
XXII posiedzenie Rady ds. SWD PRM 

przy KCMRM 

Warszawa, 18 stycznia 2023 r.



1. Przywitanie Członków Rady;

2. Przyjęcie planu XXII posiedzenia Rady;

3. Przyjęcie protokołu z XXI posiedzenia Rady z dnia 23 listopada 2022 r.;

4. Omówienie przebiegu wdrożenia SWD PRM 2.0 oraz etapu realizacji RFC;

5. Omówienie stanu realizacji zadania dostawy tabletów dla ZRM;

6. Wolne wnioski;

7. Ustalenie terminów Posiedzeń Rady ds. SWD PRM na rok 2023;

8. Podsumowanie.

Plan Posiedzenia



Omówienie przebiegu wdrożenia SWD PRM 2.0 

oraz etapu realizacji RFC



Główne powody powstania SWD PRM 2.0

1. Wdrożenie podsumowań prac Zespołu ds. rozwoju SWD PRM powołanego

Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie powołania

Zespołu do spraw rozwoju Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego

Ratownictwa Medycznego (Dz. Urz. MZ. Nr 77);

2. Dostosowanie dokumentacji medycznej na zgodność z rozporządzeniem

Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu

i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2022

poz. 1304) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie rodzajów dokumentacji dyspozytorni medycznej (Dz.U. 2020 poz.

2149);

3. Dostosowanie SWD PRM do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018

roku w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej.



Wdrożenie
Modułu 

Administratora

31.03.2022

Wdrożenie 
Modułu

Koordynatora

28.12.2022

ROK 2022

Wdrożenie
Modułu NFZ

01.09.2022

Omówienie planu wdrożenia SWD PRM 2.0

Wdrożenie 
Modułu

Dyspozytora

28.12.2022

Wdrożenie 
Modułu

ZRM

28.12.2022

Wdrożenie 
Modułu

Analityka

28.12.2022

Etap 1

Wdrożenie
Modułu AVL

12.09.2022



Omówienie planu wdrożenia SWD PRM 2.0

ROK 2023

Wdrożenie
Modułu Apteka

koniec Q2 2023

Wdrożenie
Modułu CO LPR

początek Q2 2023

Wdrożenie
Modułu LZRM

początek Q2 2023

Wdrożenie
Modułu Planista

koniec Q2 2023

Wdrożenie 
Modułu

Dyspozytora

31.03.2023

Wdrożenie 
Modułu

ZRM

31.03.2023

Wdrożenie 
Modułu

Analityka

31.03.2023

Etap 2

Uruchomienie 
Modułu

Koordynatora po 
optymalizacji

koniec 01.2022



Wdrożenie SWD PRM 2.0 

- rys historyczny 



Wdrożenie SWD PRM 2.0 – rys historyczny

• Sierpień – Wrzesień 2022 roku – Decyzja o dodatkowym podziale trójpaku i zmianie terminu

realizacji trójpaku na listopad 2022 roku (Etap 5B) oraz październik 2023 roku (Etap 5C) przy

jednoczesnej deklaracji Wykonawcy SWD PRM co do realizacji tego planu w wyznaczonym terminie;

• Listopad 2022 roku – kolejne opóźnienia w realizacji modyfikacji trójpaku (Etap 5B) i decyzja o

przesunięciu części funkcjonalności z Etapu 5B do Etapu 5C;

• 25 listopada 2022 roku – zakończenie testów akceptacyjnych trójpaku z wynikiem negatywnym;

• 29 listopada – wezwanie Wykonawcy SWD PRM do usunięcia zidentyfikowanych błędów trójpaku do

dnia 6 grudnia 2022 roku;

• 30 listopada – decyzja o realizacji trójpaku w wersji jedynie z funkcjonalnościami minimalnymi

pozwalającymi na wdrożenia nowej wersji dokumentacji medycznej na podstawie uzgodnień

Kierownictwa MZ, Kierownictwa LPR oraz Wykonawcy SWD PRM;

• 7 grudnia 2022 roku - weryfikacja usunięcia błędów zidentyfikowanych podczas testów

akceptacyjnych trójpaku oraz podpisanie protokołu odbioru warunkowego obligującego Wykonawcę

SWD PRM do usunięcia zidentyfikowanych błędów w terminie do 23 grudnia 2022 roku (Etap I) oraz

do 15 marca 2023 roku (Etapu II);



Wdrożenie SWD PRM 2.0 – rys historyczny

• 9 grudnia – podjęcie decyzji przez KCMRM o przygotowaniach do realizacji „planu B”, tj.

implementacji nowego wzoru dokumentacji medycznej bez większych zmian aplikacyjnych przez

zespół deweloperski KCMRM;

• 20-23 grudnia 2022 roku – równoległe testy wersji okrojonej SWD PRM z nową dokumentacją

medyczną oraz wersji przekazanej przez Wykonawcę SWD PRM;

• 23 grudnia 2022 roku – decyzja o wdrożeniu w dniu 28 grudnia 2022 roku wersji przygotowanej

przez Wykonawcę SWD PRM;

• 27 grudnia 2022 roku – wdrożenie produkcyjne wersji pośredniej SWD PRM przystosowanej do

działania z trójpakiem;

• 28 grudnia 2022 roku – wdrożenie produkcyjne trójpaku;

• 28 grudnia 2022 roku – decyzja o wyłączenie Modułu Koordynatora z powodu znacznego obciążenia

bazy danych SWD PRM;

• 30 grudnia 2022 roku – uruchomienie nowej wersji dokumentacji medycznej;

• 28 grudnia 2022 roku – 31 stycznia 2023 roku – stabilizacja Systemu w trakcie której wydane

zostały 10 wersji zawierającej poprawki (stan na 18 stycznia 2023 roku), plan na wydanie

kolejnych 3-4 eliminujących poważne błędy zgłaszane przez HelpDesk;



Wdrożenie SWD PRM 2.0 – rys historyczny

• Styczeń 2023 roku – planowane uruchomienie zoptymalizowanego Modułu Koordynatora;

• 1 marca 2023 roku – przekazanie do testów akceptacyjnych Modułu CO LPR i ZRM;

• 15 marca 2023 roku – przekazanie do testów akceptacyjnych Części II Etapu 5B;

• 31 marca 2023 roku – wdrożenie produkcyjne Części II Etapu 5B;

• 25 kwietnia 2023 roku – przekazanie do testów akceptacyjnych Modułu Apteka;

• 26 kwietnia 2023 roku – przekazanie do testów akceptacyjnych Modułu Planisty;

• 28 kwietnia 2023 roku – wdrożenie produkcyjne Modułu CO LPR i ZRM;

• 30 czerwca 2023 roku - wdrożenie produkcyjne Modułu Apteka;

• 30 czerwca 2023 roku - wdrożenie produkcyjne Modułu Planisty;

• 14 lipca 2023 roku - przekazanie do testów akceptacyjnych Etapu 5C trójpaku;

• 31 sierpnia 2023 roku – wdrożenie produkcyjne Etapu 5C trójpaku;

• Do 31 sierpnia 2023 roku – zakończenie realizacji wszystkich zleconych Wykonawcy SWD PRM

modyfikacji Systemu RFC



Omówienie etapu realizacji RFC



RFC 16/2020 
(Etap 2C)

Optymalizacja mechanizmów informujących o numerze wersji aplikacji 
(komunikaty) – Moduły lotnicze

W trakcie realizacji 28.02.2023

RFC 16/2020 
(Etap 2E)

Optymalizacja mechanizmów informujących o numerze wersji aplikacji 
(komunikaty) – Moduł Planisty

W trakcie realizacji 30.06.2023

RFC 18/2020 
(Etap 2) 

Optymalizacja dostępu do dokumentacji medycznej dla dyspozytorów 
medycznych

W trakcie realizacji 15.03.2023

RFC 18/2020 
(Etap 3) 

Optymalizacja dostępu do dokumentacji medycznej dla dyspozytorów 
medycznych

W trakcie realizacji 15.03.2023

RFC 24/2020 
(Etap 2C)

Przekazywanie danych dokumentacji medycznej do SIM (MCOLPR / MLZRM) W trakcie realizacji 28.02.2023

RFC 03/2021 
(Etap 2B)

Poprawa ergonomii pracy użytkowników SWD PRM W trakcie realizacji 28.02.2023

RFC 05/2021 
(Etap 2)

Integracja z PZŁ SWD PRM (Moduł CO LPR) W trakcie realizacji 28.02.2023

RFC 17/2021 
(Etap 2C)

Optymalizacja mechanizmów informujących o numerze wersji aplikacji 
(komunikaty) – Moduły lotnicze

W trakcie realizacji 28.02.2023

RFC 17/2021 
(Etap 2E)

Optymalizacja mechanizmów informujących o numerze wersji aplikacji 
(komunikaty) – Moduł Planisty

W trakcie realizacji 30.06.2023

Stan realizacji RFC



RFC 19/2021 
(Etap 2B)

Monitorowanie statusów stanowisk dostępowych w SWD PRM – Moduły 
lotnicze

W trakcie realizacji 28.02.2023

RFC 19/2021 
(Etap 2C)

Monitorowanie statusów stanowisk dostępowych w SWD PRM – Moduł 
Planisty

W trakcie realizacji 28.02.2023

RFC 08/2022 
(Część 1 etap 2)

Dostosowanie Modułu Koordynatora do wizualizacji nowej dokumentacji 
medycznej

W trakcie realizacji 30.06.2023

RFC 25/2022 
(Etap 2)

Rozbudowa integracji SWD PRM z EWP - LZRM W trakcie realizacji 15.03.2023

RFC 31/2022
(Etap 1 i 2)

Utworzenie repozytorium EDM oraz udostępnianie dokumentacji medycznej W trakcie realizacji 31.03.2023

RFC 32/2022 Dodanie podmiotu oraz uprawnienia dla NFZ RFC do zlecenia

RFC 02/2023 Nowa dokumentacja medyczna - optymalizacja RFC w trakcie analizy

Stan realizacji RFC



Omówienie stanu realizacji zadania dostawy 

tabletów dla ZRM



Pierwsza dostawa urządzeń do Urzędów Wojewódzkich – 20 
października 2022 r.

Zakończenie zadania dostaw urządzeń do Urzędów 
Wojewódzkich – 28 grudnia 2022 r.



Tablety dostarczane były na podstawie dwóch umów zawartych z wykonawcą:

1) Umowa nr 303/DN/2022 – dostawa pierwszej transzy 650 sztuk,
zrealizowana w dniu 20 października 2022 r.

2) Umowa nr 471/DN/2022 – dostawa drugiej transzy 958 sztuk, która
realizowana była partiami – pierwsza partia urządzeń w liczbie 270 sztuk
została dostarczona do części UW w dniu 15 listopada 2022 r., druga partia w
liczbie 255 sztuk dostarczona do części UW w dniu 21 grudnia 2022 r.,
natomiast ostatnia partia (pozostałe 433 urządzenia) – 28 grudnia 2022 r.



Pismo KCMRM do UW ws. dystrybucji tabletów – 24 października 2022 r. 
Informacja o pracach firmy Automapa Sp. z o. o. związanych z zapewnieniem 

kompatybilności i optymalizacji oprogramowania nawigacyjnego na 
dostarczonych tabletach.

Pismo KCMRM do UW ws. dystrybucji tabletów – 10 stycznia 2023 r. 
Informacja o zakończeniu prac firmy Automapa Sp. z o. o. i w związku z tym 
ustaniu przyczyny wstrzymania przekazywania urządzeń do dysponentów.



Dodatkowe wyposażenie

W związku z sygnalizowaną przez przedstawicieli Urzędów Wojewódzkich
potrzebą doposażenia tabletów w uchwyty należy zauważyć, że ten element
wyposażenia urządzeń nie był przewidziany w specyfikacji technicznej w
przeprowadzonym postępowaniu zakupowym.
Zakupy sprzętu do obsługi SWD PRM realizowane są przez LPR na podstawie
udzielonego przez MZ pełnomocnictwa, w związku z czym decyzja w
przedmiocie zakupu uchwytów nie leży po stronie LPR.



Instrukcja instalacji AutoMapy

KCMRM jest obecnie w trakcie przygotowywania instrukcji instalacji
AutoMapy na tabletach, która zostanie Państwu dostarczona odrębną
korespondencją, niezwłocznie po jej opracowaniu.

Mając na uwadze ograniczoną liczbę licencji na użytkowanie
oprogramowania, instalację na nowym urządzeniu należy poprzedzić
wcześniejszym jego odinstalowaniem z dotychczas użytkowanego tabletu.



Przekazane tablety objęte są 36-miesięczną gwarancją, której termin liczony jest od 
dnia odbioru przedmiotu umowy przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, tj.:

1) dla umowy nr 303/DN/2022 – od dnia 20 października 2022 r.,
2) dla umowy nr 471/DN/2022:

a) od dnia 22 listopada 2022 r. – urządzenia przekazane 15 listopada 2022 r. 
do urzędów: Lubuskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Opolskiego, 
Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego,

b) od dnia 28 grudnia 2022 r. – pozostałe urządzenia, przekazane na
podstawie protokołów z dni 21 grudnia 2022 r. i 28 grudnia 2022 r.



Zgodnie z procedurą zgłaszania awarii otrzymaną od dostawcy urządzeń, wszelkie 
zgłoszenia serwisowe należy zgłaszać na adres mailowy: serwis@suntar.pl. 

W zgłoszeniu należy zawrzeć następujące informacje:
1) numer umowy w ramach której został dostarczony sprzęt 

(nr 303/DN/2022 lub nr 471/DN/2022),
2) model sprzętu i numer seryjny,
3) lokalizację w której sprzęt jest użytkowany,
4) osobę do kontaktu w sprawie koordynacji serwisu.



Wolne wnioski



Ustalenie terminów Posiedzeń Rady ds. SWD PRM 

na rok 2023



Ustalenie terminów Posiedzeń Rady ds. SWD PRM na rok 2023

XXIII Posiedzenie – 15 marca 2023 r.
XXIV Posiedzenie – 10 maja 2023 r.

XXV Posiedzenie – 21 czerwca 2023 r.
XXVI Posiedzenie – 6 września 2023 r.
XXVII Posiedzenie – 8 listopada 2023 r.



XXII posiedzenie Rady ds. SWD PRM 

przy KCMRM 


