof Mitura – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM – 

Meditrans” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach,
g) Paweł Wnuk – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego 

“Meditrans” SP ZOZ w Warszawie,
h) Łukasz Rosiński – Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu,
i) Ryszard Szypulewski – SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku,
j) Łukasz Pach – Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach.

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,
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) Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej,
c) Urzędów Wojewódzkich,
d) Polskiej Rady Ratowników Medycznych,
e) Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych,
f) Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ,
g) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
h) Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

44. Negatywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 31/12/2021 – 
Modyfikacja zakładki „SIM” o nową funkcję drukowania i exportu danych

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia(DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny 
inicjatywę użytkownika numer  31/12/2021 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu 
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Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez 
użytkownika z województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji polegającej na wprowadzeniu możliwości 
drukowania i eksportu danych w zakładce “SIM” w Module Analityka.

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po dokonaniu 
analizy zgłoszenia wydał negatywną rekomendację dla DB MZ. W opinii KCMRM nie ma zasadności 
implementacji opisywanych funkcjonalności, ponieważ w bieżącym roku planujemy produkcyjne 
uruchomienie m. in. Modułu Analityka SWD 2.0, w którym przewidziano funkcjonalności 
umożliwiające użytkownikowi z rolą analityka przesyłanie dokumentacji medycznej do kierowników 
ZRM celem umożliwienia poprawy błędów.

Poniżej opis funkcjonalności przekazywania dokumentów do poprawy przez kierowników ZRM 
zgodnie z zapisami Projektu Technicznego rozbudowy Modułu Analityka do tzw. wersji SWD PRM 
2.0:

3.6.3 PRZEKAZYWANIE KART

Funkcjonalność przekazywania dokumentów będzie dostępna wyłącznie dla Użytkowników 
z uprawnieniem systemowym analityk dysponenta ZRM. Funkcjonalność dotyczy kart, które będą 
otrzymają status KZW:

1) „Błąd walidacji wstępnej”;

2) „Błąd zwrócony z OW NFZ”.

Analityk dysponenta ZRM po weryfikacji błędnych, oznaczonych na czerwono, pól w karcie, będzie 
miał możliwość przekazania ich do Kierownika ZRM, który wytworzył dokumentację.

Przekazanie dokumentacji przez System nastąpi po oznaczeniu dokumentów na liście dokumentów do 
modyfikacji, a następnie kliknięciu w przycisk „Przekaż karty”. Po kliknięciu w przycisk „Przekaz 
karty”, System:

1) udostępni karty w MS ZRM, gdzie kierownik ZRM będzie miał możliwość ich poprawy;

2) status KZW zostanie zmieniona na „Do uzupełnienia”;

3) dokumenty przestaną być widoczne na liście zamkniętych dokumentów, ponieważ wymagają 
ponownego zamknięcia.

Karty ze statusem KZW „Do uzupełnienia” są wyświetlane na liście dokumentów do modyfikacji.

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

45. Dwutygodniowe podsumowanie prac projektowych budynku KCMRM

Z dniem 27 kwietnia 2022 r. rozpoczęliśmy publikację co dwa tygodnie podsumowania z prac 
związanych z realizacją umowy z firmą Pas Projekt sp. z o. o. z Nadarzyna na: “Opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa 
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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“. 

W okresie ostatnich dwóch tygodni realizowane były następujące prace:

a) wykonano aktualizację inwentaryzacji zieleni;
b) wykonano ekspertyzę ornitologiczno-chiropterologiczną wraz z wnioskiem do 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie;
c) prowadzona jest aktualizacja mapy do celów projektowych;
d) przygotowano wniosek do Orange w sprawie nawiązania do kanalizacji kablowej 

i zabezpieczenia wjazdu;
e) przeprowadzono konsultacja z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.;
f) wykonano wstępny projekt technologii kuchni;
g) zweryfikowano projekt konstrukcyjny przygotowany przez poprzedniego Wykonawcę.

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.

Realizacja ww. umowy jest kontynuacją prac po poprzednim wykonawcy z którym rozwiązano umowę.

46. ZZP przy MZ wysłał do Wykonawców zaproszenia do składania ofert jednostkowych 
w postępowaniu na zakup sprzętu wykorzystywanego do obsługi SWD PRM 
(postępowanie ZZP-150/21) – tablety typ A (naziemne ZRM) i typ B (lotnicze ZRM) 
oraz GPS-y
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Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia wysłał do Wykonawców umowy ramowej 
zaproszenia do składania ofert jednostkowych w postępowaniu nr ZZP-150/21 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 z którymi zostały zawarte umowy ramowe: AP-Tech 
Sp. z o. o. z Zamościa, AP-FLYER Sp. z o. o. z Warszawy, LOGON S. A. z Bydgoszczy, SUNTAR 
Sp. z o. o. z Tarnowa oraz WASKO S. A. z Gliwic.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 2 maja 2022 r.

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

Zakup tabletów i modułów GPS w przypadku naziemnych ZRM obejmuje wymianę około 30% tabletów 
i modułów GPS w ZRM funkcjonujących w systemie Państwowe Ratownictw Medyczne. Są to 
pierwsze zakupy realizowane centralnie po zakupach zrealizowanych kilka lat temu w ramach 
finansowania z środków Unii Europejskiej projektu budowy Systemu Powiadamiania Ratunkowego 
w Polsce.

47. ZZP przy MZ ogłosił wybór najkorzystniejszej oferty ramowej w postępowaniu na 
zakup sprzętu wykorzystywanego do obsługi SWD PRM (postępowanie ZZP-174/21) 
– zakup monitorów typ B

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia ogłosił wybór najkorzystniejszej oferty 
ramowej w postępowaniu nr ZZP-174/21 o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu 
wykorzystywanego do obsługi SWD PRM. Postępowanie dotyczyło zakupu monitorów typu B, które 
będą wykorzystywane przez dyspozytorów medycznych wysyłających, głównych dyspozytorów 
medycznych we wszystkich dyspozytorniach medycznych w kraju, oraz na stanowiskach wojewódzkich 
koordynatorów ratownictwa medycznego oraz dyspozytorów Centrum Operacyjnego Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego.

Wybór najkorzystniejszej oferty dotyczy części nr 1 – monitory typ B w liczbie 173 sztuk.

Na podstawie kryteriów oceny ofert ramowych, określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, 
tj. oferowana cena brutto oferty ramowej – waga – maks. 60 pkt oraz termin wykonania zamówienia 
jednostkowego – waga – maks. 40 pkt, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę wykonawczą złożoną 
przez Wykonawcę WASKO S. A. 

48. Zakończyliśmy prace administracyjne w infrastrukturze SWD PRM

W dniu 28 kwietnia 2022 r. od godziny 10:15 do godziny 11:20 wspólnie z Wykonawcą realizowaliśmy 
nieplanowane prace administracyjne w infrastrukturze wykorzystywanej przez System Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).
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Realizacja prac była związana z wystąpieniem w dniu 27 kwietnia 2022 r. awarii SWD PRM 
w konsekwencji niestabilnej pracy bazy danych. Podczas prac dokonano restartu bazy danych SWD 
PRM. Czas realizacji prac przedłużył się niż pierwotnie planowano z uwagi na znaczące wydłużenie się 
procesu zamykania bazy danych i ponownego jej uruchomienia.

Uruchomiliśmy dodatkowy monitoring procesów, które generują znaczące zwiększenie obciążenia 
infrastruktury. Trwa równolegle analiza logów i ustalanie dokładnych przyczyn wczorajszej awarii.

49. Rozpoczęliśmy warsztaty szkoleniowe dla dyspozytorów medycznych w Łódzkim 
Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

W dniu 27 kwietnia 2022 r. rozpoczęliśmy pierwszy dzień warsztatów szkoleniowych dla dyspozytorów 
medycznych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

W zajęciach wzięło udział 10 pracowników dyspozytorni medycznej Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego.

Prowadzącymi zajęcia są: Jakub Czarski z Zespołu ds. Rozwoju SWD PRM Krajowego Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego oraz trener: Jakub Bonawentura Wakuluk.

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

Tematykę związaną z dysponowaniem HEMS oraz współpracą dyspozytorni medycznych z lotniczymi 
zespołami ratownictwa medycznego, przedstawiła Pani Anna Buczek, Dyrektor Regionalny Regionu 
Wschodniego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

50. Zakończyliśmy kolejne prace administracyjne w infrastrukturze SWD PRM

W dniu 28 kwietnia 2022 r. od godziny 22:30 do godziny 23:15 wspólnie z Wykonawcą realizowaliśmy 
kolejne prace administracyjne w infrastrukturze wykorzystywanej przez System Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

Realizacja prac była związana z wystąpieniem w dniu 27 kwietnia 2022 r. awarii SWD PRM 
w konsekwencji niestabilnej pracy bazy danych. Podczas prac zrealizowane dwie zmiany:

a) wyłączenie Transparent HugePages – skutkuje to wyłączeniem dynamicznej alokacji 
hugepages (dużych segmentów pamięci RAM), co zmniejszy opóźnienia związane 
z alokacją pamięci;

b) zmiana vm.swappiness z 30 -> 10 – skutkuje to zmniejszeniem agresywność 
“swapowania” (odkładania fragmentów pamięci na dysk twardy).

Ww. zmiany były dokonane na serwerze na którym funkcjonuje baza danych SWD PRM co wymusiło 
wyłączenie bazy danych. Czas realizacji prac był krótszy o 15 minut niż pierwotnie planowano.

51. Drugi dzień warsztatów szkoleniowych dla dyspozytorów medycznych z Łódzkiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
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W dniu 29 kwietnia 2022 r. zrealizowaliśmy drugi dzień warsztatów szkoleniowych dla dyspozytorów 
medycznych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

W zajęciach wzięło udział 5 pracowników dyspozytorni medycznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Prowadzącymi zajęcia są: Jakub Czarski z Zespołu ds. Rozwoju SWD PRM Krajowego Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego oraz trener: Jakub Bonawentura Wakuluk.

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

Tematykę związaną z dysponowaniem HEMS oraz współpracą dyspozytorni medycznych z lotniczymi 
zespołami ratownictwa medycznego, przedstawiła Pani Anna Buczek, Dyrektor Regionalny Regionu 
Wschodniego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

52. Udostępniliśmy nową wersję dokumentu „KCMRM-ZR-INS-31 Instrukcja 
użytkownika WOK PZŁ SWD PRM dla użytkownika” – wersja 2.8

Udostępniliśmy dokument „KCMRM-ZR-INS-31 Instrukcja użytkownika WOK PZŁ SWD PRM dla 
użytkownika” zaktualizowany do wersji 2.8.

Nowa wersja „Instrukcja użytkownika WOK PZŁ SWD PRM dla użytkownika” została opublikowania 
w związku z udostepnieniem w narzędziu WOK (Wizualizacja Obsługi Kolejek) danych

o stanowiskach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wykorzystujących do realizacji zadań PZŁ SWD 
PRM.
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