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WSTĘP 

W Projekcie Technicznym zawarty został opis integracji Systemu Wspomagania Dowodzenia 

Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) z Podsystemem Zintegrowanej Łączności 

Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w związku z budową 

odrębnej infrastruktury do obsługi łączności telefonicznej i radiowej (niezależnej od infrastruktury 

Podsystemem Zintegrowanej Łączności Systemu Informatycznego Centrów Powiadamiania 

Ratunkowego) oraz wprowadzeniem rozszerzeń funkcjonalnych w aplikacjach.  

Projekt Techniczny złożony jest z trzech części: 

1) Część I – obejmującej opis procesów biznesowych realizowanych na styku SWD PRM i PZŁ SWD 

PRM; 

2) Część II – obejmującej opis sposobu implementacji funkcji integracyjnych PZŁ SWD PRM 

i zmian konfiguracji SWD PRM; 

3) Część III – obejmującej opis zidentyfikowanych na etapie tworzenia Projektu Technicznego 

zmian w innych Modułach SWD PRM. 

W pierwszej części dokumentu zawarto opis procesów biznesowych, które wykorzystują funkcje 

telefoniczne PZŁ SWD PRM, funkcje obsługi Centralnej Książki Telefonicznej oraz funkcje związane 

z gromadzeniem danych o zgłoszeniach kierowanych do dyspozytorni medycznych i Centrum 

Operacyjnego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w formie zgłoszeń i bezgłosowych, obsługiwanych 

w SWD PRM na potrzeby raportów.  

Dokument nie obejmuje pełnej specyfikacji wszystkich procesów SWD PRM, a jedynie te ich fragmenty, 

które wymagają integracji z PZŁ SWD PRM.  

W drugiej części dokumentu szczegółowo opisano sposób implementacji funkcjonalności 

integracyjnych, przedstawionych w pierwszej części dokumentu, w oparciu o dostarczoną specyfikację 

architektury PZŁ  oraz specyfikację interfejsu komunikacyjnego DGT_ext i struktury Centralnej Książki 

Telefonicznej - dostarczonych przez firmę DGT. 

UWAGA! W dokumencie opisano procesy biznesowe lub ich fragmenty wyłącznie w aspekcie 

funkcjonalności telefonicznych PZŁ SWD PRM oraz obsługi CKT. Pozostałe działania i funkcje 

nie związane z funkcjonalnościami telefonicznymi zostały przedstawione tylko tam, 

gdzie było to niezbędne do dobrego zobrazowania zależności logicznych w przebiegach sterowania. 
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SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

Skrót  Nazwa Opis 

AD Active Directory 
Usługa katalogowa domeny Krajowego Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego autoryzująca 
dostęp Użytkowników do SWD PRM oraz PZŁ SWD PRM. 

ACB 
Administrator 

centralny 
(biznesowy) 

Zespół osób wyznaczonych do przeciwdziałania i usuwania 
incydentów,  
a w razie braku możliwości ich usunięcia, do przekazania 
zgłoszenia do odpowiedniego wykonawcy SWD PRM. 

ADB 
Administrator 
Dysponenta 
(biznesowy) 

Osoba wyznaczona przez Dysponenta zespołów ratownictwa 
medycznego, odpowiedzialna za wsparcie Użytkowników 
i utrzymanie systemu w  obrębie danego Dysponenta 
zespołów ratownictwa medycznego. 

Aplikacja kliencka Aplikacja kliencka 

Określenie klienta Aplikacji/Modułu SWD PRM stanowiącej 
interfejs Użytkownika: 

1) Aplikacja/Moduł Administratora; 
2) Aplikacja/Moduł Dyspozytora; 
3) Aplikacja/Moduł CO LPR; 
4) Aplikacja/Moduł Mobilny ZRM; 
5) Aplikacja/Moduł Stacjonarny ZRM; 
6) Aplikacja/Moduł Mobilny LZRM; 
7) Aplikacja/Moduł Stacjonarny LZRM; 
8) Aplikacja/Moduł Planisty; 
9) Aplikacja/Moduł Koordynatora. 

Aplikacja serwerowa Aplikacja serwerowa Oprogramowanie aplikacyjne serwerów Ośrodków Krajowych. 

Aplikacja SWD PRM Aplikacja SWD PRM Aplikacja kliencka oraz Aplikacja serwerowa SWD PRM. 

KA KGP 
 

Książka Adresowa 
Komendy Głównej 
Policji 

Baza numerów telefonów, z której pobierane będą 
do Centralnej Książki Telefonicznej numery telefonów 
do służby dyżurnej Policji, Państwowej Straży Pożarnej 
oraz Koordynatorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego. 

KCMRM 

Krajowe Centrum 
Monitorowania 

Ratownictwa 
Medycznego 

Komórka organizacyjna dysponenta lotniczych zespołów 
ratownictwa medycznego, o której mowa w art. 27a ust. 1 
ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym (Dz.U. z 2020 r., poz. 882). 

CKT  
Centralna Książka 

Telefoniczna  

Centralna Książka Telefoniczna PZŁ SWD PRM. Baza 
katalogowa OpenLDAP w PZŁ SWD PRM, przechowująca 
informacje na temat co najmniej numerów telefonów 
wykorzystywanych przez PZŁ SWD PRM oraz numerów 
telefonów wykorzystywanych w pracy przez Użytkowników 
SWD PRM.  

Specyfikacja struktury oraz interfejsu została ujęta 
w dokumencie pn. „Opis interfejsu CKT LDAP v1.0-05”. 

CO LPR 

Centrum Operacyjne 
Lotniczego 
Pogotowia 

Ratunkowego 

Komórka organizacyjna dysponenta lotniczych zespołów 
ratownictwa medycznego, w której swoje zadania wykonują 
dyspozytorzy medyczni i dyspozytorzy lotniczy. 

CPR 
Centrum 

Powiadamiania 
Ratunkowego 

Komórka organizacyjna urzędu wojewódzkiego stanowiąca 
element systemu powiadamiania ratunkowego do obsługi 
zgłoszeń alarmowych, kierowanych do numerów alarmowych 
112, 997, 998, umożliwiający przekazanie zgłoszenia 
alarmowego w celu zaangażowania właściwych zasobów 
ratowniczych. 
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Skrót  Nazwa Opis 

DB Baza danych 

(ang. Database) Zbiór danych zapisanych zgodnie 
z określonymi regułami. W węższym znaczeniu obejmuje dane 
cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi 
dla danego programu komputerowego specjalizowanego 
do gromadzenia i przetwarzania tych danych. 

DGT_ext DGT_ext 

Interfejs komunikacji pomiędzy PZŁ SWD PRM a SWD PRM, 
służący do komunikacji w celu zapewnienia funkcji: 
1) autoryzacji Użytkowników SWD PRM do pracy z konsolą 

KD i określenia uprawnień dostępu do funkcji PZŁ SWD 
PRM, 

2) sterowanie stanem pracy Użytkownika z PZŁ SWD PRM 
w czasie dyżuru oraz kończenie pracy Użytkownika z PZŁ 
SWD PRM, 

3) informowanie o stanie obsługi zgłoszeń alarmowych 
oraz innych połączeń telefonicznych, 

4) włączanie zgłoszeń bezgłosowych do obsługi 
mechanizmami kolejkowania i przydzielania w PZŁ SWD 
PRM, 

5) inicjowanie operacji telefonicznych z poziomu SWD PRM, 
wyszukiwanie i  odtwarzanie nagrań połączeń 
telefonicznych rejestrowanych w PZŁ SWD PRM, 

6) informowanie o stanie pracy PZŁ SWD PRM i SWD PRM 
i informowanie o przypadkach awarii. 

W dokumencie przedstawiona została implementacja 
mechanizmów komunikacji zgodnie z dokumentacją interfejsu 
w wersji 6.4. 

DOD 
Dodatkowy obszar 

dysponowania 

Dodatkowy obszar dysponowania obsługiwany 
przez co najmniej jednego dyspozytora wysyłającego, 
utworzony na potrzeby obsługi dużych miast posiadających 
np. dzielnice. 

Dysponent ZRM 
Dysponent zespołów 

ratownictwa 
medycznego 

Podmiot leczniczy w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej, w którego skład wchodzi jednostka systemu, 
o której mowa w art.. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 
r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 882). 

Dyspozytor CO LPR 

Dyspozytor Centrum 
Operacyjnego 

Lotniczego 
Pogotowia 

Ratunkowego 

Użytkownik realizujący zadania w podmiocie leczniczym 
utworzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia 
w celu realizacji zadań lotniczych zespołów ratownictwa 
medycznego na stanowisku dyspozytora medycznego 
związanym z dysponowaniem i koordynacją działalności 
lotniczych zespołów ratownictwa medycznego oraz innych 
statków powietrznych będących na wyposażeniu podmiotu, 
w tym lotniczego zespołu transportu sanitarnego zgodnie 
z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. 
o  Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 882). Do Dyspozytorów  Centrum Operacyjnego 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zaliczamy: Koordynatora, 
Zastępcę Koordynatora, Dyspozytora medycznego 
oraz Dyspozytora lotniczego Centrum Operacyjnego 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

Dyspozytor DM 
Dyspozytor 
medyczny 

Użytkownik realizujący zadania przyjmowania zgłoszeń 
alarmowych z  centrów powiadamiania ratunkowego, 
o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 
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dyspozytorni 
medycznej  

r. o systemie powiadamiania ratunkowego ( Dz. U. 2019 r., 
poz. 1077) oraz powiadomień o Zdarzeniach, dysponowanie 
zespołami ratownictwa medycznego, rejestrowanie zdarzeń 
medycznych, prezentację położenia geograficznego miejsca 
Zdarzenia, pozycjonowanie zespołów ratownictwa 
medycznego, wykorzystujący system SWD PRM. Rola i zakres 
działania dyspozytora medycznego jest zdefiniowany 
w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2019 
r. w sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń 
alarmowych i powiadomień o  Zdarzeniach przez dyspozytora 
medycznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1703). 

GDM Dyspozytor główny 

Dyspozytor medyczny, o którym mowa w §  4 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 
r. w sprawie organizacji dyspozytorni medycznej  (Dz. U. z 2018 
r., poz, 2001), logujący się w SWD PRM w roli „dyspozytor 
główny”, do zadań którego należy m. in. Koordynowanie 
funkcjonowania Dyspozytorni medycznej, bieżąca analiza 
zadań realizowanych przez dyspozytorów medycznych 
oraz udzielanie dyspozytorom medycznym niezbędnych 
informacji i merytorycznej pomocy, bieżąca analiza 
optymalnego wykorzystania ZRM, a także obsługa zgłoszeń 
bez połączenia telefonicznego lub przekazanych z innej 
Dyspozytorni medycznej. 

DL COLPR 

Dyspozytor 
medyczny Centrum 

Operacyjnego 
Lotniczego 
Pogotowia 

Ratunkowego 

Dyspozytor lotniczy, który łączy rolę dyspozytora medycznego 
przyjmującego i wysyłającego, odpowiada za dokumentację 
operacyjną i realizuje zadania związane między innymi 
z obsługą transportów realizowanych przez Lotnicze 
Pogotowie Ratunkowe. 

DM 
Dyspozytornia 

medyczna 

Lokalizacja, w której znajdują się stanowiska pracy 
dyspozytorów medycznych. Komórka organizacyjna urzędu 
wojewódzkiego lub Dysponenta ZRM zespołów ratownictwa 
medycznego wskazana w wojewódzkim planie działania 
systemu, utworzona w celu przyjmowania i obsługi zgłoszeń 
alarmowych przekazywanych z centrów powiadamiania 
ratunkowego, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 
22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego 
(Dz . U. z 2019 r., poz. 1077), przyjmowania powiadomień 
o zdarzeniach oraz wykonywania zadań przez dyspozytorów 
medycznych. 

DM COLPR 

Dyspozytor 
medyczny Centrum 

Operacyjnego 
Lotniczego 
Pogotowia 

Ratunkowego 

Dyspozytor medyczny, który łączy rolę dyspozytora 
medycznego przyjmującego i wysyłającego, odpowiada 
między innymi za obsługę transportów realizowanych przez 
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, obsługę notyfikacji, 
a także zgłoszeń, których obsługa została przerwana przez 
innego Dyspozytora Centrum Operacyjnego Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego.  

DMP 
Dyspozytor 
medyczny 

przyjmujący 

Osoba, o której mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 
2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 
z 2020 r., poz. 882), pełniąca dyżur na stanowisku dyspozytora 
medycznego przyjmującego, odpowiedzialna za odbiór 
i obsługę zgłoszenia alarmowego i powiadomienia 
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o zdarzeniu, w tym w szczególności ustalenie lokalizacji 
miejsca Zdarzenia, ilość osób poszkodowanych 
oraz przeprowadzenie wywiadu medycznego, na podstawie 
którego podejmuje decyzję o przyjęciu zgłoszenia 
wraz z nadaniem priorytetu lub odmowie przyjęcia zgłoszenia. 
Użytkownik logujący się w SWD PRM w roli „dyspozytor 
przyjmujący”. 

DMW 
Dyspozytor 
medyczny wysyłający 

Dyspozytor medyczny, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 lit. b 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 października 
2018 r. w sprawie organizacji dyspozytorni medycznej (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2001).Użytkownik Systemu Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 
logujący się roli „dyspozytor wysyłający”, pełniący dyżur 
na stanowisku dyspozytora medycznego wysyłającego, 
odpowiedzialny za obsługę zgłoszenia od momentu przyjęcia 
go przez dyspozytora przyjmującego, w tym za dysponowanie 
zespołów ratownictwa medycznego na miejsce Zdarzenia. 

DZDM 

Dokument pn. 
„Zastępowalność 

dyspozytorni 
medycznych w 

systemie Państwowe 
Ratownictwo 
Medyczne” 

Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, o których mowa w art. 25a 
ust 4 z dnia 8 września 2006 r. o  Państwowym Ratownictwie 
Medycznym (Dz.U. z 2020 r., poz. 882), obejmujące wytyczne 
dotyczące sposobu i trybu zastępowalności dyspozytorni 
medycznych.  
Dokument pn. „Zastępowalność dyspozytorni medycznych 
w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne” wersja 4.0 
z dn. 18.03.2019 r. 

FZ SI CPR 

Formatka zdarzenia 
System 

Informatyczny 
Centrów 

Powiadamiania 
Ratunkowego 

Elektroniczny formularz zgłoszenia wypełniany przez 
operatora numerów alarmowych 112 w SI CPR. Zdarzenie 
w SI CPR będące zgłoszeniem alarmowym przyjętym w tym 
systemie do dalszej obsługi. Formatka Zdarzenia to zbiór 
danych pozyskanych w SI CPR na temat Zdarzenia, które miało 
miejsce (opis, lokalizacja, kategoria i podkategoria), dane 
osoby zgłaszającej i jej lokalizacja oraz informacje o przyjętych 
zgłoszeniach dotyczących tego samego Zdarzenia. 

FZ SWD PRM 

Formatka zdarzenia 
Systemu 

Wspomagania 
Dowodzenia 

Państwowego 
Ratownictwa 
Medycznego 

Elektroniczny formularz zgłoszenia wypełniany w SWD PRM 
przez dyspozytora medycznego po otrzymaniu zgłoszenia 
w formie głosowej lub bezgłosowej kierowanego 
do Dyspozytorni medycznej lub Centrum Operacyjnego 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.  

FT SWD PRM 

Formatka transportu 
Systemu 

Wspomagania 
Dowodzenia 

Państwowego 
Ratownictwa 
Medycznego 

Elektroniczny formularz zgłoszenia do transportu wypełniany 
w SWD PRM wypełniany przez dyspozytora medycznego 
lub lotniczego Centrum Operacyjnego Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego po otrzymaniu zgłoszenia w formie głosowej 
lub bezgłosowej kierowanego do Centrum Operacyjnego 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

IdDssIw 
Identyfikator 

połączeni  kolejki 
EACD 

Identyfikator IdDssIw jest to unikalny w skali PZŁ SI CPR i PZŁ 
SWD PRM ciąg alfanumeryczny, który przypisywany 
jest  każdemu połączeniu telefonicznemu, 
które po raz pierwszy wchodzi do kolejki EACD. 
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JO 
Jednostki 

organizacyjne 

Jednostki organizacyjne systemu Państwowe Ratownictwo 
Medyczne, dla których w SWD PRM definiowane są parametry 
łączności telefonicznej: 
1) ZRM; 
2) MS ZRM, 
3) DM (numer rezerwowy przypisany do KD); 
4) CO LPR (numer rezerwowy przypisany do KD); 
5) MS LZRM/SZT (numer rezerwowy przypisany do KD); 
6) WKRM (numer rezerwowy przypisany do KD). 
Pozostałe jednostki organizacyjne – szpitale i NiŚOZ – 
są definiowane w CKT w zakresie danych adresowych 
oraz numerów telefonicznych. 

K COLPR 

Koordynator 
Centrum 

Operacyjnego 
Lotniczego 
Pogotowia 

Ratunkowego 

Dyspozytor medyczny, który łączy rolę dyspozytora 
medycznego przyjmującego i wysyłającego. Odpowiada 
za nadzór nad Centrum Operacyjnym Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. 

KD 
Konsola 

dyspozytorska 

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

Kolejka EACD Kolejka EACD 

ang. External Automatic Call Distributor, oprogramowanie 
standardowe PZŁ SWD PRM, odpowiedzialne za kolejkowanie 
i dystrybucję w ramach PZŁ SWD PRM połączeń 
telefonicznych, zgłoszeń bezgłosowych oraz za komunikację 
PZŁ SWD PRM z SWD PRM.  

Kolejka HLD 
Kolejka oczekujących 

połączeń 
telefonicznych 

Kolejka oczekujących połączeń telefonicznych, dla której 
nie obowiązują reguły automatycznego przydzielania połączeń 
i kolejności podejmowania. Połączenie z kolejki może zostać 
podjęte ręcznie z poziomu KD. Możliwe jest także odstawienie 
aktywnego połączenia do kolejki HLD. Połączenia oczekujące 
w kolejce HLD mają przypisaną im zapowiedź. Kolejka HLD 
posiada unikalny numer telefonu w numeracji OST 112 
oraz może posiadać przypisany numer w numeracji 
zewnętrznej. 

Kolejka  
HLD-DL-COLPR 

Kolejka oczekujących 
połączeń 

telefonicznych 
Dyspozytora 

lotniczego Centrum 
Operacyjnego 

Lotniczego 
Pogotowia 

Ratunkowego 

Kolejka oczekujących połączeń telefonicznych dotyczących 
obsługi zleceń transportu przez Centrum Operacyjne 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kolejka będzie 
współdzielona między wszystkimi Dyspozytorami Centrum 
Operacyjnego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

Kolejka  
HLD-DM-COLPR 

Kolejka oczekujących 
połączeń 

telefonicznych 
Dyspozytora 
medycznego 

Centrum 
Operacyjnego 

Kolejka oczekujących połączeń telefonicznych dotyczących 
obsługi zleceń medycznych prowadzonych przez CO LPR. 
Kolejka ta będzie współdzielona między wszystkimi 
Dyspozytorami medycznymi CO LPR. 
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Lotniczego 
Pogotowia 

Ratunkowego 

Kolejka HLD-GDM 

Kolejka oczekujących 
połączeń 

telefonicznych 
Głównego 

dyspozytora 
medycznego 

Kolejka oczekujących połączeń telefonicznych przypisana 
do Głównego dyspozytora medycznego. Kolejki takie 
zdefiniowane są w PZŁ SWD PRM odrębnie  dla każdego 
Głównego dyspozytora medycznego w każdej dyspozytorni 
medycznej.  
Kolejka oczekujących połączeń telefonicznych Głównego 
dyspozytora medycznego będzie współdzielona 
przez wszystkich Głównego dyspozytora medycznego 
i Zastępcę Głównego dyspozytora medycznego. 

Kolejka HLD-LZRM 

Kolejka oczekujących 
połączeń 

telefonicznych 
lotniczego zespołu 

ratownictwa 
medycznego 

Kolejka oczekujących połączeń telefonicznych dotyczących 
obsługi wezwań przez lotnicze zespoły ratownictwa 
medycznego na konsoli dyspozytorskiej zlokalizowanej 
w miejscu stacjonowania lotniczego zespołu ratownictwa 
medycznego. 

Kolejka HLD-OD 

Kolejka oczekujących 
połączeń 

telefonicznych 
obszaru 

dysponowania 

Kolejka oczekujących połączeń telefonicznych przypisana 
do jednego obszaru dysponowania. Kolejki takie zdefiniowane 
są w PZŁ SWD PRM odrębnie  dla każdego obszaru 
dysponowania w każdej dyspozytorni medycznej.  
Kolejka oczekujących połączeń telefonicznych obszaru 
dysponowania będzie współdzielona przez wszystkich 
dyspozytorów medycznych, którzy są przypisani do danego 
obszaru dysponowania. 

Kolejka HLD-WKRM 

Kolejka oczekujących 
połączeń 

telefonicznych 
wojewódzkiego 
koordynatora 
ratownictwa 
medycznego 

Kolejka oczekujących połączeń telefonicznych przypisana 
do roli WKRM w  danym województwie. Kolejka jest 
wykorzystywana przez Użytkownika pracującego w roli 
Wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego 
w danym województwie. 

Kolejka HLD-SZT 

Kolejka oczekujących 
połączeń 

telefonicznych 
samolotowego 

zespołu 
transportowego 

Kolejka oczekujących połączeń telefonicznych dotyczących 
obsługi wezwań przez samolotowy zespół transportowy 
na Konsoli dyspozytorskiej zlokalizowanej w miejscu 
stacjonowania samolotowego zespołu transportowego. 

Kolejka własna Kolejka własna 

Kolejka własna Użytkownika przypisana do Użytkownika SWD 
PRM zalogowanego w PZŁ SWD PRM.  
Kolejka ta jest nieosiągalna, jeśli użytkownik nie jest 
zalogowany w PZŁ SWD PRM. Kolejka ta posiada przypisany 
unikalny numer telefonu w numeracji OST 112 i może posiadać 
przypisany numer z zakresu numeracji publicznej (w sieci 
PSTN). 

LDAP LDAP 

ang. Lightweight Directory Access Protocol. Protokół 
przeznaczony do korzystania z usług katalogowych, bazujący 
na standardzie X.500. Nazwa usługi katalogowej pozwalającej 
na wymianę informacji za pośrednictwem modelu 
warstwowej struktury protokołów komunikacyjnych. 
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LZRM/HEMS 
Lotniczy zespół 

ratownictwa 
medycznego. 

Zespół ratownictwa medycznego, o którym mowa w art. art. 
37 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o  Państwowym 
Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2020 r., poz. 882). 

MS ZRM 

Miejsce 
stacjonowania 

zespołu ratownictwa 
medycznego 

Miejsce stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego 
zdefiniowane jako miejsce wyczekiwania zespołu ratownictwa 
medycznego, w ramach struktury Dysponenta ZRM zespołów 
ratownictwa medycznego, określone w wojewódzkim planie 
działania systemu. 

Moduł Moduł 

To oddzielny twór, przeważnie w postaci osobnego pliku, 
zawierający zdefiniowany interfejs, a także implementacje 
typu wartości, klas, zmiennych, stałych oraz treści procedur 
i funkcji. Jest to podstawowy element koncepcji 
programowania modularnego pozwalającego na podział kodu 
programu na funkcjonalne części i umieszczenie 
ich w osobnych modułach, które są ponadto niezależne 
i wymienne. 

Moduł 
Administratora 

Moduł 
Administratora  

Moduł Administratora SWD PRM jest przeznaczony 
do administrowania danymi poprzez zarządzenie kontami 
i uprawnieniami Użytkowników, konfiguracją systemu, 
zarządzaniem aktualizacjami, dbaniem o bezpieczeństwo 
systemu i danych. 

Moduł CO LPR 

Moduł Centrum 
Operacyjnego 

Lotniczego 
Pogotowia 

Ratunkowego 

Moduł Dyspozytora Centrum Operacyjnego Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego Systemu Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego wykorzystywany 
na potrzeby Dyspozytorów Centrum Operacyjnego Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. 

Moduł Dyspozytora Moduł Dyspozytora 

Modułu Dyspozytora SWD PRM zapewnia proces obsługi 
zgłoszeń alarmowych oraz powiadomień o Zdarzeniach 
przez dyspozytorów medycznych. Moduł umożliwia 
przyjmowanie zgłoszeń alarmowych z centrów powiadamiania 
ratunkowego oraz bezpośrednio od osób dzwoniących 
na numer alarmowy, dysponowanie ZRM i LZRM do Zdarzenia, 
prezentacje miejsca Zdarzenia i pozycjonowanie ZRM 
za pośrednictwem UMM 

Moduł LZRM 

Moduł Lotniczych 
Zespołów 

Ratownictwa 
Medycznego 

Moduł stanowiący element modułu przeznaczonego 
dla zespołów ratownictwa medycznego, umożliwiający 
obsługę zleceń dokumentacji medycznej, złożony  
Modułu Mobilnego i Modułu Stacjonarnego, dedykowany 
LZRM i SZT. 

Moduł 
Koordynatora 

Moduł Koordynatora 

Moduł Koordynatora SWD PRM (w trakcie budowy) służy jako 
narzędzie wspomagające pracę wojewódzkiego koordynatora 
ratownictwa medycznego oraz innych osób uprawnionych 
w  koordynowaniu prac DMDMDM oraz obsługi zdarzeń 
mnogich /masowych. 

Moduł Planisty Moduł Planisty 

Moduł Planisty SWD PRM służy do tworzenia, zarządzania 
i udostępniania harmonogramów pracy użytkownikom SWD 
PRM. Ponadto, moduł daje możliwość definiowania 
dodatkowych parametrów do listy pracowników na potrzeby 
zewnętrznych systemów kadrowych. 

Moduł ZRM 
Moduł Zespołów 

Ratownictwa 
Medycznego 

Moduł zespołów ratownictwa medycznego, umożliwiający 
obsługę zleceń dokumentacji medycznej, złożony Modułu 
Mobilnego i Modułu Stacjonarnego. 
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MS ZRM 

Miejsce 
stacjonowania 

zespołu ratownictwa 
medycznego 

Miejsce stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego 
zdefiniowane jako lokalizacja/miejsce wyczekiwania zespołu 
ratownictwa medycznego w ramach struktury Dysponenta 
zespołów ratownictwa medycznego. 

MS LZRM 

Miejsce 
stacjonowania 

lotniczego zespołu 
ratownictwa 
medycznego 

Miejsce stacjonowania/baza lotniczego zespołu ratownictwa 
medycznego zdefiniowane jako lokalizacja/miejsce 
wyczekiwania lotniczego zespołu ratownictwa medycznego 
w ramach struktury dysponenta lotniczych zespołów 
ratownictwa medycznego. 

MS SZT 

Miejsce 
stacjonowania 
samolotowego 

zespołu 
transportowego 

Miejsce stacjonowania/baza samolotowego zespołu 
transportowego zdefiniowane jako lokalizacja/miejsce 
wyczekiwania samolotowego zespołu transportowego 
w ramach struktury dysponenta lotniczych zespołów 
ratownictwa medycznego. 

NiŚOZ 
Nocna i świąteczna 
opieka zdrowotna. 

Jednostka świadcząca usługi z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej udzielane poza godzinami pracy określonymi 
w mowach o udzielanie świadczeń podstawowej opieki 
zdrowotnej w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego 
pogorszenia stanu zdrowia świadczeniobiorcy, które nie jest 
stanem nagłym. 

OD 
Obszar 

dysponowania 

Obszar dysponowania składa się z powiatów i gmin, 
jest elementem rejonu operacyjnego, obejmuje teren 
obsługiwany przez danego dyspozytora medycznego 
wysyłającego. Może być tożsamy z rejonem operacyjnym, 
ale może też stanowić jego mniejszą część. Każda 
dyspozytornia medyczna działająca w SWD PRM musi mieć 
zdefiniowany przynajmniej jeden obszar dysponowania. 

OK Ośrodek krajowy 
Ośrodek Krajowy. Centrum serwerowe w oparciu, o które 
jest zbudowana architektura Systemu na poziomie centralnym 
(POK oraz ZOK). 

OpenLDAP OpenLDAP 
Implementacja protokołu LDAP na licencji wolnego 
oprogramowania. Zawiera serwer usług katalogowych, 
biblioteki oraz klientów do komunikacji z serwerem. 

OR  Ośrodek regionalny 

Infrastruktura Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego. zapewniająca obsługę tego systemu 
na określonym obszarze dla jednej lub kilku dyspozytorni 
medycznych. 

ONA 
Operator numerów 

alarmowych 112 

Operator numerów alarmowych. Użytkownik końcowy 
realizujący funkcję przyjęcia zgłoszenia w ramach CPR 
z numeru alarmowego 112 i 997. 

OST 112 

Ogólnopolska sieć 
teleinformatyczna na 

potrzeby obsługi 
numerów 

alarmowych 112 

Sieć teleinformatyczną, o której mowa w art. 2 u łączącą 
centra powiadamiania ratunkowego, jednostki organizacyjne 
Policji, Państwowej Straży Pożarnej, dysponentów zespołów 
ratownictwa medycznego, służącą do wymiany danych 
dotyczących zgłoszenia alarmowego przez interfejs 
komunikacyjny systemów teleinformatycznych 
i umożliwiającą dostęp do danych przestrzennych, informacji 
dotyczących lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało 
wykonane połączenie na numer alarmowy, oraz danych 
dotyczących abonenta. 

OT 
Operator 

telekomunikacyjny 
Przedsiębiorca lub inny podmiot, który wykonuje działalność 
gospodarczą polegającą na dostarczaniu sieci 
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telekomunikacyjnych, świadczeniu usług towarzyszących 
lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych.  

PRM 
System Państwowe 

Ratownictwo 
Medyczne 

System Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa  
w art. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2020 r., poz. 882). 

PT Projekt Techniczny 

Projekt techniczny, element Dokumentacji opisujący sposób 
wykonania, wdrożenia i właściwości wdrożenia 
oraz zestawienie zagadnień dot. zagadnień rozbudowy innych 
komponentów aplikacji SWD PRM. 

Policja Policja 

Umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu 
i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi 
oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, o której mowa w art. 1 ustawy z dnia z dnia 
6  kwietnia 1990 r. 
o Policji (DZ. U. z 2020 r., poz. 360) 

PSP 
Państwowa Straż 

Pożarna 

Zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny 
sprzęt formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami 
żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami, 
o której mowa w art. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o  Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z  2019 r., poz. 1499) 

PSTN 
Publiczna 

komutowana sieć 
telefoniczna 

ang. public switched telephone network. Jest to publiczna sieć 
telefoniczna wykorzystująca technologię komutacji łączy 
(łączenia ze sobą rozmówców na liniach telefonicznych). 
W sieci tej następuje automatyczne łączenie ze sobą kanałów 
rozmownych pomiędzy abonentami za pośrednictwem central 
telefonicznych. Komutacja kanałów jest realizowana w samej 
sieci PSTN, z sieciami ISDN, z sieciami GSM (komórkowymi), 
a także z abonentami VoIP. 

PZŁ SWD PRM 

Podsystem 
Zintegrowanej 

Łączności Systemu 
Wspomagania 
Dowodzenia 

Państwowego 
Ratownictwa 
Medycznego 

System umożliwiający w warstwie telekomunikacyjnej 
łączności głosowej i bezgłosowej obsługę zgłoszeń 
telefonicznych, w tym zgłoszeń bezgłosowych 
przekazywanych z urządzeń eCall, jak i rejestrację 
i archiwizację zapisów rozmów głosowych i połączeń 
bezgłosowych, o którym mowa w § 2 pkt. 4 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. ws. Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1310). Wykorzystywany 
przez dyspozytorów medycznych wojewódzkich 
koordynatorów ratownictwa medycznego do komunikacji 
z zespołami ratownictwa medycznego, w tym lotniczymi 
zespołami ratownictwa medycznego. 

PZŁ SI CPR 

Podsystem 
Zintegrowanej 

Łączności Systemu 
Informatycznego 

Centrów 
Powiadamiania 
Ratunkowego 

System umożliwiający w warstwie telekomunikacyjnej 
łączności głosowej i bezgłosowej obsługę i przyjmowanie 
połączeń na numer alarmowy 112 i 997 oraz łączność 
operatorów numeru alarmowego 112 z dyspozytorami służb 
ratowniczych, w tym z Dyspozytorami medycznymi. 

Rola Rola 

Funkcja Użytkownika Systemu Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego. wykorzystującego 
konsolę dyspozytorską w procesie przyjmowania i obsługi 
zgłoszeń kierowanych do dyspozytorni medycznej 
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lub Centrum Operacyjnego Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. 
 

SD 
Stanowisko 
dostępowe 

Stanowisko dostępowe Użytkownika. 

SI CPR 

System 
Informatyczny 

Centrów 
Powiadamiania 
Ratunkowego 

System teleinformatyczny, o którym w art. 2 pkt 4 ustawy 
z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania 
ratunkowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1077 z późn. zm.) 
wykorzystywany do wykonywania zadań centrum 
powiadamiania ratunkowego. 

SSO 
Pojedyncze 
logowanie 

ang. single sign-on, SSO. Możliwość jednorazowego 
zalogowania się do usługi sieciowej i uzyskania dostępu 
do wszystkich autoryzowanych zasobów zgodnych z tą usługą.  

SST 
Przekierowanie 

połączenia 
telefonicznego 

(ang. Single Step Transfer). Przekierowanie połączenia 
telefonicznego, polegające na: 
1. wyłączeniu z rozmowy strony wywołującej; 
2. przekierowaniem strony wywołującej na zapowiedź; 
3. zestawieniem połączenia na wybrany numer docelowy; 
nawiązaniu połączenia z numerem docelowym i zestawieniem 
połączenia pomiędzy stroną wywołującą oraz wybranym 
numerem docelowym. 

SUD 

Serwer Usług 
Dodatkowych 

Podsystem 
Zintegrowanej 

Łączności Systemu 
Wspomagania 
Dowodzenia 

Państwowego 
Ratownictwa 
Medycznego 

Komponent składowy centrali PZŁ SWD PRM odpowiedzialny 
za realizację funkcji dodatkowych centrali, w tym zarządzanie 
kolejkami zgłoszeń EACD i przydzielaniem zgłoszeń do obsługi. 

SWD PRM 

Systemu 
Wspomagania 
Dowodzenia 

Państwowego 
Ratownictwa 
Medycznego 

System teleinformatyczny, o którym mowa w art. 3 pkt 15 
ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym (Dz.U. z 2020 r., poz. 882) umożliwiający 
przyjmowanie zgłoszeń alarmowych z centrów powiadamiania 
ratunkowego oraz powiadomień o Zdarzeniach, 
dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego, 
rejestrowanie zdarzeń medycznych, prezentację położenia 
geograficznego miejsca Zdarzenia, pozycjonowanie zespołów 
ratownictwa medycznego oraz wsparcie realizacji zadań 
przez zespoły ratownictwa medycznego i Wojewódzkiego 
koordynatora ratownictwa medycznego. 

System System 
System rozumiany jako oprogramowanie aplikacyjne SWD 
PRM zintegrowane z PZŁ SWD PRM. 

SŁT RAT 

System łączności 
telefonicznej w 

postaci rezerwowych 
aparatów 

telefonicznych 

System  złożony z aparatów telefonicznych, które powinny być 
podłączone za pomocą technologii, innej niż technologia IP, 
do rezerwowej centrali telefonicznej obsługującej rezerwowy 
numer telefoniczny danej Dyspozytorni medycznej wskazany 
w „Planie działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego 
w sytuacjach szczególnych zagrożeń” z sieci publicznej PSTN 
lub bezpośrednio do centrali publicznej.  

SZK OST 112 
System 

Zintegrowanej 
System komunikacyjny Policji wraz ze zintegrowanym 
portalem usług elektronicznych, które zwiększają 
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Komunikacji 
Ogólnopolskiej Sieci 
Teleinformatycznej 

numeru 112 

efektywność, precyzję i szybkość komunikacji z obywatelami 
oraz obiegu informacji pomiędzy pracownikami Policji, 
poszczególnymi jednostkami oraz instytucjami w ramach 
ogólnokrajowego Systemu Powiadamiania Ratunkowego, 
w szczególności ze Strażą Pożarną i Ratownictwem 
Medycznym. 

SZT/EMS 
Samolotowy Zespół 

Transportowy 

Samolotowy zespół transportowy w strukturze Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego, realizujący lotniczy transport 
sanitarny i medyczne czynności ratunkowe.  

Telefon rezerwowy 

Telefon rezerwowy 
System łączności 

telefonicznej 
w postaci 

rezerwowych 
aparatów 

telefonicznych 

Telefon PSTN przypisany do konsoli dyspozytorskiej 
na stanowisku pracy Użytkownika jako element System 
łączności telefonicznej w postaci rezerwowych aparatów 
telefonicznych, wykorzystywany w przypadku awarii PZŁ SWD 
PRM. 

Transport Transport 

Zgłoszenie dotyczące transportu, które wpłynęło do Centrum 
Operacyjnego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i decyzją 
Dyspozytora Centrum Operacyjnego Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego, na podstawie zebranego wywiadu 
medycznego, zostało przyjęte i zakwalifikowane do realizacji 
przez lotniczy zespół ratownictwa medycznego 
lub samolotowy zespół transportowy. 

Tryb obsługi EACD  
Tryb obsługi kolejki 

EACD 

Określa zachowanie kolejki EACD oraz Konsoli dyspozytorskiej 
dla Użytkowników pracujących w rolach umożliwiających 
obsługę zgłoszeń przychodzących (DMP, DMW, GDM, ZGDM): 
1) TRO – tryb obserwacji kolejki – kolejka zgłoszeń EACD jest 

widoczna na konsoli dyspozytorskiej, ale zgłoszenia 
z kolejki nie są przydzielane do Użytkownika; 

2) TRP – tryb podejmowania zgłoszeń – kolejka zgłoszeń 
EACD jest widoczna na konsoli dyspozytorskiej 
i do Użytkownika będą przydzielane zgłoszenia z kolejki 
zgodnie z  przyjętymi regułami. 

Pracując w trybie TRP dyspozytor medyczny będąc w trakcie 
obsługi zgłoszenia lub w trakcie dysponowania zespołu 
ratownictwa medycznego pozostaje wyłączony z przydziału 
kolejnych zgłoszeń do czasu zakończenia obsługi bieżącego 
zgłoszenia. 

Użytkownik Użytkownik 
Oznacza podmiot korzystający z Systemu lub osobę 
ze zadeklarowanymi uprawnieniami systemowymi danego 
modułu SWD PRM. 

Wezwanie Wezwanie 

Zlecenie wyjazdu lub wylotu do zdarzenia lub transportu 
przekazane odpowiednio przez Dyspozytora Dyspozytorni 
medycznej lub Dyspozytora Centrum Operacyjnego 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 

WKRM 

Wojewódzki 
koordynator 
ratownictwa 
medycznego 

Użytkownik realizujący zadania wynikające z ustawy z dnia 
8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 993) w tym współpraca z głównym 
dyspozytorem medycznym i jego zastępcą, koordynacja 
współpracy dyspozytorów medycznych w przypadku zdarzeń 
wymagających użycia jednostek systemu spoza jednego 
rejonu operacyjnego, rozstrzyganie sporów dotyczących 
przyjęcia osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego 
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przez szpital od zespołu ratownictwa medycznego, udział  
w pracach wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, 
współpraca z Krajowym Centrum Monitorowania 
Ratownictwa Medycznego oraz innymi Wojewódzkimi 
koordynatorami ratownictwa medycznego, współpraca 
oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego, 
o których mowa w art. 13 centra zarządzania kryzysowego 
ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym. 

WPDS 

Wojewódzki plan 
działania systemu 

Państwowe 
Ratownictwo 

Medyczne 

Plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, 
o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 8 września 2006 r. 
o  Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 882), tworzony przez Wojewodę, zatwierdzany 
przez Ministra Zdrowia, określający organizację systemu PRM 
w obrębie województwa. 

Wygaszenie ekranu 
KD 

Wygaszenie ekranu 
konsoli 

dyspozytorskiej 

Zmianą widoku na KD przez uruchomienie wygaszacza ekranu, 
który uniemożliwia podgląd treści oraz wywoływanie funkcji 
na ekranie dotykowym. 

Zamawiający Zamawiający Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. 

ZGDM 
Zastępca 

dyspozytora 
głównego 

Dyspozytor medyczny realizujący zadania, o których mowa 
w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 8 września 2006 r. 
o  Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 882). 

ZK COLPR 

Zastępca 
koordynatora 

Centrum 
Operacyjnego 

Lotniczego 
Pogotowia 

Ratunkowego 

Dyspozytor medyczny, który łączy rolę dyspozytora 
medycznego przyjmującego i wysyłającego, odpowiada 
między innymi za obsługę transportów realizowanych 
przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Wykonuje zadania 
Koordynatora Centrum Operacyjnego Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego, gdy ten jest niedostępny. 

Zgłoszenie Zgłoszenie 

Zgłoszenie alarmowe lub powiadomienie o zdarzeniu, 
kierowane do dyspozytorni medycznej w formie głosowej 
lub bezgłosowej, odebrane przez dyspozytora przyjmującego, 
zgodnie z § 2 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 19 
sierpnia 2019 r. w sprawie ramowych procedur obsługi 
zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach 
przez dyspozytora medycznego (Dz. U. z 2019 r. poz.1703).  
Zainicjonowana rozmowa telefoniczna lub zgłoszenie 
bezgłosowe zainicjonowane przez osobę wzywającą 
lub instytucję przesyłająca zgłoszenie bezgłosowe 
m.in. na numer alarmowy.  

Zdarzenie Zdarzenie 

Zgłoszenie dotyczące nagłego stanu zagrożenia zdrowotnego, 
które wpłynęło do Dyspozytorni medycznej lub Centrum 
Operacyjnego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i decyzją 
Dyspozytora medycznego, na podstawie zebranego wywiadu 
medycznego, zostało przyjęte i zakwalifikowane do realizacji 
przez zespół ratownictwa medycznego, w tym lotniczy zespół 
ratownictwa medycznego. 

ZDM 
Zastępująca 

dyspozytornia 
medyczna 

Dyspozytornia medyczna Zastępująca. Dyspozytornia 
medyczna przejmująca obsługę Zgłoszeń i Zdarzeń 
w przypadku niedostępności Dyspozytorni medycznej 
macierzystej. 
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ZRM 
Zespół ratownictwa 

medycznego 

Zespół ratownictwa medycznego, o którym mowa w art. 36 
ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym (Dz.U. z 2020 r., poz. 882). 
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1 CZĘŚĆ I - OPIS PROCESÓW BIZNESOWYCH REALIZOWANYCH NA 
STYKU SWD PRM I PZŁ SWD PRM 

Rozdział opisuje procesy biznesowe SWD PRM, które wykorzystują:  

1) funkcjonalności telefoniczne PZŁ SWD PRM; 

2) funkcje pomocnicze; 

3) założenia niefunkcjonalne działania SWD PRM określające zabezpieczenia poziomu 

dostępności funkcjonalności biznesowych systemu zależnych od PZŁ SWD PRM. 

Rysunek 1 przedstawia grupy procesów biznesowych i funkcji pomocniczych, które zależą od funkcji 

telefonicznych PZŁ SWD PRM.  

 
Rysunek 1 Procesy biznesowe zależne od PZŁ SWD PRM 

1.1 PROCES ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ SYSTEMU  

Proces zarządzania konfiguracją SWD PRM obejmuje trzy podprocesy związane z PZŁ SWD PRM: 

1) definiowania parametrów łączności telefonicznej JO: 

a) przypisanie numerów telefonów do ZRM/LZRM/SZT oraz MS ZRM/LZRM/SZT; 

b) rejestracja numeru rezerwowego dla KD – w ramach dodawania/edycji KD; 

c) odczyt z CKT numeru Kolejki własnej Użytkownika; 

d) wprowadzanie do CKT numeru telefonu PSTN dla WKRM. 

2) konfiguracji parametrów pracy Użytkowników z PZŁ SWD PRM; 

3) definiowania numerów telefonów i danych adresowych w słownikach: szpitali i NiŚOZ. 
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Rysunek 2 przedstawia zgrupowane podprocesy procesu zarządzania konfiguracją SWD PRM, 

które zostały szczegółowo opisane w rozdziale 1.1.2 KONFIGURACJA PARAMETRÓW ŁĄCZNOŚCI 

TELEFONICZNEJ JO. 

 

Rysunek 2 Proces utrzymania konfiguracji Systemu - podprocesy 

1.1.1 OGÓLNY PLAN KONFIGURACJI INFRASTRUKTURY TELEFONICZNEJ DLA SYSTEMU PRM 

Zgodnie z przyjętym założeniem wszystkie KD będą dołączone do PZŁ SWD PRM bezpośrednio przez 

OST 112, niezależnie od opisanych w rozdziale etapów realizacji. 

Wdrożenie PZŁ SWD PRM zakłada dwa etapy realizacji zadania: 

1) Etap I – przejściowy – do czasu wybudowania łączy telefonicznych SS7 do DM;  

2) Etap II – docelowy – od momentu przełączenia DM na nowe łącza SS7. 

1.1.1.1 PLAN KONFIGURACJI INFRASTRUKTURY TELEFONICZNEJ DLA ETAPU I - PRZEJŚCIOWEGO  

W etapie przejściowym, połączenia na numer alarmowy 999 będą kierowane przez OT przez łącza PRA 

do PZŁ SI CPR. W celu przekierowania tych połączeń do PZŁ SWD PRM w każdym OR zostaną 

uruchomione łącza SIP-Trunk.  

Łącza SIP-Trunk będą wykorzystywane również do komunikacji telefonicznej między ONA 

a Dyspozytorami DM w ramach PZŁ SWD PRM.  

Komunikacja PZŁ SWD PRM z siecią PSTN będzie realizowana za pośrednictwem PZŁ SI CPR. 

Komunikacja z innymi służbami (Policja, PSP) będzie się odbywała za pośrednictwem łączy SIP-Trunk 

przez OST 112. 
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Rysunek 3 Plan konfiguracji infrastruktury telefonicznej systemu PRM dla etapu przejściowego 

1.1.1.2 DOCELOWA KONFIGURACJA INFRASTRUKTURY TELEFONICZNEJ  

Docelowa konfiguracja zakłada podłączenie do PZŁ SWD PRM dedykowanych łącz dla numeru 

alarmowego 999 dostarczanych w technologii SS7 i doprowadzonych do OR.  

Każdy OR będzie posiadał urządzenia umożliwiające przyjmowanie połączeń przychodzących w liczbie 

2x30 kanałów rozmownych podstawowych oraz 2x30 kanałów rozmównych na interfejsach 

zapasowych działających w sygnalizacji SS7.  

Interfejsy dla komunikacji PZŁ SWD PRM z PZŁ SI CPR oraz innymi służbami będą takie same, 

jak dla etapu przejściowego. 
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Rysunek 4  Plan konfiguracji infrastruktury telefonicznej PRM dla etapu docelowego 

W przypadku braku integracji między SZK OST 112, a systemem głosowym wykorzystywanym przez 

PSP, komunikacja telefoniczna będzie wykorzystywana poza wskazanym tu interfejsem, za 

pośrednictwem PZŁ SI CPR. 

1.1.1.3 DM 

W ramach PZŁ SWD PRM w OR, dla każdej DM będą zdefiniowane:  

1) Role Użytkowników: 

a) DMP - Dyspozytor Przyjmujący; 

b) DMW - Dyspozytor Wysyłający; 

c) ZGDM - Zastępca Dyspozytora Głównego; 

d) GDM - Dyspozytor Główny; 

2) Kolejki: 

a) Własna Użytkownika; 

b) EACD; 

c) HLD-OD; 

d) HLD-GDM; 
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e) DM z zapowiedzią. 

Dla każdego Użytkownika SWD PRM w DM, który będzie miał utworzone konto i nadane odpowiednie 

uprawnienia w SWD PRM, w PZŁ SWD PRM zostanie przydzielony unikalny numer Kolejki własnej. 

Po zalogowaniu się Użytkownika na KD możliwe będzie odebranie połącznia przychodzącego 

na ten numer. 

Każda KD będzie posiadała przydzielony techniczny numer telefonu z zakresu numeracji OST 112. 

Numer techniczny KD będzie wykorzystywany w PZŁ SWD PRM do celów serwisowych 

(osiąganie konkretnej KD niezależnie od tego, jaki Użytkownik jest na niej zalogowany).  

W przypadku, gdy na KD nie będzie zalogowanego Użytkownika, numer techniczny przydzielony do  KD 

będzie nieosiągalny. 

W ramach PZŁ SWD PRM w OR dla każdej DM, będzie działała odrębna kolejka EACD. Każda kolejka 

EACD będzie posiadała przydzielony numer w OST 112, na który będą przekierowywane połączenia 

z PZŁ SI CPR (z numeru alarmowego 112 oraz innych numerów alarmowych obsługiwanych przez CPR). 

Jednocześnie każda kolejka EACD będzie osiągalna pod numerem sieci publicznej PSTN, na  który będą 

przychodziły połączenia kierowane przez OT do PZŁ SWD PRM na numer alarmowy 999. 

W ramach PZŁ SWD PRM w OR dla każdej DM zostaną wykreowane kolejki połączeń przychodzących – 

kolejki HLD dla każdego OD. Kolejki te będą służyły do odbierania połączeń przychodzących 

od  Użytkowników spoza DM, którzy zostali zdefiniowani w CKT.  

Użytkownicy niezdefiniowani w CKT, podczas próby nawiązania połączenia z DM na numer kolejki 

HLD- OD, będą kierowani na kolejkę DM z zapowiedzią informującą o tym, że w celu kontaktu 

z systemem PRM należy zadzwonić na numer alarmowy 999. 

Podczas nawiązywania połączenia wychodzącego, każdy Użytkownik w ramach pełnionej roli będzie 

identyfikował się numerem telefonicznym zależnym od sieci połączenia wychodzącego (PSTN 

lub OST 112) zgodnie z opisem w 1.1.1.8 PREZENTACJA NUMERÓW STRONY DZWONIĄCEJ W 

POŁĄCZENIACH WYCHODZĄCYCH i Tabela 2.  

1.1.1.3.1 DMP 

Każdy DMP będzie zalogowany do kolejki EACD w DM. Połączenia telefoniczne oraz zgłoszenia 

bezgłosowe kierowane na numer kolejki EACD, będą przydzielane na poszczególne stanowiska DMP. 

W połączeniach wychodzących DMP będzie prezentował się numerem Kolejki własnej. 
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1.1.1.3.2 DMW 

Każdy DMW będzie miał dostęp z poziomu KD do kolejek HLD-OD, które obsługuje. Połączenia 

na  numery kolejki HLD-OD będą widoczne na KD w Multikolejce. Konfiguracja PZŁ SWD PRM będzie 

umożliwiała współdzielenie kolejki HLD-OD przez kilku DMW. 

W przypadku współdzielenia kolejki HLD-OD możliwe będzie odebranie połączenia przez dowolnego 

DMW obsługującego tę kolejkę. Każdy OD w danej DM powinien być obsługiwany przez co najmniej 

jednego DMW, aby możliwe było przyjmowanie połączeń przychodzących na kolejkę HLD-OD. 

Podczas nawiązywania połączenia wychodzącego, DMW będzie identyfikował się numerem 

telefonicznym zależnym od sieci połączenia wychodzącego.  

Dla połączeń realizowanych przez OST 112, DMW zaprezentuje się numerem OST 112. W przypadku 

połączeń wychodzących do sieci PSTN, DMW zaprezentuje się numerem sieci PSTN.  

W przypadku nawiązywania połączenia wychodzącego, DMW będzie identyfikował się numerem 

telefonicznym kolejki HLD-OD właściwym dla wybranego kontaktu. Przyporządkowanie OD właściwych 

dla poszczególnych kontaktów (ZRM) będzie realizowane w SWD PRM i będzie przekazywane do CKT 

w ramach procesów synchronizacji. Prezentacja DWM w połączeniach wychodzących do innych JO 

będzie numerem kolejki HLD-OD pierwszym na liście w Multikolejce.  

1.1.1.3.3 GDM I ZGDM 

GDM będzie osiągalny pod numerem kolejki HLD-GDM. GDM w połączeniach wychodzących będzie 

prezentował się numerem kolejki HLD-GDM. 

ZGDM pełni funkcję DMW, który może czasowo zastępować GDM. Zasady prezentacji ZGDM 

w połączeniach wychodzących będą identyczne jak dla DMW.  

ZGDM w konfiguracji PZŁ SWD PRM, nie będzie miał kolejki HLD przypisanej do roli. ZGDM będzie miał 

przypisaną kolejkę HLD-GDM, w trybie umożliwiającym jej załączenia na żądanie z menu 

kontekstowego Multikolejki. Domyślnie kolejka HLD-GDM nie będzie załączana do obsługi, jedynie 

będzie widniała jako dostępna dla ZGDM w Multikolejce.  

1.1.1.4 WKRM 

WKRM będą wykorzystywali KD podłączone bezpośrednio do OST 112. Dla roli WKRM wykreowana 

zostanie kolejka HLD-WKRM. Numer tej kolejki będzie stały, niezależnie od tego, który Użytkownik 

Systemu będzie zalogowany jako WKRM.  
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WKRM będzie osiągalny pod numerem kolejki HLD-WKRM. WKRM za pośrednictwem KD będzie miał 

dostęp do CKT. WKRM w połączeniach wychodzących będzie prezentował się numerem kolejki 

HLD- WKRM. 

 

Podczas nawiązywania połączenia wychodzącego WKRM będzie identyfikował się numerem 

telefonicznym zależnym od sieci połączenia wychodzącego (PSTN lub OST 112) zgodnie z opisem 

w 1.1.1.8 PREZENTACJA NUMERÓW STRONY DZWONIĄCEJ W POŁĄCZENIACH WYCHODZĄCYCH 

i  Tabela 2.  

1.1.1.5 CO LPR 

W ramach PZŁ SWD PRM dla CO LPR będą zdefiniowane: 

1) Role Użytkowników: 

a) DM-COLPR – Dyspozytor medyczny CO LPR; 

b) DL-COLPR – Dyspozytor lotniczy CO LPR; 

c) K-COLPR – Koordynator CO LPR; 

d) ZK-COLPR – Zastępca Koordynatora CO LPR. 

2) Kolejki: 

a) Własna Użytkownika; 

b) HLD-DM-COLPR; 

c) HLD-DL-COLPR. 

Dyspozytorzy CO LPR będą wykorzystywali KD podłączone bezpośrednio do OST 112.  

Dla roli DM-COLPR wykreowana zostanie kolejka HLD-DM-COLPR, na numer której będą kierowane 

połączenia z DM, od innych podmiotów na podstawie podpisanych porozumień oraz od LZRM i SZT 

realizujących wylot do Zdarzenia. Dodatkowo DM-COLPR będzie miał przypisaną kolejkę 

HLD- DL- COLPR, w trybie umożliwiającym jej załączenia na żądanie z menu kontekstowego 

Multikolejki. Domyślnie kolejka HLD- DL- COLPR nie będzie załączana do obsługi, jedynie będzie 

widniała jako dostępna dla ZGDM w Multikolejce.  

Dla roli DL-COLPR wykreowana zostanie kolejka HLD-DL-COLPR, na numer której będą kierowane 

połączenia z podmiotów leczniczych w sprawie transportów, SZT i LZRM realizujących transporty. 
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Użytkownik w roli ZK-CO LPR i K-COLPR będą mieli dostęp do obu kolejek HLD czyli do kolejki HLD-DM-

COLPR i HLD-DL-COLPR. Dla tych ról PZŁ SWD PRM będzie skonfigurowany w trybie obserwacji, 

co oznacza, że sygnalizacja dźwiękowa będzie wyciszona.  

ZK-CO LPR i K-COLPR będą mieli widoczność połączeń telefonicznych oczekujących w kolejkach HLD-

DM-COLPR i HLD-DL-COLPR (w formie Multikolejki), przy czym z poziomu KD możliwe będzie 

dostosowanie widoku tak, aby widoczna była tylko jedna z tych kolejek. 

Dostęp do kolejek HLD i wybór odpowiedniej będzie realizowany z poziomu menu kontekstowego 

Multikolejki. 

ZK-CO LPR i K-COLPR w połączeniach wychodzących będą prezentowali się numerem kolejki HLD-DM-

COLPR. 

Podczas nawiązywania połączenia wychodzącego Użytkownik będzie identyfikował się numerem 

telefonicznym zależnym od sieci połączenia wychodzącego (PSTN lub OST 112) zgodnie z opisem 

w 1.1.1.8 PREZENTACJA NUMERÓW STRONY DZWONIĄCEJ W POŁĄCZENIACH WYCHODZĄCYCH 

i  Tabela 2.  

Dyspozytor CO LPR za pośrednictwem KD będzie miał dostęp do CKT. Dyspozytorzy CO LPR 

będą osiągalni pod numerem kolejki HLD powiązanej z pełnioną rolą, również w połączeniach 

wychodzących Dyspozytorzy CO LPR będą identyfikowali się numerem kolejki HLD powiązanej 

z  pełnioną rolą.  

1.1.1.6 MS LZRM i MS SZT 

W ramach PZŁ SWD PRM w OR dla MS LZRM i MS SZT będą zdefiniowane: 

1) Role Użytkowników: 

a) LZRM – Lotniczy zespół ratownictwa medycznego; 

b) SZT – Samolotowy zespół transportowy; 

2) Kolejki: 

a) Własna Użytkownika; 

b) HLD-LZRM; 

c) HLD-SZT. 

Członkowie załóg LZRM i SZT w MS LZRM/SZT będą dysponowali KD podłączonymi do PZŁ SWD PRM 

bezpośrednio do OST 112. Dla członków załóg LZRM/SZT wykreowane zostaną kolejki HLD przypisane 

do roli – odpowiednio HLD-LZRM i HLD-SZT.  
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Użytkownicy ci będą mieli dostęp do CKT z poziomu KD.  

Z uwagi na brak integracji między Modułem LZRM a KD, do uruchomienia KD w MS LZRM/SZT 

konieczne będzie zalogowanie na KD w trybie awaryjnym. Logowanie do SWD PRM w przypadku 

stanowisk z KD w MS LZRM/SZT nie będzie skutkowało zalogowaniem KD.  

Jednocześnie dla każdego MS LZRM/SZT w AD zostaną utworzone konta dla każdego Członka załogi 

LZRM i SZT, które będą wykorzystywane do zalogowania na KD w rolach LZRM i SZT.  

Podczas nawiązywania połączenia wychodzącego Użytkownik będzie identyfikował się numerem 

telefonicznym zależnym od sieci połączenia wychodzącego (PSTN lub OST 112) zgodnie z opisem 

w 1.1.1.8 PREZENTACJA NUMERÓW STRONY DZWONIĄCEJ W POŁĄCZENIACH WYCHODZĄCYCH 

i  Tabela 2.  

1.1.1.7 TELEFON REZERWOWY PRZY KD 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w DZDM w każdej DM będzie funkcjonował System łączności 

telefonicznej w postaci rezerwowych aparatów telefonicznych. Oznacza to, że na SD każdego 

Dyspozytora DM będzie znajdował się rezerwowy telefon, który będzie umożliwiał przyjmowanie 

zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach kierowanych do DM oraz dysponowanie ZRM. 

Z uwagi na wykorzystywanie PZŁ SWD PRM przez WKRM, CO LPR, LZRM i SZT, rozwiązanie to będzie 

obligatoryjne także dla WKRM, CO LPR, MS LZRM i MS SZT. 

Dane kontaktowe do książki numerów w telefonach rezerwowych będą wprowadzane we własnym 

zakresie przez właściwy podmiot. 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w RFC 02/20/LPR – „Łączność” podczas definiowania nowej KD 

możliwe będzie wprowadzenie numeru rezerwowego do wykorzystania w przypadku awarii PZŁ SWD 

PRM. Numer rezerwowy będzie przypisany w SWD PRM do KD, a więc będzie przypisany 

do  Użytkownika, który pełni dyżur na danym SD. 
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1.1.1.8 PREZENTACJA NUMERÓW STRONY DZWONIĄCEJ W POŁĄCZENIACH WYCHODZĄCYCH 

W Tabela 1 i Tabela 2 zebrano informację o prezentacji numeru osoby dzwoniącej we wszystkich połączeniach wychodzących realizowanych 

za  pośrednictwem PZŁ SWD PRM. 

 Wywoływany 

 Numer zarejestrowany w CKT 

Wywołujący DMP DMW GDM ZGDM WKRM DM-COLPR DL-COLPR 
K-COLPR 

ZK-COLPR 
LZRM 
SZT ZRM1 

DMP 
kolejka własna 

(OST 112) 
kolejka własna  

(OST 112) 
kolejka własna 

(OST 112) 
kolejka własna 

(OST 112) 
n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

DMW 
kolejka własna 

(OST 112) 
kolejka własna  

(OST 112) 
kolejka własna  

(OST 112) 
kolejka własna  

(OST 112) 
kolejka własna  

(OST 112) 
kolejka własna 

(OST 112) 
kolejka własna 

(OST 112) 
kolejka własna 

(OST 112) 
kolejka własna 

(OST 112/PSTN) 
HLD-OD  
(PSTN) 

GDM 
kolejka własna 

(OST 112) 
kolejka własna  

(OST 112) 
kolejka własna  

(OST 112) 
kolejka własna  

(OST 112) 
kolejka własna  

(OST 112) 
kolejka własna 

(OST 112) 
kolejka własna 

(OST 112) 
kolejka własna 

(OST 112) 
kolejka własna 

(OST 112/PSTN) 
kolejka własna 

(PSTN) 

ZGDM  
(praca jako 

DMW) 

kolejka własna 
(OST 112) 

kolejka własna  
(OST 112) 

kolejka własna  
(OST 112) 

kolejka własna  
(OST 112) 

kolejka własna  
(OST 112) 

kolejka własna 
(OST 112) 

kolejka własna 
(OST 112) 

kolejka własna 
(OST 112) 

HLD-OD 
(OST 112/PSTN) 

HLD-OD  
(PSTN) 

WKRM 
HLD -WKRM 

(OST 112) 
HLD-WKRM 
(OST 112) 

HLD-WKRM 
(OST 112) 

HLD-WKRM 
(OST 112) 

HLD-WKRM 
(OST 112) 

HLD-WKRM 
(OST 112) 

HLD-WKRM 
(OST 112) 

HLD-WKRM 
(OST 112) 

HLD-WKRM 
(OST 112/PSTN) 

HLD-WKRM 
(PSTN) 

DM-COLPR 
HLD-DM-COLPR  

(OST 112) 
HLD-DM-COLPR  

(OST 112) 
HLD-DM-COLPR  

(OST 112) 
HLD-DM-COLPR  

(OST 112) 
HLD-DM-COLPR  

(OST 112) 
HLD-DM-COLPR  

(OST 112) 
HLD-DM-COLPR  

 (OST 112) 
HLD-DM-COLPR  

 (OST 112) 

HLD-DM-COLPR  
 (OST 

112/PSTN) 

HLD-DM-COLPR  
 (PSTN) 

DL-COLPR 
HLD-DL-COLPR  

(OST 112) 
HLD-DL-COLPR  

(OST 112) 
HLD-DL-COLPR  

(OST 112) 
HLD-DL-COLPR  

(OST 112) 
HLD-DL-COLPR  

(OST 112)) 
HLD-DL-COLPR  

(OST 112) 
HLD-DL-COLPR  

(OST 112)) 
HLD-DL-COLPR  

(OST 112) 
HLD-DL-COLPR  
(OST 112/PSTN) 

HLD-DL-COLPR  
 (PSTN) 

K-COLPR 
ZK-COLPR 

HLD-DM-COLPR  
 (OST 112) 

HLD-DM-COLPR  
(OST 112) 

HLD-DM-COLPR  
(OST 112) 

HLD-DM-COLPR  
(OST 112) 

HLD-DM-COLPR  
(OST 112) 

HLD-DM-COLPR  
(OST 112) 

HLD-DM-COLPR  
(OST 112) 

HLD-DM-COLPR  
(OST 112) 

HLD-DM-COLPR  
(OST 112/PSTN) 

HLD-DM-COLPR  
(PSTN) 

LZRM/SZT 
HLD LZRM/SZT 

(OST 112) 
HLD LZRM/SZT 

(OST 112) 
HLD LZRM/SZT 

(OST 112) 
HLD LZRM/SZT 

(OST 112) 
HLD LZRM/SZT 

(OST 112) 
HLD LZRM/SZT 

(OST 112) 
HLD LZRM/SZT 

(OST 112) 
HLD LZRM/SZT 

(OST 112) 
HLD LZRM/SZT 

(OST 112/PSTN) 
HLD LZRM/SZT 

(PSTN) 

Tabela 1 Prezentacja numeru strony dzwoniącej w połączeniach wychodzących PZŁ SWD PRM 

 

 

 

 

 
1 Prezentacja będzie możliwa w drugim etapie (łącza SS7). W pierwszym etapie prezentacja będzie się odbywała dostępnym numerem DDI z zakresu numerów CPR 
danego OR. 
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 Wywoływany 

 Numer zarejestrowany w CKT Brak w CKT 

Wywołujący Szpital NiŚOZ Policja (CKT) PSP (CKT) Koordynator CPR Inny PSTN w CKT Inny PSTN poza CKT 

DMP n/d n/d 
kolejka własna  

(OST 112/PSTN) 
kolejka własna (OST 

112/PSTN) 
kolejka własna  

(OST 112) 
kolejka własna  

(PSTN) 

kolejka DM 
z zapowiedzią 

(PSTN) 

DMW 
HLD-OD  
(PSTN) 

HLD-OD  
(PSTN) 

HLD-OD  
(OST 112/PSTN) 

HLD-OD  
(OST 112/PSTN) 

HLD-OD  
(OST 112) 

HLD-OD  
(PSTN) 

kolejka DM 
z zapowiedzią 

(PSTN) 

GDM 
HLD-GDM 

(PSTN) 
HLD-GDM 

(PSTN) 
HLD-GDM  

(OST 112/PSTN) 
HLD-GDM 

(OST 112/PSTN) 
HLD-GDM 
(OST 112) 

HLD-GDM 
(PSTN) 

kolejka DM 
z zapowiedzią 

(PSTN) 

ZGDM  
(praca jako DMW) 

HLD-OD  
(PSTN) 

HLD-OD  
(PSTN) 

HLD-OD  
(OST 112/PSTN) 

HLD-OD  
(OST 112/PSTN) 

HLD-OD  
(OST 112) 

HLD-OD  
(PSTN) 

kolejka DM 
z zapowiedzią 

(PSTN) 

WKRM 
HLD-WKRM  

(PSTN) 
HLD WKRM (PSTN) 

HLD WKRM OST 
112/PSTN 

HLD WKRM OST 
112/PSTN 

HLD-WKRM  
(OST 112) 

HLD-WKRM  
(PSTN) 

HLD-WKRM  
(PSTN) 

DM-COLPR 
HLD-DM-COLPR  

(PSTN) 
HLD-DM-COLPR (PSTN) 

HLD-DM-COLPR (OST 
112/PSTN) 

HLD-DM-COLPR (OST 
112/PSTN) 

HLD-DM-COLPR  
(OST 112) 

HLD-DM-COLPR  
(PSTN) 

HLD-DM-COLPR  
(PSTN) 

DL-COLPR 
HLD-DL-COLPR  

(PSTN) 
HLD-DL-COLPR  

 (PSTN) 
HLD-DL-COLPR  
(OST 112/PSTN) 

HLD-DL-COLPR  
(OST 112/PSTN) 

HLD-DL-COLPR  
 (OST 112) 

HLD-DL-COLPR  
 (PSTN) 

HLD-DL-COLPR  
 (PSTN) 

K-COLPR 
ZK-COLPR 

HLD-DM-COLPR  
(PSTN) 

HLD-DM-COLPR  
(PSTN) 

HLD-DM-COLPR  
(OST 112/PSTN) 

HLD-DM-COLPR  
 (OST 112/PSTN) 

HLD-DM-COLPR  
(OST 112) 

HLD-DM-COLPR  
(PSTN) 

HLD-DM-COLPR  
(PSTN) 

LZRM/SZT n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

Tabela 2 Prezentacja numeru strony dzwoniącej w połączeniach wychodzących PZŁ SWD PRM - c.d. 
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W Tabela 1 i Tabela 2 zastosowane zostały oznaczenia: 

1) Oznaczenia stron wywołujących (dzwoniących) i wywoływanych: 

a) Oznaczenia roli Użytkownika w PZŁ SWD PRM, jako strony połączenia: DMP, DMW, GDM, 

ZGDM, WKRM, DM-COLPR, DL-COLPR, ZK-COLPR, K-COLPR, LZRM, SZT – zgodnie 

z definicjami słownika dokumentu; 

b) Oznaczenia pozostały stron połączenia: 

i) ZRM - telefon OT (stacjonarny, komórkowy) wykorzystywany przez ZRM, 

ii) LZRM/SZT –  KD lub telefon OT (stacjonarny, komórkowy, satelitarny) wykorzystywany 

przez załogi LZRM/SZT, 

iii) Szpital, NiŚOZ - telefon OT (stacjonarny, komórkowy) wykorzystywany przez szpital 

lub NiŚOZ, 

iv) Policja, PSP - telefon OT (stacjonarny, komórkowy) lub telefon SZK OST 112 działający 

w OST112 - wykorzystywany przez służbę dyżurną Policji i PSP, 

v) Koordynator CPR – KD obsługiwana przez PZŁ SI CPR, pracujący w OST 112 – 

wykorzystywany przez Koordynatora CPR, 

vi) Inny PSTN w CKT - telefon OT (stacjonarny, komórkowy, inny) – wykorzystywany 

przez dowolny inny, niż wcześniej wymieniony, podmiot zapisany w CKT, 

vii) Inny PSTN poza CKT - telefon OT (stacjonarny, komórkowy, inny) – wykorzystywany 

przez podmiot prawny lub osobę fizyczną, nie  ujętą w CKT (w tym osoby dzwoniące 

na numer alarmowy), 

2) Oznaczenia typu numeru prezentowanego: 

a) Kolejki własnej – numer telefonu PZŁ SWD PRM przypisany do Użytkownika, 

b) HLD-OD – numer kolejki HLD OD, 

c) HLD-GDM – numer kolejki HLD GDM, 

d) HLD-WKRM – numer kolejki HLD WKRM, 

e) HLD-DM-COLPR – numer kolejki HLD wykorzystywanej na KD przez DM-COLPR, ZK-COLPR 

i K-COLPR, 
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f) HLD-DL-COLPR– numer kolejki HLD wykorzystywanej na KD przez DL-COLPR, DM-COLPR, 

ZK-COLPR i K-COLPR, 

g) HLD-LZRM/HLD-SZT – numer kolejki HLD wykorzystywanej na KD w MS LZRM/SZT, 

h) Numer kolejki DM z zapowiedzią – numer kolejki PZŁ SWD PRM z zapowiedzią 

(osoba dzwoniąca na ten numer usłyszy nagraną zapowiedź), 

i) N/d – nie dotyczy – połączenia nie są obsługiwane w ramach realizowanych procesów 

biznesowych; od strony technicznej połączenia takie mogą być realizowane – 

w połączeniach tego typu prezentacja numeru będzie następowała numerem Kolejki 

własnej OST 112 lub  PSTN (numer DDI, numer wiązki PRA). 

3) Oznaczenia rodzaju numeru: 

a) OST 112 – numer z numeracji OST 112 – prezentowany zawsze w połączeniach na numery 

Użytkowników pracujących w OST 112, 

b) PSTN – numer w sieci publicznej - prezentowany zawsze w połączeniach na numery w sieci 

publicznej. 

W przypadku połączeń wychodzących do ZRM wybór prezentowanego numeru kolejki HLD-OD będzie 

dokonywany przez PZŁ SWD PRM na podstawie informacji z CKT dotyczącej ZRM (przyporządkowanie 

OD do ZRM w CKT). Informacja o przyporządkowaniu obszaru do ZRM będzie przekazywana do  CKT 

przez SWD PRM.  
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1.1.2 KONFIGURACJA PARAMETRÓW ŁĄCZNOŚCI TELEFONICZNEJ JO 

Na proces konfiguracji parametrów łączności telefonicznej JO składają się cztery podprocesy: 

1) Przypisanie numerów telefonów do ZRM oraz MS ZRM, w tym do LZRM/SZT i MS LZRM/SZT; 

2) Rejestracja numeru rezerwowego dla KD; 

3) Odczyt z CKT numeru Kolejki własnej Użytkownika; 

4) Wprowadzenie do CKT numeru telefonu PSTN dla WKRM. 

Przypisanie numerów telefonów do LZRM i SZT oraz MS LZRM/SZT będzie realizowane analogicznie, 

jak dla ZRM i MS ZRM. 

Podprocesy zostały przedstawione na Rysunek 5. 

 

Rysunek 5 Procesy definiowania parametrów łączności telefonicznej JO
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1.1.2.1 PRZYPISANIE TELEFONÓW DO UŻYTKU PRZEZ ZRM ORAZ W MS ZRM 

W SWD PRM będzie istniała możliwość zdefiniowania sprzętu wykorzystywanego do łączności przez Dysponentów ZRM, w tym KD, telefonów 

(stacjonarnych, komórkowych, satelitarnych, rezerwowych), radiotelefonów oraz przypisanie tych urządzeń do ZRM oraz MS ZRM.  

W SWD PRM zostanie dodany mechanizm zapisujący informację o numerach telefonów przypisanych do ZRM i MS ZRM do CKT. 

Przebieg tego procesu przedstawiono na Rysunek 6. 
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Rysunek 6  Przypisanie telefonów do użytku przez ZRM oraz w MS ZRM 
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W pierwszym kroku procesu następuje dodanie nowego telefonu i przypisanie go do Dysponenta ZRM. 

Następnie zdefiniowany telefon przypisywany będzie do ZRM lub do MS ZRM. 

SWD PRM będzie umożliwiał przypisanie numeru telefonu MS ZRM do wszystkich ZRM stacjonujących 

w tym miejscu stacjonowania lub do jednego wybranego ZRM w danym MS ZRM.  

W przypadku MS LZRM/SZT, SWD PRM będzie umożliwiał przypisanie KD.  

Dodanie lub modyfikacja wpisu o przypisaniu telefonu będzie skutkowała zapisaniem informacji 

do  CKT. W przypadku, gdy telefon zostanie przypisany do ZRM, do CKT dodany zostanie pojedynczy 

wpis dotyczący ZRM, do którego telefon został przypisany. W przypadku przypisania telefonu do MS 

ZRM dla wszystkich ZRM tam stacjonujących, dla każdego ZRM zostanie dodany odrębny wpis 

o  telefonie do ZRM w MS ZRM. 

Mechanizm zakłada możliwość dodania wielu telefonów do ZRM/MS ZRM różnych lub tych samych 

rodzajów (stacjonarny, komórkowy, satelitarny). W przypadku dodania kolejnego telefonu dla  danego 

ZRM, MS ZRM lub ZRM w MS ZRM, do istniejącego wpisu w CKT dodawane będą kolejne atrybuty 

reprezentujące telefon. 

Modyfikacji danych wcześniej wprowadzonego telefonu (np. zmiana jego numeru) będzie dokonywana 

także w CKT. 

Dezaktywowanie telefonu spowoduje aktualizowanie wpisu w CKT poprzez usunięcie atrybutu 

telefonu lub usunięcie całego wpisu (obiektu) z CKT, jeśli dezaktywowany zostanie ostatni telefon 

przypisany do danego ZRM lub MS ZRM. 

1.1.2.2 REJESTRACJA NUMERU REZERWOWEGO DLA KD 

Podczas dodawania nowej KD w SWD PRM możliwe będzie przypisanie numeru Telefonu 

rezerwowego, do wykorzystania w przypadku awarii PZŁ SWD PRM. W momencie przyporządkowania 

KD do SD informacja o numerze telefonu rezerwowego dla KD zostanie wprowadzona do CKT. 

Dezaktywacja SD spowoduje usunięcie z CKT wpisu o telefonie rezerwowym. 

Przebieg tego procesu został opisany na Rysunek 7. 
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Rysunek 7 Rejestracja numeru rezerwowego dla KD 
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Przypisanie KD do SD spowoduje zapisanie numeru rezerwowego przypisanego do KD w CKT. 

W  momencie wprowadzenia modyfikacji numeru telefonu rezerwowego dla KD zmiana numeru 

telefonu rezerwowego zostanie wprowadzona do CKT. Dezaktywacja SD spowoduje usunięcie z CKT 

informacji o telefonie rezerwowym dla KD przypisanej do tego SD. 

Przez przypisanie numeru telefonu rezerwowego do KD możliwe będzie przypisanie telefonu 

rezerwowego dla SD Dyspozytorów DM i CO LPR, LZRM i SZT oraz WKRM. 

1.1.2.2.1 DEFINIOWANIE NOWEJ KD 

Moduł Administratora będzie wykorzystywany do dystrybucji KD. W pierwszym etapie nowe KD będą 

wpisywane w Module Administratora do puli zakupionych KD, a następnie z wykorzystaniem aplikacji 

SWD PRM będą przydzielane do UW, a następnie do Dysponentów ZRM.  

W drugim etapie w Module Administratora będą wykonywane wszystkie pozostałe elementy 

konfiguracji KD związane z PZŁ SWD PRM.  

W celu zapewnienia pełnej konfiguracji KD w Module Administratora, w SWD PRM zostanie 

zaimplementowany interfejs REST do systemu konfiguracyjnego PZŁ SWD PRM.  

Docelowo pełna konfiguracja KD będzie wprowadzana wyłącznie po stronie SWD PRM, a następnie 

będzie przekazywana do PZŁ SWD PRM. SWD PRM będzie umożliwiał wprowadzenie wszystkich danych 

niezbędnych do konfiguracji KD w PZŁ SWD PRM.  

ACB w Module Administratora będzie miał możliwość utworzenia KD z przypisanymi do niej danymi: 

1) typ: 

a) podstawowy, 

b) rezerwowy, 

c) zastępczy. 

2) numer S/N - pole zawierające unikatowy numer seryjny danego urządzenia w postaci cyfrowej; 

3) kod KD – unikatowy kod KD np. DM15-01-KP-01, nadawany zgodnie z zasadami nazewnictwa 

KD określonymi w dokumencie pn. „Zasady tworzenia identyfikacyjnych oznaczeń w systemie 

Państwowe Ratownictwo Medyczne i przydzielania nazw technicznych w Systemie 

Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego”;  

4) Dysponenta ZRM, do którego przypisany będzie KD; 

5) numer telefoniczny KD –numer w formacie XXX-XX-XX z puli numerów telefonicznych OST 112; 
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6) numer ID – numer ID KD w sieci radiowej; 

7) numer rezerwowy – numer telefonu rezerwowego w przypadku awarii PZŁ, numer w  formacie 

XX-XXX-XX-XX; 

8) data aktywności Od/Do w formacie YYYY-MM-DD – wartości wybierane z kalendarza; 

9) status operacyjny: 

a) aktywny, 

b) wycofany, 

c) do uruchomienia – z obowiązkiem podania daty uruchomienia wybieranej z kalendarza, 

d) do wycofania – z obowiązkiem podania daty uruchomienia wybieranej z kalendarza. 

Do czasu implementacji interfejsu REST po stronie SWD PRM, konfiguracja KD w zakresie wymaganym 

przez PZŁ SWD PRM będzie realizowana po stronie PZŁ SWD PRM. Dane konfiguracyjne KD zostaną 

przekazane do LDAP skąd następnie SWD PRM będzie je pobierało.  

Dystrybucja KD do DM będzie po stronie SWD PRM wiązała się jedynie z nadaniem KD właściwego 

HostName w systemie operacyjnym i KD będzie gotowa do pracy.   

Aranżacja KD w PZŁ SWD PRM będzie polegała na: 

1. Nadaniu w konfiguracji KD linii SIP; 

2. Przypisaniu KD do pracy pod konkretny węzeł komunikacyjny EACD z SWD PRM.  

W PZŁ SWD PRM określenie EACD ma podwójne znaczenie – stanowi węzeł komunikacyjny z SWD  PRM 

i zarządza kolejkami alarmowymi. Numery seryjne i dane dotyczące aktywacji konfigurowane 

po  stronie SWD PRM wymagane będą jedynie do ewidencji KD po stronie SWD PRM. 

1.1.2.3 ODCZYT Z CKT NUMERU KOLEJKI WŁASNEJ UŻYTKOWNIKA 

Dodanie konfiguracji PZŁ SWD PRM dla Użytkownika (DMP, DMW, ZGDM, GDM, WKRM, DM-COLPR, 

DL-COLPR, ZK-CO LPR, K-COLPR, LZRM, SZT) spowoduje nadanie mu numeru Kolejki własnej. 

Do  aktywowania konta Użytkownika (dla ww. wymienionych ról) w SWD PRM niezbędne będzie 

wcześniejsze stworzenie konta w AD, a następnie dodanie konfiguracji po stronie PZŁ SWD PRM.  

Możliwe będzie stworzenie dla jednego konta AD wielu profili w PZŁ SWD PRM i SWD PRM 

powiązanych z różnymi Dysponentami ZRM, a także z różnymi rolami u każdego z Dysponentów ZRM. 
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W momencie nadania uprawnień Użytkownikowi w Module Administratora dokonywany będzie odczyt 

numeru Kolejki własnej Użytkownika. Odczytany numer będzie zapamiętywany w  repozytorium SWD 

PRM w rekordzie definiującym konto Użytkownika u Dysponenta ZRM. 

Rysunek 8 przedstawia przebieg procesu: 

1) dodania konta nowego Użytkownika; 

2) modyfikacji konta Użytkownika w AD – np. zmiana nazwiska, zmiana danych kontaktowych, 

zablokowanie konta; 

3) utworzenie konta w SWD PRM oraz PZŁ w ramach dodania dla kolejnego Dysponenta ZRM 

lub w ramach zmiany ról Użytkownika (np. zmiana roli z DMW na ZGDM); 

4) dezaktywacji konta Użytkownika u Dysponenta ZRM w SWD PRM. 
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Rysunek 8 Odczyt numer Kolejki własnej Użytkownika z CKT
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Odczyt numeru Kolejki własnej z CKT realizowany będzie w przypadku tworzenia pierwszego profilu 

Użytkownika u Dysponenta lub w przypadku dodania Użytkownikowi profilu u kolejnego Dysponenta.  

Numer Kolejki własnej raz pobrany do konfiguracji profilu Użytkownika u Dysponenta pozostaje 

tam zapisany także w przypadku późniejszej dezaktywacji konta lub zmiany przypisania ról. 

1.1.2.4 WPROWADZANIE DO CKT NUMERU TELEFONU PSTN DLA WKRM  

Wprowadzenie numerów telefonów PSTN użytkowanych przez WKRM do CKT będzie realizowane 

poza SWD PRM – poprzez narzędzie przewidziane do edycji bazy LDAP dostarczone przez DGT, 

a wykorzystywane przez ACB lub AWB. 

Na Rysunek 9 przedstawiono mechanizm wprowadzania konfiguracji numerów PSTN przypisanych 

do WKRM za pomocą narzędzia zewnętrznego.  
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Rysunek 9 Wprowadzanie do CKT numeru telefonu PSTN dla WKRM  
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Rysunek 10 przedstawia kontekst procesów definiowania i przypisania środków łączności względem 

pozostałych powiązanych procesów konfiguracji. 
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Rysunek 10 Kontekst procesów definiowania i przydzielania środków łączności 
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Strzałki i ich skierowanie reprezentują wzajemną zależność procesów – proces, do którego skierowana 

jest strzałka zależny jest od procesu, od którego wychodzi powiązanie. Przypisanie środków łączności 

do ZRM i MS ZRM zostało wyodrębnione, gdyż na tym etapie konfiguracji telefonów dla ZRM i MS ZRM 

następuje przekazanie informacji do CKT. 

Uprawnienia dostępu Użytkowników do funkcji definiowania i przypisywania środków łączności 

dla  poszczególnych ról Użytkowników SWD PRM określone zostały w RFC 02/20/LPR – „Łączność”.  

Niezależnie od tego na jakim szczeblu (ACB, AWB, ADW) będą definiowanie struktury JO, obiektów 

technicznych oraz środków łączności, skutek docelowy będzie jednakowy dla kolejnych opisywanych 

procesów przedstawionych w PT.  

Zakres konfiguracji PZŁ SWD PRM dla kolejek połączeń oraz konfiguracji PZŁ SWD PRM 

dla  Użytkowników obejmuje zakres zgodny z planem przedstawionym w rozdziale 1.1.1 OGÓLNY PLAN 

KONFIGURACJI INFRASTRUKTURY TELEFONICZNEJ DLA SYSTEMU PRM.  

1.1.3 KONFIGURACJA PARAMETRÓW PZŁ SWD PRM DLA UŻYTKOWNIKÓW  

Kompletna konfiguracja konta Użytkownika SWD PRM (parametrów logowania i pracy z PZŁ SWD PRM) 

wymaga: 

1) utworzenia konta imiennego w domenie KCMRM (w AD); 

2) utworzenia konta Użytkownika w SWD PRM w powiązaniu z Dysponentem ZRM 

oraz  przypisaniu mu dostępnych ról PZŁ SWD PRM; 

3) utworzenia w PZŁ konfiguracji ról Użytkowników w DM oraz konfiguracji OD w DM 

oraz ról Użytkowników w CO LPR i MS LZRM/SZT; 

4) przypisanie Użytkownika do grupy domenowej Użytkowników PZŁ SWD PRM; 

5) utworzenia konfiguracji PZŁ SWD PRM dla Użytkownika. 

Konfiguracja PZŁ SWD PRM w zakresie ról Użytkowników w DM i OD dla DM musi zostać dokonana 

po stronie SWD PRM, aby możliwe było stworzenie konfiguracji dla konta nowego Użytkownika. 

Referencyjnym repozytorium podstawowych informacji o koncie Użytkownika będzie baza katalogowa 

AD domeny SWD PRM. AD przechowywane prywatne dane kontaktowe do Użytkownika SWD PRM, 

jednak informacje te nie będą wykorzystywane do funkcji zarządzania łącznością PZŁ SWD PRM. 

Na Rysunek 11 przedstawiony został przebieg działań związanych z wykonaniem operacji utworzenia 

konta nowego Użytkownika, modyfikacją danych Użytkownika oraz usunięciem logicznym konta 

Użytkownika (zablokowaniem dostępu do konta). 
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Rysunek 11 Podproces Konfiguracja parametrów pracy Użytkowników z PZŁ SWD PRM
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Dodanie Użytkownika oraz zdefiniowanie uprawnień w SWD PRM odbywa się etapowo: 

1. utworzenie konta użytkownika w AD – dokonywane narzędziami konfiguracji AD; 

2. dodanie konta użytkownika w Module Administratora; 

3. utworzenie profilu u Dysponenta i przypisanie uprawnień – etap III. 

W celu utworzenia nowego konta, należy wprowadzić dane użytkownika w AD. Obowiązkowymi 

danymi są: Imię, Nazwisko, Login, Hasło, PESEL. Opcjonalnymi danymi są numer telefonu oraz email. 

Dane wprowadzone w AD zostaną automatycznie przeniesione do SWD PRM w czasie dodawania 

konta.  

Kolejnym etapem w procesie dodawania konta Użytkownika w Module Administratora. W Aplikacji 

Administratora użytkownik ma zdefiniowane jedno konto z przypisanym loginem i danymi osobowymi. 

Istnienie konta w AD jest konieczne, aby możliwe było zautoryzowanie Użytkownika do  SWD PRM 

lub do KD (logowanie awaryjne). Podstawową informacją dla dalszej edycji Użytkownika będą dane 

osobowe Użytkownika oraz unikalny identyfikator konta w domenie (login). 

U każdego Dysponenta ZRM dla Użytkownika tworzony jest oddzielny profil określający 

jego uprawnienia. W ramach profilu Użytkownika u Dysponenta ZRM określone zostają parametrów 

pracy – w kontekście PT, kluczowe jest określenie dla Użytkownika: 

1. Dysponenta (Dysponenta ZRM dla członków ZRM i dyspozytorów); 

2. kodu dyspozytora (dla Dyspozytorów DM i CO LPR); 

3. uprawnień w Aplikacji SWD PRM oraz ról na dyżurze. 

Jeśli Użytkownikowi zostaną przypisane uprawnienia w profilu u Dysponenta związane z obsługą PZŁ 

SWD PRM, to Użytkownik zostanie w AD dodany do grupy „PZŁ” (jeśli przypisanie takie nie zostanie 

wykonane w ramach tworzenia konta Użytkownika w AD). Na podstawie tego przypisania nastąpi 

utworzenie w PZŁ SWD PRM konfiguracji łączności dla konta Użytkownika (po synchronizacji danych 

z  AD do PZŁ SWD PRM).  

Utworzenie konta związane jest z przydzieleniem unikalnego numeru Kolejki własnej (numer OST 112 

i ew. numer zewnętrzny z zakresu numeracji krajowej sieci PSTN).  

Na podstawie przypisania Użytkownika do danego Dysponenta ZRM (dla WKRM – przypisanie 

do  podmiotu - Urząd Wojewódzki) oraz określenia uprawnień systemowych oraz ról na dyżurze w PZŁ 
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SWD PRM nastąpi wykreowanie konfiguracji domyślnej uprawnień Użytkownika stosowanych 

w przypadku logowania awaryjnego Użytkownika na KD bez udziału aplikacji SWD PRM. 

W przypadku WKRM definiowany będzie obszar odpowiedzialności (województwo), natomiast dla ról 

Dyspozytorów DM nastąpi wybór Dysponenta lidera (z możliwością przypisania do kilku Dysponentów 

ZRM).  

W ramach RFC 02/20/LPR – „Łączność” w Module Administratora możliwe będzie zdefiniowanie 

numerów telefonów i przypisanie ich do ZRM i MS ZRM (oraz odpowiednio LZRM i MS LZRM), 

a także numerów telefonów rezerwowych przypisanych do KD (w ramach dodawania / edycji KD).  

Numery te będą rejestrowane w CKT zgodnie z zapisami w rozdziałach 1.1.2.1 PRZYPISANIE 

TELEFONÓW DO UŻYTKU PRZEZ ZRM ORAZ W MS ZRM oraz 1.1.2.2 REJESTRACJA NUMERU 

REZERWOWEGO DLA KD. 

1.1.4 KONFIGURACJA NUMERÓW TELEFONÓW SZPITALI, NIŚOZ, SŁUŻBY DYŻURNEJ 

POLICJI I PSP ORAZ KOORDYNATORÓW CPR 

Moduł Administratora umożliwia zdefiniowanie słowników: szpitali oraz NiŚOZ. W słownikach 

tych definiowane będą informacje opisowe, dane adresowe oraz dane kontaktowe (dla szpitali 

z podziałem na oddziały).  

Zapis numerów kontaktowych dla oddziału szpitala i NiŚOZ do CKT będzie następował 

przy każdorazowej zmianie wpisu do słownika – dodaniu, usunięciu lub modyfikacji. 

Dane kontaktowe służb (Policja, Państwowa Straż Pożarna) oraz Koordynatorów CPR 

będą synchronizowane do CKT z KA KGP (SZK OST 112) z wykorzystaniem mechanizmu synchronizacji 

do OpenLDAP CKT.  

1.1.5 SYNCHRONIZACJA DANYCH TELEFONICZNYCH Z SWD PRM DO CKT 

Synchronizacja numerów kontaktowych z SWD PRM do CKT będzie działa jako proces w tle. Operacje 

zmian konfiguracji skutkujące dodaniem lub edycją numerów telefonów będą zapisywały w BD 

zlecenia aktualizacji CKT, które będą wykonywane w tle przez proces serwera SWD PRM. 

Rysunek 12 przedstawia mechanizm buforowania zmian konfiguracji do asynchronicznego zapisu 

do  CKT. 
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Rysunek 12 Synchronizacja danych do CKT 

Rysunek 13 przedstawia sekwencję przepływów danych związanych z zapisem danych do CKT. 
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Rysunek 13 Sekwencja zapisu danych do CKT 

Scenariusz zapisu danych do CKT: 

1) Moduł Administratora w momencie zatwierdzenia dodania/zmiany/usunięcia (dezaktywacji) 

konfiguracji powiązanej z numerami telefonów będzie zapisywał zlecenia zapisu do CKT 

w  liście aktualizacji zmian CKT [1]; 

2) W przypadku, gdy w liście aktualizacji zmian CKT będą znajdowały się nieobsłużone zmiany, 

proces serwera pobierze nieprzekazane zmiany z listy aktualizacji zmian CKT [2] i wykona 

operację zapisu do CKT [3];  

3) W przypadku:  

a) Gdy operacja nie powiedzie się (błąd operacji [4], brak dostępu do CKT), proces zapisze 

rekord definiujący błąd w monitorowanej tabeli BD (Lista błędów zapisu do CKT) [5],  

b) Poprawnego wykonania zapisu do CKT, proces usunie wpis zlecenia z listy aktualizacji 

zmian CKT [6]. 
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Wszystkie operacje skutkujące aktualizacją CKT będą rejestrowane w BD SWD PRM, a prezentacja tych 

danych będzie następowała poprzez mechanizmy raportowania w Module Raportowym bądź 

Hurtowni danych. 

1.2 PROCES AUTORYZACJI I KONTROLI UPRAWNIEŃ DOSTĘPU 

Proces autoryzacji i kontroli uprawnień dostępu obejmuje funkcje: 

1) autoryzacji dostępu Użytkowników do SWD PRM i PZŁ SWD PRM oraz wybór trybu pracy 

Użytkownika z PZŁ SWD PRM (funkcja wynikająca z roli na dyżurze); 

2) sterowania zakresem dostępu Użytkowników do obsługi połączeń telefonicznych dla OD; 

3) sterowania gotowością DMP do obsługi zgłoszeń z kolejki EACD;  

4) sterowania funkcjami przerwy w działaniach operacyjnych oraz blokowania stanowiska. 

Funkcje karnego wylogowania oraz wycofania na przerwę, będące w zakresie kontroli dostępu 

do  Systemu zostały przedstawione w rozdziale 1.3 PROCES PRZYJMOWANIA I OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ . 

Funkcje karnego wylogowania nie będą obejmowały CO LPR. 

Na Rysunek 14 przedstawiono zgrupowanie składowych podprocesów autoryzacji i kontroli uprawnień 

dostępu. 

 
Rysunek 14 Proces autoryzacji i kontroli uprawnień dostępu 

Dla każdego Użytkownika autoryzowanego w SWD PRM i wykorzystującego funkcjonalności PZŁ SWD 

PRM, w ramach procedury logowania będzie następowało automatycznie zalogowanie do PZŁ SWD 

PRM przez odpowiednie skonfigurowanie aplikacji telefonicznej na KD i nadanie wymaganych do  pracy 

uprawnień (Scenariusz 01 – Logowanie na stanowiska w Opisie interfejsu DGT_ext).  

Podstawą do zalogowania w PZŁ SWD PRM i nadania uprawnień będą informacje: 

1) Identyfikator KD - wskazujący konkretne SD w Module Administratora; 

2) identyfikator Użytkownika – login AD; 
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3) identyfikator roli Użytkownika - określającej funkcję Użytkownika (np. DMP, WKRM); 

4) kod dyspozytora - opisujący w sposób unikalny Użytkownika Systemu oraz jego rolę w danej 

DM (w przypadku Użytkowników nie będących Dyspozytorami medycznymi kod nie będzie 

przekazywany do PZŁ SWD PRM -przekazanie ciągu pustego); 

5) nazwa kolejki EACD; 

6) zakres OD (w przypadku DMW). 

Po zalogowaniu Użytkownika na SD w Systemie (w aplikacji SWD PRM oraz na KD PZŁ SWD PRM) zakres 

dostępnych funkcji telefonicznych będzie zależał od uprawnień wynikających z opisanych parametrów 

logowania. Dotyczy to funkcjonalności:  

1) podglądu kolejki EACD - zgłoszeń,  

2) możliwości wejścia do kolejki EACD -obsługi zgłoszeń,  

3) dostępu do kolejek HLD-OD,  

4) dostępu do funkcji odsłuchiwania nagrań,  

5) dostępu do funkcji komunikacji radiowej (z wyłączeniem DMP),  

6) dostępu do CKT,  

7) zestawiania połączeń wychodzących,  

8) odbierania połączeń przychodzących,  

9) zestawiania połączeń wielostronnych.  

Zakres udostępnianych funkcji telefonicznych PZŁ SWD PRM będzie zależał od treści komunikatów 

logowania opisanych w części II PT.  

Udostępnienie łączności radiowej w zależności od roli Użytkownika i  OD będzie określane 

przez konfigurację PZŁ SWD PRM, która zostanie zrealizowana na podstawie PT budowy PZŁ SWD PRM. 

PZŁ SWD PRM będzie umożliwiał autoryzowanie Użytkowników do pracy na KD w warunkach braku 

dostępności lub awarii mechanizmów automatycznego autoryzowania Użytkowników przez SWD PRM. 

W takim przypadku informacja o kodzie dyspozytora DM/CO LPR nie będzie prezentowana przez PZŁ 

SWD PRM na KD. 

Dla Użytkownika zautoryzowanego możliwa będzie zmiana zakresu jego uprawnień bez konieczności 

ponownej autoryzacji (ponownego logowania) przez zmianę listy OD. 
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W rozdziałach 1.2.1 AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA DO PRACY Z SWD PRM I PZŁ SWD PRM, 1.2.2 

ZMIANA OD i 1.2.3 PRZERWA W PRACY UŻYTKOWNIKA I BLOKOWANIE STANOWISKA przedstawiono 

poszczególne składowe podprocesy związane z autoryzacją Użytkowników i nadawaniem uprawnień 

dostępu. 

1.2.1 AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA DO PRACY Z SWD PRM I PZŁ SWD PRM 

W przypadku Użytkowników pracujących na SD z KD, do uruchomienia funkcjonalności telefonicznych 

wymagane będzie przeprowadzenie uwierzytelnienia Użytkownika. 

Stosowane będą dwa tryby logowania Użytkownika:  

1) w przypadku pełnej dostępności SWD PRM na SD, Użytkownik będzie autoryzował swój dostęp 

do PZŁ SWD PRM za pośrednictwem SWD PRM; 

2) w przypadku, gdy SWD PRM nie będzie dostępne na SD, Użytkownik będzie mógł autoryzować 

swój dostęp do funkcji PZŁ SWD PRM przez logowanie awaryjne na KD. 

Rysunek 15 przedstawiona dwa dostępne tryby autoryzacji Użytkownika do pracy z PZŁ SWD PRM. 

 

Rysunek 15  Tryby autoryzacji Użytkownika do pracy na KD 

1.2.1.1 AUTORYZACJA PRZEZ APLIKACJĘ SWD PRM  

Na Rysunek 16 przedstawiono przebieg logowania Użytkownika z SWD PRM. 
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Rysunek 16 Autoryzacja Użytkownika w PZŁ SWD PRM za pośrednictwem SWD PRM 

Użytkownik rozpoczynając dyżur loguje się na swoim SD.  

W przypadku, gdy SD będzie w domenie KCMRM, to Aplikacja SWD PRM odczyta informację 

o zalogowanym Użytkowniku i sprawdzi uprawnienie do pracy z SWD PRM. Jeżeli zalogowany 

Użytkownik będzie miał uprawnienie do pracy z SWD PRM w Module, który próbuje uruchomić, 

to  Moduł ten wystartuje bez konieczności podawania danych logowania (mechanizm SSO).  

W przypadku, gdy stanowisko nie będzie w domenie KCMRM lub osoba zalogowana nie będzie 

posiadała uprawnień do pracy z SWD PRM lub uruchomienia wybranego Modułu, Użytkownik będzie 

musiał zalogować się przy użyciu loginu i hasła domeny KCMRM lub z użyciem zarejestrowanej 

w domenie karty mikroprocesorowej zabezpieczonej kodem PIN (certyfikatem wydanym w domenie 

KCMRM). Jeżeli autoryzacja Użytkownika loginem lub kartą mikroprocesorową zakończy 

się  pomyślnie, wybrany Moduł SWD PRM zostanie uruchomiony. W przeciwnym przypadku 

uruchomienie SWD PRM nie będzie możliwe.  
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Przypisanie KD do SD w konkretnych JO PRM w sposób jednoznaczny określa, do której OR KD będzie 

podłączona (np. do której kolejki EACD KD może zostać dołączona, które kolejki HLD mogą być 

aktywowane w danej DM). 

Jeśli Użytkownikowi przypisano kilka ról, w jakich może pracować, to podczas rozpoczynania dyżuru 

w przypadku zdefiniowanego grafiku pracy, SWD PRM będzie podpowiadał rolę. 

Jeśli rola wybrana przez Użytkownika nie będzie obejmowała dostępu do funkcji telefonicznych PZŁ 

SWD PRM, to logowania do KD zostanie pominięte i Użytkownik rozpocznie pracę w SWD PRM 

(Moduły, które nie wykorzystują funkcji telefonicznych). 

W przypadku, gdy wybrana rola obejmuje funkcje wykorzystujące łączność telefoniczną lub radiową 

PZŁ SWD PRM, SWD PRM wykona procedurę zalogowania KD do pracy i niezależnie od jej wyniku -

zalogowania na KD.  

Na Rysunek 17przedstawiono przebieg procesu zalogowania konsoli PZŁ. 

 

Rysunek 17 Podproces zalogowania KD przez SWD PRM  

Do PZŁ SWD PRM przekazywane będzie żądanie zalogowania KD na SD. Przekazani zostaną żądane 

parametry zgodnie ze Scenariuszem 01 – Logowanie na stanowiska ujętym w Opisie interfejsu 

DGT_ext: 

1) identyfikator KD; 

2) identyfikator Użytkownika - login domenowy; 

3) kod dyspozytora - jeśli dotyczy Dyspozytora DM/CO LPR; 

4) rola; 
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5) nazwa kolejki EACD - jeśli dotyczy logowania do EACD. 

Jeśli PZŁ SWD PRM zwróci komunikat odmowy logowania lub minie czas oczekiwania na odpowiedź, 

ponowi próbę zalogowania ustaloną liczbę razy (domyślnie 3 próby). 

W ramach operacji logowania DMW na KD do PZŁ SWD PRM przekazana zostanie lista OD, jaka  została 

zapamiętana przez SWD PRM w ostatniej sesji pracy tego stanowiska.  

W reakcji na poprawne logowanie Użytkownika do PZŁ SWD PRM, Użytkownik zostanie zalogowany 

z użyciem przypisanej nazwy procesu obsługującego EACD (nazwy kolejki).  

W przypadku Użytkowników pracujących z kolejką EACD będzie to równoznaczne z umożliwieniem 

zalogowania Użytkownika do kolejki EACD (zależnie od roli Użytkownika). 

W przypadku, gdy w trakcie pracy DMP nastąpi wylogowanie z kolejki EACD (np. w wyniku karnego 

wylogowania), Użytkownik będzie miał możliwość w SWD PRM ręcznego wywołania funkcji 

ponownego zalogowania do kolejki EACD (funkcjonalność istniejąca). 

W przypadku zalogowania Użytkownika przez SWD PRM funkcja wyłączania/włączania do kolejki EACD 

z poziomu KD nie będzie dostępna. 

1.2.1.2 AUTORYZACJA AWARYJNA NA KD 

W momencie, gdy nie będzie możliwe wykonanie procedury logowania za pośrednictwem SWD PRM, 

Użytkownik będzie miał możliwość zalogowania do pracy wyłącznie z PZŁ SWD PRM - procedura 

logowania awaryjnego. 

W przypadku braku dostępności obu OK, Użytkownik będzie miał możliwość pracy z PZŁ SWD PRM bez 

udziału SWD PRM. W takim przypadku konieczne będzie zautoryzowanie i określenie parametrów 

pracy Użytkownika bezpośrednio na KD. 

Warunkiem zalogowania awaryjnego do KD będzie dostępność usługi AD lub zalogowanie poprzez 

podanie hasła jednorazowego (w wypadku braku dostępności AD). W takim przypadku, możliwa będzie 

praca SWD PRM w trybie offline. 

Rysunek 16 przedstawia sekwencję czynności zalogowania awaryjnego na KD.
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Rysunek 18 Awaryjne logowanie na KD bez udziału SWD PRM 
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Pierwszym krokiem logowania awaryjnego na KD będzie podanie przez Użytkownika na KD danych 

logowania do domeny (login i hasło) - Użytkownik będzie autoryzowany w domenie AD.  

Jeśli uwierzytelnienie nie powiedzie się, to PZŁ SWD PRM wyświetli komunikat informujący o  odmowie 

zalogowania i praca na KD nie będzie możliwa. 

Jeśli autoryzacja domenowa Użytkownika powiedzie się, PZŁ SWD PRM umożliwi wybór roli na  dyżurze 

dostępnej w danej DM (z puli wszystkich dostępnych ról).  

Po wyborze roli, PZŁ SWD PRM zależnie od roli wybranej przez Użytkownika roli wykona,  zalogowanie 

Użytkownika do kolejki EACD i/lub umożliwi wskazanie OD ręcznie (edycja listy obszarów przez zmianę 

w obiekcie Multikolejki). 

1.2.1.3 PRZENIESIENIE OBSŁUGI NA STANOWISKO ZAPASOWE 

W przypadku, gdy SD podstawowe ulegnie awarii, Użytkownik będzie miał możliwość wznowienia 

pracy na SD rezerwowym.  

Wykrycie zalogowania tego samego Użytkownika na innym SD spowoduje wylogowanie Użytkownika 

z SD podstawowego.  

Przed wysłaniem do PZŁ SWD PRM żądania zalogowania Użytkownika na rezerwowej KD, SWD PRM 

wyloguje podstawowe SD i KD.  

Wylogowanie Użytkownika z SD podstawowego dotyczy zarówno aplikacji SWD PRM, jak również KD. 

1.2.1.4 ZMIANA UŻYTKOWNIKA NA SD 

Odblokowanie SD, które wcześniej zostało zablokowane, przez innego Użytkownika, spowoduje 

automatyczne wylogowanie poprzedniego Użytkownika oraz wylogowanie KD na SD. 

1.2.2 ZMIANA OD 

W przypadku, gdy ze względów technicznych lub organizacyjnych w danej DM nastąpi zmiana OD, 

możliwe będzie chwilowe lub pełne przejęcie obsługi DOD przez DMW, którzy obsługują inne OD. 

W przypadku wystąpienia awarii całej DM, możliwe będzie przejęcie jej obowiązków przez DM 

zastępującą. W takim przypadku DMW DM zastępującej przejmują obsługę wszystkich OD w DM, 

która uległa awarii. 

Wprowadzona zostanie możliwość chwilowego lub pełnego przejęcia obsługi OD. W trybie pełnego 

przejęcia obsługi OD, DMW będą zarządzali Zdarzeniami w OD w Module Dyspozytora oraz będą mieli 

dostęp do kolejek HLD-OD na KD. 
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W trybie chwilowego przejęcia obsługi OD, DMW będzie miał dostęp do DOD jedynie w Module 

Dyspozytora, na KD dostęp do kolejek HLD nie ulegnie zmianie. 

Wybór trybu dołączenia nowych OD będzie dokonywany w liście OD Modułu Dyspozytora. Lista OD 

będzie posiadała pole wyboru (domyślnie odznaczone), którego zaznaczenie spowoduje, że  oznaczona 

lista OD zostanie przekazana do PZŁ SWD PRM. Po przekazaniu listy OD do PZŁ SWD PRM, PZŁ SWD 

PRM dołączy kolejki HLD-OD tych OD do widoku Multikolejki.  

Brak zaznaczenia pola wyboru spowoduje wyświetlenie okna modalnego z żądaniem potwierdzenia 

pominięcia przekazania zmienionej listy OD do PZŁ SWD PRM. Zmiana listy OD bez przekazania do PZŁ 

SWD PRM będzie oznaczała, że zmieniona lista OD będzie uwzględniona jedynie w Module 

Dyspozytora. 

SWD PRM posiada następujące możliwości w zakresie obsługi OD: 

1) wybór OD podczas zalogowania KD przez SWD PRM; 

2) rozszerzenie listy OD w czasie pracy z SWD PRM; 

3) rezygnacja z części OD w czasie pracy z SWD PRM; 

4) odpytanie o stan przypisania OD dla Użytkowników zalogowanych w danej chwili 

obsługiwanych z użyciem funkcji interfejsu DGT_ext. 

Przekazanie do PZŁ SWD PRM polecenia zmiany OD (pkt 2 i 3) będzie powodowało natychmiastową 

zmianę listy obserwowanych na KD kolejek HLD-OD. Użytkownik będzie miał możliwość manualnej 

zmiany listy kolejek HLD-OD obserwowanych na KD (w zakresie nie wykraczającym poza zakres 

przekazany z SWD PRM). W trybie pracy awaryjnej na KD lista dostępnych OD będzie obejmowała 

wszystkie OD danej DM. Kolejki HLD-OD nie będą przypisane do DMW, ani KD, na których pracują 

DMW, ale do definicji OD, które będą obsługiwane przez DMW.  

Po zalogowaniu DMW i określeniu przez niego OD, na dowolnej KD, na której będzie pracował, 

dostępne będą kolejki HLD-OD wszystkich OD, które będzie obsługiwał. Prezentacja wszystkich kolejek 

HLD-OD na KD będzie realizowana z wykorzystaniem komponentu Multikolejki.  

Multikolejka będzie wyświetlała wszystkie połączenia przychodzące - dla każdego połączenia 

wyróżnione będzie, z której kolejki HLD-OD połączenie pochodzi. 

Na Rysunek 19 przedstawiono przebieg procesu zmiany OD podczas pracy DMW.
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Rysunek 19 Podproces zmiany OD w trakcie pracy DMW
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W trakcie pracy DMW mogą zaistnieć dwa scenariusze związane ze zmianą listy OD w PZŁ SWD PRM: 

1) dodanie OD do obsługi; 

2) usunięcie OD z zakresu obsługi. 

Zakończenie pracy DMW będzie powodowało, że wszystkie OD, które obsługiwał, a których w danym 

momencie nie obsługuje inny DMW, nie mają przypisanego Użytkownika. W związku z tym, w czasie 

między wylogowaniem jednego DMW po zakończeniu zmiany, a zalogowania kolejnego DMW, 

połączenia przychodzące na kolejki tych OD będą oczekiwały na zapowiedzi.  

Po upływie zadanego czasu połączenia oczekujące na zapowiedzi będą przekierowywane 

na  zaaranżowane w PZŁ SWD PRM drogi obejściowe (kierowane do GDM).  

DMW przed zakończeniem dyżuru zobligowany będzie do zakończenia prowadzonej korespondencji 

telefonicznej.  

W przypadku połączeń oczekujących na kolejce HLD-OD tego DMW, będą one oczekiwały na kolejce 

HLD-OD do czasu rozpoczęcia dyżuru przez kolejnego DMW (kolejny dyżur). Jeśli zalogowanie 

kolejnego DMW nie nastąpi w zadanym czasie, połączenia z kolejki HLD-OD tego OD zostaną 

skierowane na kolejkę HLD-GDM zgodnie z przedstawioną regułą. 

1.2.3 PRZERWA W PRACY UŻYTKOWNIKA I BLOKOWANIE STANOWISKA 

Po poprawnym zakończeniu procesu logowania na SD z KD, Użytkownik będzie miał do dyspozycji pełny 

zakres funkcjonalności telefonicznych PZŁ SWD PRM wynikających z jego roli. Funkcjonalności te będą 

dostępne do czasu zakończenia pracy na SD.  

Dostępne funkcjonalności telefoniczne PZŁ SWD PRM: 

1) dostęp do CKT; 

2) dostęp do listy nagrań; 

3) wykonywanie połączeń wychodzących; 

4) przyjmowanie połączeń przychodzących kierowanych na numer jego KD lub na numer Kolejki 

własnej; 

5) podgląd stanu kolejki EACD; 

6) podgląd stanu kolejki HLD; 
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7) podejmowanie zgłoszeń z kolejki EACD; 

8) podejmowanie połączeń z kolejki HLD. 

Istnieją mechanizmy umożliwiające czasowe zawieszenie działania wszystkich lub wybranych 

funkcjonalności PZŁ SWD PRM na SD. Na Rysunek 20 przedstawiono cztery podprocesy, które skutkują 

czasowym wyłączeniem dostępności funkcji telefonicznych w czasie trwania dyżuru Użytkownika. 

 
Rysunek 20 Podprocesy przerwy w pracy Użytkownika 

GDM i ZGDM będą pracowali w trybie obserwacji kolejki EACD (TRO). W trybie tym widoczna będzie 

kolejka EACD, ale zgłoszenia nie będą przydzielane do obsługi. Przełączenie suwaka „Przyjmujący” 

na  „Tak” spowoduje przejście w tryb pracy w kolejce EACD (TRP). W trybie tym zgłoszenia będą 

kierowane do obsługi na SD. 

Rysunek 21 przedstawia logikę działania trybów kolejki EACD - TRO i TRP. 
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Rysunek 21  Tryby pracy z kolejką EACD - TRO i TRP 

W trakcie obsługi zgłoszenia stosowany będzie mechanizm przerwy technicznej przedstawiony 

na  Rysunek 22. 
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Rysunek 22 Przerwa techniczna w podejmowaniu zgłoszeń
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W momencie rozpoczęcia obsługi zgłoszenia przez DMP, równolegle do prowadzonych przez DMP 

działań, SWD PRM cyklicznie (co 10 s) będzie przekazywał do PZŁ SWD PRM żądanie przedłużenia 

przerwy technicznej na okres 15s.  

Żądanie przedłużenia przerwy technicznej będzie skutkowało tym, że mimo zakończenia połączenia 

telefonicznego z osobą wzywającą (zgłoszenie bezgłosowe także będzie podejmowane jako rozmowa), 

na SD nie będzie przydzielane kolejne Zgłoszenie do czasu przerwania cyklu podtrzymania przerwy 

technicznej. Po zakończeniu obsługi Zgłoszenia, SWD PRM wyśle ostatnie żądanie podtrzymania 

przerwy technicznej na czas 10s, po którym SD wróci do stanu gotowości do podejmowania kolejnych 

Zgłoszeń. 

Dyspozytor będzie miał możliwość zgłoszenia przerwy (przyciskiem „Przerwa”) z poziomu aplikacji SWD 

PRM. Po kliknięciu przycisku „Przerwa”, poza konsekwencjami dla działania tej funkcjonalności 

w Module Dyspozytora, PZŁ SWD PRM wywoła na KD: 

1) w przypadku DMP: 

a) przejście do trybu obserwacji kolejki TRO; 

b) wyciszenie sygnalizacji dźwiękowej połączeń na KD; 

2) w przypadku DMW i GDM: 

a) wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej połączeń na KD. 

Zakończenie przerwy w Module Dyspozytora przyciskiem „Obsługuj” spowoduje: 

1) w przypadku DMP: 

a) przejście do trybu pracy w kolejce TRP po czasie 3s; 

b) włączenie sygnalizacji dźwiękowej połączeń na KD; 

2) w przypadku DMW i GDM: 

a) włączenie sygnalizacji dźwiękowej połączeń na KD. 

Rysunek 23 przedstawia działanie mechanizmu przerwy. 
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Rysunek 23 Przerwa w pracy 

Na Rysunek 24 przedstawiono akcje związane z użyciem przez Użytkownika Modułu Dyspozytora 

funkcji blokowania i odblokowania SD (przez tego samego Użytkownika). 
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Rysunek 24  Blokowanie i odblokowanie stanowiska 

Zablokowanie SD będzie skutkowało dla KD: 

1) w przypadku DMP: 

a) przejściem do trybu obserwacji kolejki TRO; 

b) zmianą widoku na KD przez uruchomienie wygaszacza ekranu; 

c) wyciszeniem sygnalizacji dźwiękowej połączeń na KD; 

2) w przypadku DMW i GDM: 

a) zmianą widoku na KD przez uruchomienie wygaszacza ekranu; 

b) wyciszeniem sygnalizacji dźwiękowej połączeń na KD. 

Odblokowanie SD spowoduje: 

1) w przypadku DMP: 

a) zmianą widoku na KD przez wyłączenie wygaszacza ekranu; 

b) przejściem do trybu obsługi kolejki TRP po czasie 3s; 
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c) włączeniem sygnalizacji dźwiękowej połączeń na KD; 

2) w przypadku DMW i GDM: 

a) zmianą widoku na KD przez wyłączenie wygaszacza ekranu; 

b) włączeniem sygnalizacji dźwiękowej połączeń na KD. 

Zmiana widoku na KD związana z uruchomieniem wygaszacza ekranu będzie polegała na  wyświetleniu 

planszy zasłaniającej cały ekran i informacją o zablokowaniu SD. W trybie tym możliwe będzie 

odblokowanie KD po podaniu danych logowania Użytkownika (autoryzacja przez AD). 

Wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej będzie równoważne z wyciszeniem wszystkich sygnałów połączeń 

przychodzących. 

Dodatkowo w przypadku, gdy DMP nie podejmie obsługi przydzielonego Zgłoszenia w zadanym czasie 

PZŁ SWD PRM wyloguje karnie KD z kolejki EACD, a aplikacja SWD PRM po otrzymaniu z PZŁ SWD PRM 

powiadomieniu o karnym wylogowaniu przejdzie w stan przerwy.  

W przypadku, gdy w trakcie obsługi zgłoszenia stwierdzony zostanie brak działań Użytkownika 

w aplikacji SWD PRM, nastąpi automatyczne uruchomienie „Przerwy”.  

Szczegółowo opis scenariuszy został zawarty w rozdziale 1.3.4 OBSŁUGA ZGŁOSZENIA PRZEZ DMP. 

1.3 PROCES PRZYJMOWANIA I OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ W DM 

Proces przyjmowania i obsługi zgłoszeń obejmuje funkcje:  

1) zarządzania odbieraniem i kolejkowaniem połączeń telefonicznych i zgłoszeń bezgłosowych; 

2) zapewnienia minimalizacji czasu oczekiwania osoby wzywającej na odebranie zgłoszenia 

przez DMP; 

3) zabezpieczenia przed skutkami awarii sprzętowych i nadmiarem zgłoszeń; 

4) obsługi odebrania połączenia telefonicznego i zgłoszenia bezgłosowego; 

5) karnego wylogowania po niepodjęciu zgłoszenia przez DMP oraz wycofania na przerwę; 

6) oddzwaniania i innych operacji telefonicznych związanych z obsługą zgłoszenia; 

7) odsłuchu nagrań zarejestrowanych w PZŁ SWD PRM i udostępnionych przez PZŁ SI CPR. 

Rysunek 25 przedstawia podprocesy składowe, grupujące ww. funkcje. 
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Rysunek 25 Proces odbierania i obsługi zgłoszeń 

Każde zgłoszenie bezgłosowe (stanowiące jedynie dane z elektronicznego formularza przyjęcia 

zgłoszenia – bez towarzyszącego połączenia głosowego) przewidziane do obsługi przez DMP, 

które zostanie wprowadzone do kolejki EACD, będzie obsługiwane na takich samych zasadach, 

jak  zgłoszenia głosowe, tj. po przydzieleniu zgłoszenia do obsługi na stanowisku DMP sposób 

sygnalizacji wywołania, jego podjęcia oraz dalszej obsługi będzie taki sam z punktu widzenia działań 

tego DMP. 

W przypadku zgłoszeń bezgłosowych kierowanych do obsługi w SWD PRM w DM, do PZŁ SWD PRM 

wprowadzana będzie dodatkowa informacja o służbach ratowniczych obsługujących zgłoszenie 

(Policja, PSP, PRM, SI CPR – głosowe, SI CPR - bezgłosowe, SI CPR – eCall, SI CPR - SMS). 

Informacja ta będzie prezentowana Dyspozytorowi DM na KD dla połączeń oczekujących w kolejce 

EACD oraz  podczas obsługi zgłoszenia. 

W ramach funkcji przeglądania i odsłuchiwania zarejestrowanych w PZŁ SWD PRM nagrań 

z prowadzonych rozmów możliwe będzie nawiązanie z poziomu KD połączenia wychodzącego 

do  dowolnej ze stron zarejestrowanego połączenia oraz do CPR i służb PSP/Policji powiązanych 

ze  Zgłoszeniem (z rejonu miejsca zgłoszenia).  

W przypadku przekroczenia zadanego czasu oczekiwania Zgłoszenia na podjęcie przez DMP (zgłoszenia 

bezgłosowego lub połączenia telefonicznego) w kolejce EACD, zadziałała mechanizm zastępowalności 

DM w zakresie odmiejscowienia obsługi zgłoszenia, czyli przekierowania zgłoszenia do innej DM. 

W przypadku wystąpienia awarii KD lub PZŁ SWD PRM w danej DM, zadziała mechanizm 

zastępowalności DM w przypadku awarii KD lub całej DM , czyli przekierowanie obsługi Zgłoszenia 

(bezgłosowego lub głosowego) na inne SD w tej samej DM lub do DM zastępującej zgodnie 

z wytycznymi określonymi w DZDM. 

1.3.1 PRZYJMOWANIE ZGŁOSZENIA PRZEZ DM 

Kluczowym procesem realizowanym w DM jest przyjmowanie i obsługa zgłoszeń przychodzących 

(głosowych i bezgłosowych). Istnieją trzy kanały przyjęcia Zgłoszenia do Systemu: 
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1) odebranie połączenia telefonicznego od osoby wzywającej kierowanego na numer alarmowy 

999; 

2) odebranie połączenia telefonicznego lub zgłoszenia bezgłosowego od ONA; 

3) odebranie zgłoszenia bezgłosowego od innej służby ratunkowej ; 

4) odebranie połączenia telefonicznego od służby dyżurnej Policji/PSP do DMW/GDM 

i utworzenie FZ SWD PRM przez DMW/GDM, 

5) utworzenie FZ SWD PRM na podstawie powiadomienia innego (drogą telefoniczną, radiową) 

przez DMW/GDM. 

W rozdziale opisano także podstawowe procesy zarządzania zgłoszeniami w kolejkach EACD . 

Rysunek 26 przedstawia podprocesy przyjęcia i zaszeregowania zgłoszeń. 

 

Rysunek 26 Podprocesy przyjęcia i szeregowania zgłoszeń 

1.3.1.1 ZASADY PRZYDZIELANIA POŁĄCZEŃ KIEROWANYCH DO DM 

Zgłoszenia kierowane do DM w pierwszej kolejności będą wstawiane do lokalnej kolejki EACD. 

W przypadku nagromadzenia Zgłoszeń w lokalnej kolejce EACD nastąpi odmiejscowienie obsługi 

wywołań alarmowych.  

PZŁ SWD PRM będzie na bieżąco analizował stan lokalnych kolejek EACD we wszystkich DM 

i  po  określonym czasie (30 sekund i 15 sekund) będzie automatycznie przekierowywał wywołanie 

alarmowe, tak aby zminimalizować czas oczekiwania na jego obsługę. 

Połączenie oczekujące w lokalnej kolejce EACD danej DM po 30 sekundach oczekiwania 

przekierowywane będzie do DM wskazanej w tabeli ZDM w kolumnie opisanej „Zastępowalność 

w oparciu o PZŁ (przepełnienie lokalnej kolejki oczekującej)” zgodnie z DZDM . 



 

79 

PZŁ SWD PRM będzie analizował liczbę zalogowanych do SWD PRM DMP, którzy nie będą prowadzili 

rozmowy z wykorzystaniem KD z włączoną obsługą zgłoszeń. 

1.3.1.1.1 WARIANT A – W DM ZASTĘPUJĄCEJ WOLNY DMP 

Jeżeli w wyniku analizy PZŁ SWD PRM odnajdzie co najmniej jednego DMP w DM zastępującej, który: 

1) jest zalogowany do SWD PRM oraz 

2) nie prowadzi rozmowy z wykorzystaniem KD z włączoną obsługą zgłoszeń,  

to przekierowane połączenie w DM zastępującej, umieszczane będzie w kolejce lokalnej DM 

zastępującej. Pozycja w kolejce lokalnej do obsługi tego połączenia będzie wynikała z jego czasu 

oczekiwania liczonego od momentu wejścia tego połączenia na kolejkę EACD DM macierzystej. 

Jeśli przekierowane połączenie nie zostanie podjęte przez DMP, to po 15 sekundach oczekiwania PZŁ 

SWD PRM dokona ponownej analizy stanu kolejek EACD i liczby DMP zalogowanych do SWD PRM 

nie  prowadzących rozmowy z wykorzystaniem KD z włączoną obsługą zgłoszeń we wszystkich DM. 

Jeżeli w wyniku dokonanej analizy PZŁ SWD PRM odnajdzie DM z co najmniej jednym wolnym DMP, 

który najdłużej oczekuje na połączenie, to PZŁ SWD PRM przekieruje połączenie do tej DM. 

W sytuacji, gdy w żadnej z DM PZŁ SWD PRM nie odnajdzie wolnego DMP gotowego do odebrania 

połączenia – PZŁ SWD PRM przekieruje połączenie do DM, która będzie miała najlepszy stosunek liczby 

połączeń oczekujących w lokalnej kolejce EACD do liczby DMP zalogowanych do SWD PRM. 

1.3.1.1.2 WARIANT B – W DM ZASTĘPUJĄCEJ BRAK WOLNEGO DMP 

Jeżeli w wyniku analizy PZŁ SWD PRM nie odnajdzie w DM zastępującej wolnego DMP, który:  

1) jest zalogowany do SWD PRM, 

2) nie prowadzi rozmowy z wykorzystaniem KD z włączoną obsługą zgłoszeń, 

to dokona analizy stanu kolejek EACD i liczby DMP zalogowanych do SWD PRM, którzy nie będą 

prowadzili rozmowy z wykorzystaniem KD z włączoną obsługą zgłoszeń we wszystkich DM. 

Jeżeli w wyniku tej analizy, PZŁ SWD PRM odnajdzie DM z co najmniej jednym wolnym DMP, 

który najdłużej oczekuje na połączenie – przekieruje połączenie do tej DM. 

W sytuacji, gdy w żadnej z DM PZŁ SWD PRM nie odnajdzie wolnego DMP gotowego do odbioru 

połączenia – PZŁ SWD PRM przekieruje połączenie do DM, która będzie miała najlepszy stosunek liczby 

połączeń oczekujących w lokalnej kolejce EACD do DMP zalogowanych do SWD PRM. 
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Rozwiązanie to będzie gwarantowało uzyskanie najkrótszego czasu oczekiwania na rozpoczęcie 

rozmowy z DMP, jak również równomierne obciążenie DMP w poszczególnych DM. 

DMP odbierający połączenie przekierowane przez PZŁ SWD PRM do DM zastępującej, 

po  przeprowadzeniu wywiadu medycznego i stwierdzeniu podejrzenia stanu nagłego zagrożenia 

zdrowotnego: 

1) przyjmuje zdarzenie do realizacji przez zespół ratownictwa medycznego; 

2) przekazuje do DM obsługującej RO, w obrębie którego znajduje się osoba, wobec której 

podejrzewa się stan nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

1.3.1.2 ODBIERANIE ZGŁOSZENIA GŁOSOWEGO KIEROWANEGO NA NUMER ALARMOWY 999 

Po wybraniu przez osobę wzywającą numeru alarmowego 999, OT obsługujący osobę wzywającą 

podejmie próbę zestawienia połączenie na numer podkładowy numeru 999 właściwy dla lokalizacji 

osoby wzywającej (a dokładniej – właściwy dla ustalonej lokalizacji kierowania połączeń z danego 

obszaru obsługi abonentów przez OT). Numer ten będzie numerem wejściowym kolejki EACD w OR 

przypisanej do obsługi zgłoszeń na zadanym RO. 

Jeśli OT nie będzie w stanie zestawić połączenia przez punkt styku do OR obsługującego DM 

macierzystą, to będzie on próbował zestawić połączenie drogą zapasową do innego punktu styku 

do  innego OR obsługującego DM zastępującą. Operacja próby przeniesienia połączenia będzie 

dokonywana przez OT 0, 1 lub wielokrotnie, oraz możliwości technicznych OT.  

W przypadku, gdy OT nie będzie miał możliwości zestawienia połączenia, to wystawi on osobie 

wzywającej sygnał zajętości numeru lub inną zapowiedź informującą o braku możliwości zestawienia 

połączenia (zależne od OT). Połączenia, których w modelu docelowym OT nie może zestawić 

do  dowolnego OR, będą przekierowane przez OT na inne, wskazane numery alarmowe 

(112, inne numery lokalne).  

W modelu przejściowym połącznia, których przekazanie na numer alarmowy 999 nie będzie możliwe, 

zostaną zwrócone do obsługi na numer alarmowy 112 - poza zakresem PT.  

Połączenia na numer alarmowy 999 kierowane będą przez OT do właściwego OR, 

a następnie przyporządkowane do kolejki EACD. Po skutecznym zestawieniu połączenia, 

osoba wzywająca usłyszy zapowiedź słowną z prośbą o oczekiwanie na rozpoczęcie obsługi przez DMP.  

Z kolejki EACD wywołania będą automatyczne przydzielanie na KD zgodnie z opisem w rozdziale 1.3.1.1 

ZASADY PRZYDZIELANIA POŁĄCZEŃ KIEROWANYCH DO DM. 
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Każdy DMP będzie miał sygnalizowane tylko jedno zgłoszenie, czyli to, które będzie do niego 

przydzielone z kolejki EACD. Jeśli wszystkie KD będą zajęte, PZŁ SWD PRM zachowa się zgodnie 

z  opisem w rozdziale 1.3.1.1 ZASADY PRZYDZIELANIA POŁĄCZEŃ KIEROWANYCH DO DM.  

Każda DM będzie miała zdefiniowaną DM zastępującą, do której będzie przelewany ruch telefoniczny 

zgodnie z DZDM. PZŁ SWD PRM posiada zestaw funkcji pozwalających na budowanie reguł ZDM 

dla  normalnej pracy DM oraz w przypadkach przepełnienia lokalnej kolejki EACD i awarii.  

Rysunek 27 przedstawia przebieg tego podprocesu. 
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Rysunek 27 Przyjęcie zgłoszenia głosowego z numeru alarmowego 999 
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1.3.1.3 ODBIERANIE ZGŁOSZENIA Z SI CPR 

Zgłoszenie alarmowe przyjęte przez ONA na numer alarmowy 112 lub inny numer alarmowy 

obsługiwany przez CPR może zostać skierowane do obsługi w DM. SI CPR umożliwia przekazanie 

Zgłoszenia: 

1) z rozmową telefoniczną - głosowe; 

2) bez rozmowy telefonicznej– bezgłosowe. 

Rysunek 28 przedstawia podział zgłoszeń kierowanych z SI CPR do DM. 

 

Rysunek 28 Podprocesy przyjęcia zgłoszenia z SI CPR 

1.3.1.3.1 PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA GŁOSOWEGO Z SI CPR 

Odebranie zgłoszenia głosowego przekierowanego z SI CPR dotyczy przypadku, gdy osoba dzwoniąca 

na numer alarmowy 112 lub inny numer alarmowy obsługiwany przez CPR zgłosi wystąpienie 

zdarzenia, które w ocenie ONA dotyczy podejrzenia wystąpienia stanu nagłego zagrożenia 

zdrowotnego u osoby, której wezwanie dotyczy.  

W związku z tym ONA zatwierdzi przekazanie FZ SI CPR do DM oraz przekieruje połączenie telefoniczne 

na numer kolejki alarmowej EACD w PZŁ SWD PRM właściwej DM lub zestawi połączenie trójstronne 

z kolejką EACD właściwej DM, a po odebraniu połączenia przez DMP przekaże rozmowę.  

Rysunek 29 przedstawia fragment podprocesu przekazania zgłoszenia głosowego na kolejkę EACD 

w PZŁ SWD PRM. 
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Rysunek 29 Podproces przekazania zgłoszenia głosowego z SI CPR do DM 
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Przyjmując zgłoszenia alarmowe w CPR, ONA tworzy FZ SI CPR i określa m.in. lokalizację miejsca 

Zdarzenia, kategorię i podkategorię CPR oraz podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu 

ze  zgłoszeniem alarmowym.  

W przypadku, gdy ONA podejmie decyzję, że właściwą dla zdarzenia służbą podstawową będzie PRM,  

przekaże FZ SI CPR do DM oraz ew. do innych służb ratowniczych – zależnie od kategorii zdarzenia. 

Łącznie z przekazaniem FZ SI CPR, ONA zainicjuje przekierowanie rozmowy z osobą wzywającą do DMP. 

Przekazanie rozmowy do DM może zostać wykonane jako SST lub przez zestawienie połączenia 

trójstronnego.  

Po wydaniu takiego żądania przez ONA, PZŁ SI CPR wykonuje próbę nawiązania połączenia 

na  wskazany numer kolejki EACD danej DM. Numer ten jest określany w SI CPR na podstawie lokalizacji 

miejsca zdarzenia.  

W przypadku, gdy połączenie zostanie poprawnie wstawione do kolejki EACD w DM, to wykonywany 

będzie podproces przyjęcia obsługi zgłoszenia.  

W przypadku, gdy przekazanie rozmowy będzie realizowane przez trójpołączenie, to ONA będzie 

uczestniczył tylko w pierwszym etapie tego podprocesu – w fazie przekazania do DMP informacji 

o włączeniu zgłaszającego do rozmowy.  

Blok „Podproces przyjęcia połączenia telefonicznego do kolejki EACD” przedstawia scenariusz 

wstawienia zgłoszenia do kolejki EACD - scenariusz analogiczny do opisanego w rozdziale 1.3.1.2 

ODBIERANIE ZGŁOSZENIA GŁOSOWEGO KIEROWANEGO NA NUMER ALARMOWY 999.  

PZŁ SI CPR będzie pełnił rolę taką jak OT, a nawiązanie połączenia nastąpi po łączach wewnętrznych 

OST 112. Przekazanie połączenia telefonicznego z PZŁ SI CPR do PZŁ SWD PRM związane będzie 

z przekazaniem identyfikatora IdDssIw (w informacji wybierczej). Na podstawie tego identyfikatora 

po stronie SWD PRM nastąpi skorelowanie połączenia telefonicznego z FZ SI CPR przekazanego 

do  DMP. 

1.3.1.3.2 PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA BEZGŁOSOWEGO Z SI CPR 

Przekazanie zgłoszenia bezgłosowego z SI CPR będzie dotyczyło przypadku, gdy: 

1) PRM zostanie przydzielony jako służba pomocnicza, tzn. połączenie telefoniczne zostanie 

przekazane do innej służby, a do DM zostanie przekazana tylko FZ SI CPR; 

2) osoba dzwoniąca do CPR zakończyła połączenie przed skutecznym przekazaniem przez ONA 

rozmowy do DMP; 
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3) ONA przekaże zgłoszenie otrzymane drogą bezgłosową z aplikacji Alarm 112 lub z systemu 

eCall; 

4) PRM zostanie dołączony do obsługi zgłoszenia przez służbę dyżurną Policji lub PSP (przekazanie 

elektronicznego formularza zdarzenia za pośrednictwem interfejsu wymiany danych 

SWD Policji/SWD PSP a SI CPR oraz SI CPR a SWD PRM). 

W każdym z powyższych przypadków do SWD PRM przekazana zostanie z FZ SI CPR, a  w kolejkach 

EACD nie będzie połączenia telefonicznego powiązanego z FZ SI CPR. System nie przyjmuje innym 

kanałem zgłoszeń bezgłosowych. 

Rysunek 30 przedstawia scenariusz obsługi zgłoszeń bezgłosowych kierowanych z SI CPR. 

 

Rysunek 30  Przyjęcie zgłoszenia bezgłosowego z SI CPR 

W scenariuszu tym osoba wzywająca przekazuje do SI CPR lub innej służby ratowniczej treść zgłoszenia. 

Jeśli zgłoszenie takie jest przyjmowane przez inną służbę, to informacja o przyłączeniu PRM do obsługi 
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zgłoszenia przekazywana jest za pośrednictwem SI CPR. Zgłoszenie w momencie przekazania FZ SI CPR 

do SWD PRM nie posiada aktywnego, powiązanego z nim połączenia telefonicznego. 

Nowy mechanizm obsługi zgłoszeń bezgłosowych w Module Dyspozytora zakłada, że dla każdego 

takiego Zgłoszenia w PZŁ SWD PRM tworzone będzie zastępcze połączenie głosowe w formie 

zapowiedzi głosowej.  

W momencie wstawienia Zgłoszenia do kolejki EACD w DM będzie ono obsługiwane przez wszystkie 

procesy PZŁ SWD PRM i będzie działało analogicznie, jak zgłoszenie głosowe. 

Rysunek 31 przedstawia podproces wstawiania zgłoszenia bezgłosowego do kolejki EACD.
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Rysunek 31 Podproces wstawiania zgłoszenia bezgłosowego przez SWD PRM do kolejki EACD w DM 
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Dla otrzymanego z SI CPR zgłoszenia bezgłosowego SWD PRM określa właściwą DM do obsługi tego 

Zgłoszenia. Tym samym określona zostanie kolejka EACD, do której zgłoszenie powinno 

być przekierowane. 

Zgłoszenie bezgłosowe wstawiane będzie do kolejki EACD dedykowanym komunikatem, jaki będzie 

wysyłany do PZŁ SWD PRM.  

PZŁ SWD PRM będzie posiadał zabezpieczenie przed potencjalnym atakiem typu DoS polegającym 

na napływie dużej liczby zgłoszeń bezgłosowych, co ma zapobiec wysyceniu kolejki zgłoszeniami 

bezgłosowymi i brakowi możliwości przyjmowania zgłoszeń głosowych kierowanych na numer 

alarmowy 999. Limit liczby zgłoszeń bezgłosowych przyjmowanych do kolejki EACD określony zostanie 

w aranżacji PZŁ SWD PRM. 

W przypadku, gdy PZŁ SWD PRM potwierdzi wstawienie zgłoszenia bezgłosowego, to podproces 

zakończy swoje działanie.  

W przypadku odmowy wstawienia zgłoszenia bezgłosowego do kolejki EACD, po upływie zadanego 

czasu, SWD PRM podejmie próbę ponownego wstawienia zgłoszenie do tej samej kolejki EACD.  

Próba ta będzie mogła być podejmowana wielokrotnie. Po wykorzystaniu limitu prób wstawienia 

zgłoszenia do kolejki nastąpi próba przeniesienia obsługi zgłoszenia do kolejki EACD DM zastępującej. 

Jeśli taka możliwość będzie istniała, to po zmianie nazwy kolejki EACD wykonana zostanie kolejna 

iteracja wstawienia zgłoszenia. W przypadku, gdy nie będzie możliwości wstawienia zgłoszenia 

do  kolejki EACD DM zastępującej (np. jeśli już wykonano próbę wstawienia do EACD DM zastępującej), 

to po upływie zadanego czasu SWD PRM ponownie wykona próbę wstawienia zgłoszenia do pierwszej 

kolejki EACD, jaka została wskazana dla zgłoszenia.  

W aranżacji PZŁ SWD PRM zostaną określone limity liczby zgłoszeń bezgłosowych przyjmowanych 

do  kolejek EACD danej DM. Natomiast jako parametry konfiguracji w SWD PRM określone będą: 

1) reguły określania kolejek EACD DM zastępującej dla zgłoszeń bezgłosowych oraz wielkości 

opóźnień wstawiania do kolejki EACD; 

2) reguły określania kolejek zastępczych dla zgłoszeń bezgłosowych i liczba iteracji prób. 

Wstawienie zgłoszenia bezgłosowego realizowane będzie z uwzględnieniem informacji o służbie, 

która przekazała dane zgłoszenie bezgłosowe do obsługi w SWD PRM. Mechanizm będzie 

wykorzystywał oznaczenia wykorzystywane w Module Dyspozytora: 

1) POL – zgłoszenie pochodzące od służby dyżurnej Policji;  
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2) PSP – zgłoszenie pochodzące od służby dyżurnej PSP;  

3) SI CPR - (głosowe) - zgłoszenie głosowe pochodzące z SI CPR; 

4) SI CPR - (bezgłosowe)  –zgłoszenie bezgłosowe pochodzące z SI CPR; 

5) SI CPR -eCall – zgłoszenie pochodzące z systemu eCALL ;  

6) SI CPR SMS  – zgłoszenie bezgłosowe pochodzące z SI CPR - sms wysyłany za pomocą aplikacji 

Alarm 112. 

Informacja ta będzie mogła być prezentowana w KD w widoku listy zgłoszeń oczekujących w kolejce 

EACD – zależnie od ustalonej konfiguracji widoku kolejki EACD. 

1.3.1.4 ODBIERANIE ZGŁOSZENIA OD INNYCH SŁUŻB (SCENARIUSZ TYMCZASOWY) 

Proces ten będzie obsługiwał tymczasowy scenariusz związany z przekazywanie Zgłoszeń do DM 

przez Policję lub PSP przez połączenie telefoniczne bez elektronicznego formularza zdarzenia. 

Docelowo, każde zgłoszenie będzie przekazywane z elektronicznym formularzem zdarzenia. 

Podproces ten dotyczy przypadków Zgłoszeń od służby dyżurnej Policji lub PSP, gdy służba dyżurna 

kontaktuje się drogą telefoniczną bezpośrednio z DMW lub GDM w celu powiadomienia o potrzebie 

wsparcia prowadzonych działań przez ZRM / LZRM. Przypadek ten będzie obsłużony 

poza mechanizmem zgłoszenia alarmowego przez manualne utworzenie nowej formatki i dalsze 

jej procedowanie. Zgłoszenia takie nie będą podlegały mechanizmom zarządzania kolejkowego (EACD). 

Scenariusz ten nie dotyczy korespondencji telefonicznej pomiędzy Dyspozytorami DM, 

a służbą dyżurną innej służby w ramach obsługi określonego Zdarzenia. 

Na Rysunek 32 przedstawiono przebieg tego podprocesu. 
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Rysunek 32 Podproces przyjęcia zgłoszenia telefonicznego od Służby dyżurnej Policji lub PSP 

Służba dyżurna Policji lub PSP po przyjęciu zgłoszenia o zdarzeniu wymagającym interwencji 

ZRM/LZRM w celu powiadomienia Dyspozytora DM nawiąże połączenie telefoniczne bezpośrednio 

do  DMW lub GDM. Powiadomienie o zdarzeniu będzie realizowane bez przekazywania informacji 

między systemami dziedzinowymi służb. 

Na podstawie otrzymanego drogą telefoniczną powiadomienia, DMW/GDM utworzy w Module 

Dyspozytora FZ SWD PRM, które będzie obsługiwane poza normalnym trybem obsługi zgłoszeń, 

czyli  poza kolejką EACD. 

1.3.1.5 PODSTAWOWE PROCESY ZARZĄDZANIA ZGŁOSZENIAMI W KOLEJKACH EACD 

W przypadku zgłoszeń głosowych kierowanych na numer alarmowy 999 czas wejścia zgłoszenia będzie  

czasem wprowadzenia zgłoszenia do pierwszej kolejki EACD PZŁ SWD PRM.  

W przypadku wszystkich zgłoszeń głosowych (także zgłoszeń głosowych z SI CPR), jako czas przyjścia 

zgłoszenia do SWD PRM będzie przyjmowany czas pierwszego wejścia połączenia na kolejkę EACD 

w  PZŁ SWD PRM.  

W przypadku zgłoszeń bezgłosowych przekazywanych z SI CPR, czas wejścia zgłoszenia do SWD PRM 

będzie liczony od momentu wprowadzenia zgłoszenia do pierwszej kolejki EACD PZŁ SWD PRM.  
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Po wprowadzeniu połączenia telefonicznego do PZŁ SWD PRM czas przyjścia zgłoszenia 

jest  zapamiętywany i pozostaje niezmienny w trakcie przeniesienia połączenia do innej kolejki EACD 

w  PZŁ SWD PRM. 

Zgłoszenia wprowadzone do kolejki EACD zawsze przydzielane będą do obsługi w kolejności 

od  najstarszych względem czasu wejścia zgłoszenia. 

Drugim elementem podprocesu zarządzania zgłoszeniami w kolejkach EACD będzie mechanizm 

korelowania przez SWD PRM połączeń telefonicznych oczekujących w kolejce EACD z informacjami 

przekazywanymi w FZ SI CPR i FZ SWD PRM.  

W przypadku zgłoszeń przyjmowanych na numer alarmowy 999, FZ SWD PRM tworzona będzie 

w momencie rozpoczęcia obsługi zgłoszenia, czyli odebrania wywołania na KD. 

Korelowanie zgłoszeń kierowanych w postaci połączeń telefonicznych z SI CPR do SWD PRM z FZ SI CPR 

będzie realizowane na podstawie identyfikatora połączenia IdDssIw. 

Pozostałe mechanizmy zarządzania zgłoszeniami w kolejkach EACD opisane zostały w dalszej części 

dokumentu, w ramach opisu procesów związanych z poszczególnymi funkcjami użytkowymi Systemu. 

1.3.1.6 UNIKALNY IDENTYFIKATOR POŁĄCZENIA TELEFONICZNEGO (ZGŁOSZENIA) – IdDssIw 

Identyfikator IdDssIw nadawany jest każdemu połączeniu telefonicznemu, jakie jest przyjmowane 

w  SI CPR na kolejkę EACD. Podczas przekazania FZ SI CPR z rozmową do SWD PRM następuje: 

1) przekazanie IdDssIw w treści FZ SI CPR; 

2) przekazanie IdDssIw w informacji wybierczej (numerze wywoływanym) połączenia 

zestawianego od PZŁ SI CPR do PZŁ SWD PRM. 

W momencie przyjęcia połączenia telefonicznego przez PZŁ SWD PRM na kolejkę EACD następuje 

weryfikacja, czy IdDssIw jest obecny w informacji wybierczej. Jeśli jest obecny, to zostaje przyjęty 

jako identyfikator tego połączenia w PZŁ SWD PRM.  

Jeśli połączenie wchodzące do kolejki EACD w PZŁ SWD PRM nie zawiera IdDssIw, to identyfikator taki 

zostaje nadany w momencie wejścia połączenia na kolejkę EACD PZŁ SWD PRM. 

Każde wstawienie połączenia telefonicznego do EACD w PZŁ SWD PRM powoduje przesłanie do SWD 

PRM powiadomienia, które zawiera IdDssIw.  

SWD PRM porównując identyfikatory IdDssIw przekazane z SI CPR w FZ SI CPR z identyfikatorem 

przekazanym przez PZŁ SWD PRM dokonuje korelowania otwarcia formatki zgłoszenia na SD DMP 

z połączeniem telefonicznym z  SI CPR, które zostało przydzielone na KD jego SD. 
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System zapamiętuje identyfikator IdDssIw zgłoszenia na SD DMP, który odebrał zgłoszenie telefoniczne 

do czasu zakończenia jego obsługi. Jednocześnie wszystkie inne połączenia telefoniczne, które będą 

wykonywane w czasie obsługi tego zgłoszenia będą znakowane identyfikatorem tego  Zgłoszenia. 

W momencie wznawiania obsługi zgłoszenia identyfikator IdDssIw jest ponownie przypisywany do SD. 

Identyfikator IdDssIw jest zapisywany przez system rejestracji rozmów jako jeden z atrybutów 

opisujących nagranie. Powiązanie wszystkich rozmów prowadzonych w kontekście danego Zgłoszenia 

za pomocą IdDssIw umożliwia wyszukiwanie nagrania zgłoszenia oraz nagrań wszystkich połączeń 

zrealizowanych w jego kontekście.  

Podczas wstawiania zgłoszenia bezgłosowego do kolejki EACD, identyfikator IdDssIw jest generowany 

po stronie SWD PRM jako numer sekwencyjny kolejnego zgłoszenia bezgłosowego wstawianego 

do  kolejki EACD przez SWD PRM. PZŁ SWD PRM zapewnia unikalność Identyfikatora IdDssIw zgłoszeń 

bezgłosowych w stosunku do wszystkich identyfikatorów IdDssIw połączeń telefonicznych. 

1.3.2 PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ W CO LPR 

Zgodnie z opisem w rozdziale 1.1.1.5 CO LPR, na potrzeby CO LPR w PZŁ SWD PRM zostaną 

zdefiniowane dwie kolejki HLD umożliwiające odbieranie zgłoszeń: 

1) Kolejka HLD-DM-COLPR do odbierania połączeń telefonicznych dotyczących Zdarzeń; 

2) Kolejka HLD-DL-COLPR do odbierania połączeń telefonicznych dotyczących Transportów. 

DM COLPR będą współdzielili kolejkę HLD-DM-COLPR, tak aby każdy z DM COLPR mógł podjąć 

rozmowę z kolejki. Dodatkowo DM CO LPR będą mieli dostęp do kolejki HLD-DL-COLPR, 

tak  aby  w przypadku wystąpienia sytuacji wymagającej wsparcia działań prowadzonych 

przez DL COLPR mogli odebrać zgłoszenie bez konieczności przełączania rozmowy przez DL COLPR. 

DL COLPR będą współdzielili kolejkę HLD-DL-COLPR, tak aby każdy z DL COLPR mógł podjąć rozmowę 

z kolejki.  

W przypadku kolejek dedykowanych dla CO LPR nie będzie funkcjonował mechanizm wymuszonego 

przydzielania połączeń do obsługi (działający przy kolejce EACD w DM). Kolejność odbierania połączeń 

z kolejki przez DM COLPR i DL COLPR będzie określona przez procedury operacyjne Dysponenta ZRM 

Obie kolejki będą domyślnie prezentowały połączenia w kolejności ich wejścia na kolejkę 

(od  najstarszych). 

K COLPR i ZK COLRP będą pracowali używając roli K-COLPR i ZK-CO LPR. W tej roli użytkownik będzie 

miał widoczność połączeń telefonicznych oczekujących w kolejkach LZRM i SZT (w formie Multikolejki), 
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przy czym z poziomu KD możliwe będzie dostosowanie widoku tak, aby widoczna była  tylko jedna 

z tych kolejek. 

Podczas obsługi połączeń telefonicznych podjętych z kolejki HLD-DM-COLPR lub HLD-DL-COLPR, 

Dyspozytor CO LPR będzie miał możliwość odstawienia połączenia do kolejki. Na połączeniu podjętym 

z dowolnej kolejki HLD możliwe będzie wykonanie operacji przekierowania połączenia na wybrany 

numer lub zestawienia połączenia trójstronnego z wybranym numerem. 

Zgłoszenia bezgłosowe kierowane do CO LPR będą obsługiwane wyłączenie w SWD PRM, 

czyli  poza  PZŁ SWD PRM.  

1.3.3 PRZENOSZENIE OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ 

Obsługa zgłoszenia będzie realizowana w DM, do której zgłoszenie zostało skierowane zgodnie 

z opisem w rozdziale 1.3.1.1 ZASADY PRZYDZIELANIA POŁĄCZEŃ KIEROWANYCH DO DM.  

Przenoszenie obsługi zgłoszeń przychodzących będzie także realizowane w przypadku wystąpienia 

awarii. 

Rysunek 33 przedstawia podprocesy związane z przenoszeniem obsługi zgłoszeń. 

 

Rysunek 33 Podprocesy przenoszenia obsługi zgłoszeń 

1.3.3.1 PRZENOSZENIE OBSŁUGI ZGŁOSZENIA W PRZYPADKU AWARII PZŁ SWD PRM NA SD 

Zgodnie z DZDM obsługa zgłoszenia może zostać przeniesiona na inne DS, niż to, na którym obsługa 

została rozpoczęta, gdy PZŁ SWD PRM na stanowisku uległ awarii i kontynuowanie prowadzenia 

wywiadu nie jest możliwe. 

W szczególnym przypadku, gdy przeniesienie obsługi zgłoszenia na inne SD w ramach DM nie będzie 

możliwe, realizowany będzie opisany dalej scenariusz wyniesienia obsługi zgłoszenia do innej DM – 

odmiejscowienie DM. 

Rysunek 34 przedstawia scenariusz realizacji podprocesu przeniesienia obsługi zgłoszenia 

ze  stanowiska z awarią podsystemu PZŁ SWD PRM. 
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Rysunek 34 Przerwanie obsługi zgłoszenia na skutek awarii KD 

Po stwierdzeniu awarii KD, jednostka zarządzająca KD wykonuje odstawienie zgłoszenia do kolejki 

EACD, zablokowanie KD oraz przekazuje powiadomienie o awarii do SD PRM, który przekazuje 

informację o awarii KD DMP (Scenariusz 07A - Uszkodzenie KD w trakcie obsługi zgłoszenia głosowego 

w Opisie interfejsu DGT_ext).  

Zgłoszenie odstawione do kolejki EACD przydzielone zostanie w pierwszej kolejności na pierwsze 

dostępne SD DMP w tej samej DM, jeśli takie będzie dostępne.  

W przeciwnym przypadku zgłoszenie będzie oczekiwało w kolejce na obsługę, a zgłaszający będzie 

słyszał zapowiedź głosową. 

1.3.3.2 PRZENOSZENIE OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ W PRZYPADKU AWARII PZŁ SWD PRM W DM 

Zgłoszenia oczekujące w kolejce EACD na obsługę oraz zgłoszenia w trakcie obsługi mogą zostać 

przeniesione do innej DM w przypadku: 

1) awarii PZŁ SWD PRM w danej DM – uniemożliwiającej obsługę na którymkolwiek z SD tej DM; 

2) gdy w danej DM nie ma żadnych zalogowanych do kolejki EACD DMP; 

3) nadmiaru zgłoszeń oczekujących na obsługę i wydłużeniu się czasu oczekiwania na  rozpoczęcie 

obsługi, gdy przeniesienie obsługi zgłoszenia do innej DM skróci czas oczekiwania 

na rozpoczęcie obsługi. 

Możliwość wykonania przeniesienia obsługi zgłoszeń w przypadku awarii zależna jest od jej zakresu 

oraz możliwości technicznej wykonania przekierowania połączeń telefonicznych. 
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Rysunek 35 przedstawia podproces uruchomienia machizmu zastępowalności DM w przypadku awarii 

PZŁ SWD PRM w DM macierzystej -  przeniesienia obsługi do DM zastępującej. 

 

Rysunek 35 Odmiejscowienie obsługi zgłoszeń do innej DM w przypadku awarii PZŁ SWD PRM 

W momencie wystąpienia awarii PZŁ SWD PRM dotyczącej całej DM, wszystkie zgłoszenia (głosowe 

i bezgłosowe) oczekujące w kolejce EACD oraz aktualnie obsługiwane na KD zostaną przekierowane 

do DM zastępującej (przez skierowanie na łącze zdefiniowane w drodze obejściowej (awaryjnej) 

systemu PZŁ SWD PRM).  

Zgodnie DZDM, PZŁ SWD PRM będzie kontrolował czas oczekiwania zgłoszeń na obsługę oraz będzie 

na bieżąco zbierał statystyki obciążenia poszczególnych DM na podstawie: 

1) liczby zgłoszeń oczekujących na obsługę w kolejce EACD; 

2) liczby DMP pracujących w poszczególnych DM i zalogowanych do EACD; 

3) liczby DMP wolnych i zalogowanych (gotowych do natychmiastowego podjęcia obsługi 

zgłoszenia) wraz z czasami ich bezczynności. 

W przypadku gdy wszystkie stanowiska DMP będą zajęte, wywołanie będzie oczekiwało w kolejce EACD 

DM przez zdefiniowany czas (obecnie T1=30s). Jeśli w tym czasie pojawią się dostępne KD wywołania 

z kolejki będą przydzielane na te stanowiska. Jeżeli czas oczekiwania T1 zostanie przekroczony, nastąpi 

próba przekazania wywołania do zdefiniowanej ZDM . Wywołanie może być przekazane do ZDM 

tylko w przypadku, gdy: 

1) ZDM działa poprawnie (brak awarii PZŁ); 

2) w ZDM są zalogowani DMP; 
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3) prawdopodobieństwo odebrania wywołania w DM zastępującej jest większe (obecnie badany 

jest w DM zastępującej stosunek liczby zgłoszeń oczekujących w kolejce do liczby KD 

zalogowanych). 

Wywołanie po przekazaniu do ZDM oczekuje w kolejce tej DM i jeśli przez wcześniej zdefiniowany czas 

(obecnie T2=15s) nie zostanie przydzielone, przekierowywane jest zgodnie z opisem w rozdziale 1.3.1.1 

ZASADY PRZYDZIELANIA POŁĄCZEŃ KIEROWANYCH DO DM. 

Rysunek 36 przedstawia sekwencję działań tego podprocesu. 

 

Rysunek 36 Podproces przenoszenia zgłoszeń w celu skrócenia czasu oczekiwania na rozpoczęcie obsługi 

W przypadku wystąpienia sytuacji wylogowania wszystkich DMP z kolejki EACD, wszystkie połączenia 

oczekujące w kolejce (i kolejne nadchodzące) będą niezwłocznie przekierowane do DM zastępującej.  

Poza wymienionymi w tym podrozdziale przypadkami automatycznego przekierowania obsługi 

zgłoszeń, w przypadku awarii aplikacji na stanowisku DMP będzie on mógł ręcznie przekazać zgłoszenie 

do dalszej obsługi przez innego DMP, wykorzystując funkcjonalności dostępne w KD, zgodnie z opisem 

w rozdziale 1.3.4 OBSŁUGA ZGŁOSZENIA PRZEZ DMP. 

1.3.4 OBSŁUGA ZGŁOSZENIA PRZEZ DMP 

Proces obsługi zgłoszenia (głosowego lub bezgłosowego) przez DMP rozpoczyna się w momencie 

odebrania połączenia na KD, a kończy się w momencie przyjęcia lub odrzucenia zgłoszenia. 
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Rysunek 37 przedstawia składowe podprocesy realizowane w ramach obsługi zgłoszenia 

wykorzystujące funkcje PZŁ SWD PRM. 

 

Rysunek 37 Podprocesy obsługi zgłoszenia przez Dyspozytora przyjmującego 

Wyodrębnić można dwa podprocesy: 

1) przydzielenie zgłoszenia do obsługi; 

2) zbieranie wywiadu medycznego. 

1.3.4.1 PRZYDZIELENIE ZGŁOSZENIA DO OBSŁUGI 

Rysunek 38 prezentuje przebieg podprocesu przydzielenia Zgłoszenia z kolejki EACD do obsługi 

przez DMP. 
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Rysunek 38 Przydzielenie zgłoszenia z kolejki EACD do obsługi 
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W momencie przydzielenia Zgłoszenia z kolejki EACD na SD DMP, który wcześniej zgłosił gotowość 

do podejmowania zgłoszeń, na KD będzie odtwarzany dźwięk wywołania i prezentowana będzie 

informacja o przydzieleniu Zgłoszenia. Przydzielenie zgłoszenia na SD DMP będzie dotyczyło zgłoszeń 

głosowych i bezgłosowych. 

W przypadku, gdy DMP nie podejmie Zgłoszenia na KD w zadanym czasie, Zgłoszenie zostanie 

ponownie odstawione do kolejki EACD celem przydzielenia do innego SD. Jednocześnie nastąpi karne 

wylogowanie DMP z KD, a tym samym z EACD, a aplikacja SWD PRM przejdzie w stan przerwy. 

SWD PRM, wyświetli informację o karnym wylogowaniu DMP na SD GDM. 

Aby ponownie rozpocząć obsługę zgłoszeń, karnie wylogowany DMP będzie musiał zgłosić gotowość 

w Module Dyspozytora oraz ręcznie wywołać ponowne zalogowanie KD do kolejki EACD. 

W przypadku, gdy przydzielone na SD z KD zgłoszenie zostanie podjęte, DMP rozpocznie wywiad 

medyczny lub analizę danych ze zgłoszenia bezgłosowego zgodnie z opisem w rozdziale 

1.3.4.2 ZBIERANIE WYWIADU MEDYCZNEGO. 

1.3.4.2 ZBIERANIE WYWIADU MEDYCZNEGO PRZEZ DMP 

Na potrzeby dokumentu i opisania procesu zbierania wywiadu medycznego dla zgłoszeń głosowych 

i bezgłosowych w aspekcie łączności PZŁ SWD PRM przyjęto, że pod pojęciem: 

1) zbierania wywiadu medycznego będzie rozumiane prowadzenie rozmowy telefonicznej 

z osobą wzywającą; 

2) analizy danych zgłoszenia będzie rozumiane zapoznanie się z treścią zgłoszenia bezgłosowego 

oraz obsługę Zgłoszenia przez DMP po zakończeniu rozmowy telefonicznej ze  zgłaszającym. 

Rysunek 39 przedstawia podział Zgłoszeń w kontekście wywiadu medycznego w zgłoszenia głosowych 

i bezgłosowych kierowanych do DM.  

 

Rysunek 39 Podprocesy prowadzenia wywiadu medycznego i analizy danych zgłoszenia bezgłosowego 
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W przypadku zbierania wywiadu medycznego, po zakończeniu (ale nie w wyniku awarii/zerwania 

połączenia) rozmowy telefonicznej z osobą wzywającą, DMP będzie realizował działania analogiczne 

jak w przypadku obsługi zgłoszenia bezgłosowego.  

Rysunek 40 przedstawia przebieg operacji w ramach zbierania wywiadu medycznego dla zgłoszenia 

głosowego. 
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Rysunek 40 Podproces obsługi zbierania wywiadu medycznego dla zgłoszenia głosowego 
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W momencie odebrania połączenia telefonicznego przez DMP, aplikacja SWD PRM uruchamia 

mechanizm wyłączenia KD z obsługi innych zgłoszeń co oznacza, że do czasu zakończenia połączenia 

telefonicznego na KD nie może zostać przydzielone inne zgłoszenie.  

W momencie zakończenia połączenia i upływu czasu obligatoryjnej przerwy technicznej (GAP) KD 

zostałaby włączona ponownie jako gotowa do przyjmowania kolejnych zgłoszeń. Do czasu zakończenia 

obsługi bieżącego zgłoszenia aplikacja SWD PRM będzie cyklicznie wysyła do PZŁ SWD PRM żądanie 

wyłączenia KD z przyjmowania kolejnych zgłoszeń  

Rysunek 41 przedstawia zależności czasowe w ramach obsługi zgłoszenia. 

 

Rysunek 41  Diagram czasowy obsługi zgłoszenia 

Scenariusz obsługi zgłoszenia głosowego w przypadku zgłoszenia przez DMP gotowości 

do  podejmowania zgłoszeń: 

1) wejście połączenia na kolejkę EACD; 
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2) przydzielenie połączenia do KD; 

3) rozpoczęcie wywołania na KD; 

4) DMP podejmuje rozmowę. Informacja o rozpoczęciu rozmowy przesyłana jest do SWD PRM; 

5) równocześnie z 4 - DMP rozpoczyna rozmowę z osobą wzywającą; 

6) równocześnie z 4 – serwer SWD PRM rozpoczyna cykliczne wysyłanie żądania przerwy 

technicznej (podtrzymania czasowego wyłączenia KD z kolejki EACD); 

7) DMP kończy rozmowę z osobą wzywającą; 

8) DMP wykonuje dodatkowe działania związane ze zgłoszeniem; 

9) DMP kończy obsługę zgłoszenia; 

10) serwer SWD PRM wysyła ostatnie żądanie podtrzymania przerwy technicznej i kończy cykliczne 

wysyłanie kolejnych żądań; 

11) KD osiąga gotowość do podejmowania kolejnych zgłoszeń. 

Relacje czasowe: 

1) T1 – czas odebrania połączenia na KD mniejszy niż dopuszczalny czas trwania wywołania. 

2) T2 – czas trwania rozmowy. 

3) T3 – czas ostatniego podtrzymania przerwy technicznej dla KD. 

W trakcie obsługi zgłoszenia przez DMP mogą wystąpić następujące sytuacje: 

1) rozmowa zostanie zakończona; 

2) rozmowa może zostać zakończona przez osobę wzywającą lub może zostać przerwana 

na  skutek problemów technicznych niezależnych od PZŁ SWD PRM; 

3) w trakcie trwania rozmowy DMP może wykonać połączenie lub trójpołączenie konsultacyjne z 

inną osobą; 

4) może wystąpić awaria PZŁ SWD PRM dotycząca KD lub całej DM lub też awaria aplikacji Modułu 

Dyspozytor na SD. 

W przypadku zakończenia rozmowy, PZŁ SWD PRM przechodzi do działań analogicznych 

jak w przypadku podprocesu obsługi zgłoszenia bezgłosowego – do czasu zakończenia obsługi 

zgłoszenia SD DMP jest wyłączone z przyjmowania kolejnych zgłoszeń z kolejki EACD. 
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W przypadku zakończenia rozmowy przez osobę wzywającą lub przerwania rozmowy z osobą 

wzywającą na skutek problemów technicznych niezależnych od PZŁ SWD PRM, DMP może nawiązać 

połączenie wychodzące do osoby wzywającej lub kontynuować obsługę Zgłoszenia jak dla zgłoszenia 

bezgłosowego. 

W przypadku, gdy w trakcie trwania rozmowy DMP potrzebuje nawiązać połączenie lub  trójpołączenie 

konsultacyjne z inną osobą, DMP z poziomu KD może nawiązać połączenie wychodzące, w czasie 

którego połączenie z osobą wzywającą będzie zawieszone lub może nawiązać połączenie trójstronne 

(w dwóch trybach).  

W trakcie wykonania dodatkowej konsultacji osoba wzywająca może się rozłączyć. W przypadku 

rozłączenia połączenia przez osobę wzywającą, po zakończeniu konsultacji DMP może postępować 

jak w przypadku zakończenia rozmowy przez osobę wzywającą lub przerwania rozmowy z osobą 

wzywającą na skutek problemów technicznych niezależnych od PZŁ SWD PRM. 

W przypadku wystąpienia awarii po stronie PZŁ SWD PRM, stosownie do jej rodzaju zastosowanie będą 

miały podprocesy obsługi awarii zgodnie z opisem w rozdziale 1.3.3 PRZENOSZENIE OBSŁUGI 

ZGŁOSZEŃ. 

Alternatywnie, DMP może: 

1) kontynuować prowadzenie wywiadu z osobą wzywającą bez aplikacji SWD PRM 

lub  też  z wykorzystaniem trójpołączenia przekazać obsługę tego zgłoszenia do innego DMP; 

2) z poziomu KD zwrócić połączenie do kolejki EACD. 

Na Rysunek 42 przedstawiono przebieg podprocesu obsługi zgłoszenia bezgłosowego, stanowiącego 

również kontynuację obsługi zgłoszenia głosowego po zakończeniu rozmowy z osobą wzywającą. 
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Rysunek 42 Analiza danych zgłoszenia przez DMP 
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Odtworzenie treści korespondencji obejmuje pobranie i odtworzenie treści nagrania lub treści 

bezgłosowej zarejestrowanej w SI CPR lub odtworzenie na KD treści nagrania rozmowy zarejestrowanej 

w PZŁ SWD PRM zgodnie z opisem w rozdziale 1.5.3 PODPROCES OBSŁUGI ZDARZEŃ/TRANSPORTÓW. 

 

Rysunek 43 Odtworzenie treści korespondencji 

1.4 PROCES DYSPONOWANIA ZRM/LZRM I OBSŁUGI ZDARZEŃ W DM  

Po przyjęciu Zgłoszenia przez DMP, DMW, który otrzymał Zdarzenie do obsługi ma następujące 

zadania: 

1) zadysponowanie ZRM i/lub LZRM do obsługi Zdarzenia i przekazanie do nich zleceń 

wyjazdu/wylotu drogą elektroniczną ze wsparciem łączności telefonicznej lub radiowej PZŁ 

SWD PRM; 

2) obsługę Zdarzenia wg przyjętych procedur działania z użyciem łączności telefonicznej 

lub  radiowej PZŁ SWD PRM. 

W procesie tym do zadań WKRM należy koordynacja Zdarzenia, która prowadzona będzie z użyciem 

łączności telefonicznej PZŁ SWD PRM. 

Na Rysunek 51 przedstawiono składowe podprocesy. 

 

Rysunek 44 Proces dysponowania ZRM/LZRM w DM i CO LPR oraz obsługa Zdarzeń  
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Dysponowanie ZRM/LZRM jest zadaniem DMW. Po zadysponowaniu ZRM i/lub LZRM, DMW 

lub  WKRM wykorzystują PZŁ SWD PRM do komunikacji telefonicznej lub radiowej (konsultacje) 

oraz  odsłuchiwania nagrań z wcześniej prowadzonej korespondencji. 

1.4.1 DYSPONOWANIE ZRM W DM 

Rysunek 45 prezentuje działania podejmowane przez DMW w DM w ramach dysponowania ZRM. 
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Rysunek 45 Dysponowanie ZRM w DM 
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W przypadku odrzucenia Zgłoszenia przez DMP podproces nie ma zastosowania.  

W przypadku przyjęcia zgłoszenia przez DMP, DMW dysponuje jeden lub kolejno kilka ZRM 

do  Zdarzenia. 

W przypadku, gdy DMW w określonym czasie nie otrzyma w Module Dyspozytora potwierdzenia 

przyjęcia wezwania przekazanego drogą elektroniczną, będzie miał możliwość nawiązania połączenia 

z MS ZRM lub ZRM wybierając drogę kontaktu. 

W przypadku kontaktu telefonicznego, będzie on miał możliwość nawiązania połączenia z poziomu KD 

lub z poziomu Modułu Dyspozytora z wykorzystaniem funkcji połączenia telefonicznego do ZRM.  

Funkcjonalność nawiązania połączenia z zadysponowanym do Zdarzenia ZRM z poziomu Modułu 

Dyspozytora będzie umożliwiała automatyczne nawiązanie połączenia na numer telefonu 

przypisanego do ZRM - Kierownika ZRM. 

Łączność radiowa między DMW a ZRM będzie realizowana poza Modułem Dyspozytora. Cały proces 

związany z komunikacją radiową będzie realizowany przez PZŁ SWD PRM i obsługiwany na KD. 

Zakres udostępnianych środków łączności radiowej będzie uzależniony od przypisanych do DMW OD 

(konfiguracja PZŁ SWD PRM). 

Przy wyborze manualnego nawiązywania połączenia telefonicznego z ZRM, DMW będzie mógł 

korzystać w KD z mechanizmów CKT. DMW będzie miał możliwość wielokrotnego ponawiania prób 

kontaktu telefonicznego do ZRM.  

1.4.2 DYSPONOWANIE LZRM W DM 

W momencie dysponowania przez DMW, LZRM do Zdarzenia w czasie określanym jako noc, w  Module 

Dyspozytora zostanie wyświetlony komunikat o realizacji misji HEMS w nocy i  konieczności 

skontaktowania się z wybranym LZRM. 

Po zatwierdzeniu komunikatu przez DMW przyciskiem „Zatwierdź i połącz”, SWD PRM wyśle zlecenie 

wylotu do LZRM i automatycznie zainicjuje proces połączenia z LZRM w PZŁ SWD PRM. 

W przypadku kliknięcia przycisku „Anuluj”, Moduł Dyspozytora powróci do miejsca, w którym DMW 

zakończył pracę. 

Rysunek 46 przedstawia przebieg procesu automatycznego nawiązania połączenia z LZRM w czasie 

określanym jako noc dla LZRM. 
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Rysunek 46 Dysponowanie LZRM w DM 
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Po kliknięciu przez DMW przycisku „Zatwierdź i połącz” w Module Dyspozytora, SWD PRM wyśle do PZŁ 

SWD PRM żądanie nawiązania połączenia wychodzącego do KD w MS LZRM. W przypadku nawiązania 

połączenia z KD w MS LZRM proces zakończy się. 

W przypadku, gdy w ciągu 20 s połączenie z KD w MS LZRM nie zostanie nawiązane, PZŁ SWD PRM 

dokona przekierowania połączenia na numer komórkowy LZRM. W przypadku nawiązania połączenia 

z numerem komórkowym LZRM proces zakończy się. 

W przypadku, gdy w ciągu 20 s połączenie z numerem komórkowym LZRM nie zostanie nawiązane, 

PZŁ SWD PRM dokona przekierowania połączenia na numer kolejki HLD-DM-COLPR w CO LPR. 

W przypadku nawiązania połączenia z numerem komórkowym LZRM proces zakończy się. 

W przypadku, gdy w ciągu 20 s połączenie kolejki HLD-DM-COLPR w CO LPR nie zostanie nawiązane, 

PZŁ SWD PRM wyśle do SWD PRM informację o braku możliwości nawiązania połączenia, a SWD PRM 

wyświetli komunikat.  

Komunikat będzie zawierał informację o braku możliwości nawiązania połączenia z LZRM i CO LPR 

oraz przyciski do anulowania, ponownego połączenia lub kontaktu drogą radiową.  

Po kliknięciu przez DMW przycisku ponownego połączenia, SWD PRM wyśle do PZŁ SWD PRM żądanie 

nawiązania połączenia wychodzącego do KD w MS LZRM 

1.5 PROCES DYSPONOWANIA LZRM/SZT I OBSŁUGI ZDARZEŃ/TRANSORTÓW 
W CO LPR  

W przypadku dysponowania LZRM/SZT do Zdarzeń/Transportów, Dyspozytor CO LPR będzie miał 

możliwość skontaktowania się z LZR/SZT z wykorzystaniem PZŁ SWD PRM, w tym zgodnie z opisem 

w rozdziale 1.5.1 DYSPONOWANIE LZRM PRZEZ CO LPR. 

LZRM/SZT w MS LZRM/SZT będą posiadały trzy kanały komunikacji telefonicznej: 

1) Stanowisko z KD w MS LZRM/SZT; 

2) Telefon komórkowy lub satelitarny; 

3) Środki łączności radiowej. 

1.5.1 DYSPONOWANIE LZRM PRZEZ CO LPR 

W momencie dysponowania przez Dyspozytora CO LPR, LZRM do Zdarzenia/Transportu w czasie 

określanym jako noc, w Module CO LPR zostanie wyświetlony komunikat „o realizacji nocnej misji 

HEMS” i konieczności skontaktowania się z wybranym LZRM. 
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Po zatwierdzeniu komunikatu przez DMW przyciskiem „Zatwierdź i połącz”, SWD PRM wyśle zlecenie 

do LZRM i automatycznie zainicjuje proces połączenia z LZRM w PZŁ SWD PRM. 

W przypadku kliknięcia przycisku „Anuluj”, Moduł Dyspozytora powróci do miejsca, w którym DMW 

zakończył pracę. 

Rysunek 47 przedstawia scenariusz realizacji takiej komunikacji głosowej z LZRM dla pojedynczego 

zlecenia.
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Rysunek 47 Dysponowanie LZRM w CO LPR
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Po kliknięciu przez Dyspozytora CO LPR przycisku „Zatwierdź i połącz” w Module CO LPR, SWD PRM 

wyśle do PZŁ SWD PRM żądanie nawiązania połączenia wychodzącego do KD w MS LZRM. 

W  przypadku nawiązania połączenia z KD w MS LZRM proces zakończy się. 

W przypadku, gdy w ciągu 20 s połączenie z KD w MS LZRM nie zostanie nawiązane, PZŁ SWD PRM 

dokona przekierowania połączenia na numer komórkowy LZRM. W przypadku nawiązania połączenia 

z numerem komórkowym LZRM proces zakończy się. 

W przypadku, gdy w ciągu 20 s połączenie z numerem komórkowym LZRM nie zostanie nawiązane, PZŁ 

SWD PRM wyśle do SWD PRM informację o braku możliwości nawiązania połączenia z LZRM, 

a  SWD PRM wyświetli komunikat.  

Komunikat będzie zawierał informację o braku możliwości nawiązania połączenia z LZRM oraz przyciski 

do ponownego połączenia lub kontaktu drogą radiową. Po kliknięciu przez Dyspozytora CO LPR 

przycisku ponownego połączenia, SWD PRM wyśle do PZŁ SWD PRM żądanie nawiązania połączenia 

wychodzącego do KD w MS LZRM. 

W przypadku nawiązania połączenia z numerem komórkowym LZRM lub kliknięciu przycisku kontaktu 

drogą radiową proces zakończy się. 

1.5.2 DYSPONOWANIE SZT PRZEZ CO LPR  

Dysponowanie SZT przez Dyspozytora CO LPR będzie realizowane zgodnie z opisem w PT Modułu 

CO LPR i nie będzie wymagało implementowania funkcjonalności telefonicznych PZŁ SWD PRM 

do  SWD PRM.  

W przypadku konieczności nawiązania połączenia telefonicznego z wybranym SZT , Dyspozytor CO LPR 

będzie miał możliwość wybrania odpowiedniego numeru z CKT.  

Rysunek 48 prezentuje przebieg tego procesu. 
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Rysunek 48 Dysponowanie SZT w CO LPR
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1.5.3 PODPROCES OBSŁUGI ZDARZEŃ/TRANSPORTÓW 

Po zadysponowaniu odpowiedniego zespołu, proces obsługi zdarzeń obejmuje działania Dyspozytorów 

DM/CO LPR w zakresu nadzoru nad prawidłowym przebiegiem obsługi Zdarzenia lub Transportu 

przez zadysponowane zespoły. Dyspozytorzy DM/CO LPR mogą wykorzystać funkcje PZŁ SWD PRM do: 

1) uzupełnienia informacji dotyczących Zdarzenia – przez nawiązanie połączenia wychodzącego 

do osoby/podmiotu wzywającego; 

2) wewnętrznych konsultacje telefoniczne z ZRM, LZRM, SZT, służbą dyżurną Policji i  PSP, 

szpitalem, NŚiOZ oraz WKRM; 

3) przeglądania nagrań rozmów telefonicznych i korespondencji bezgłosowej przekazywanej 

przez SI CPR (jeśli dotyczy); 

4) odtwarzania w KD SWD PRM nagrań: 

a) zarejestrowanych w PZŁ SWD PRM, 

b) rozmów prowadzonych przez ONA, udostępnionych do PZŁ SWD PRM przez PZŁ SI CPR; 

5) prezentowania poprzez aplikację SWD PRM nagrań rozmów i treści zgłoszeń bezgłosowych 

udostępnianych przez SI CPR. 

Działania Dyspozytorów DM/CO LPR w ramach nadzoru nad realizacją Zdarzeń i Transportów obejmują 

następujące działania z użyciem funkcji PZŁ SWD PRM: 

1) przyjmowanie połączeń telefonicznych przychodzących na kolejki HLD-OD / HLD-GDM / 

HLD- DM-COLPR / HLD-DL-COLPR lub na kolejki własne tych Użytkowników; 

2) wykonywanie połączeń telefonicznych na: 

a) dowolne numery wybierane manualnie lub z CKT na KD; 

b) numery zapisane w Zdarzeniu, np. osoby wzywającej lub innej osoby, której połączenie 

jest zapisane w historii Zdarzenia,; 

c) numery służby dyżurnej Policji i PSP właściwych dla miejsca zdarzenia; 

3) przekształcenie trwającego połączenia telefonicznego w trójpołączenie; 

4) odsłuchiwanie nagrania rozmowy z osobą zgłaszającą i nagrań z pozostałych rozmów 

prowadzonych w trakcie obsługi Zdarzenia/Transportu oraz wyświetlenie treści zgłoszenia 

bezgłosowego (dla Zdarzeń). 
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Na Rysunek 49 przedstawiono scenariusz użycia ww. funkcji PZŁ SWD PRM. 
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Rysunek 49 Obsługa zdarzeń i zleceń transportowych 
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Zależnie od zaistniałej sytuacji Dyspozytor DM/CO LPR będzie miał możliwość zestawienia połączenia 

konferencyjnego lub trójpołączenia w przypadku: 

1) odebrania połączenia przychodzącego od ZRM/LZRM lub innych osób uczestniczących 

w obsłudze Zdarzenia/Transportu,  

2) nawiązania połączenia wychodzącego do ZRM/LZRM lub innych osób uczestniczących 

w obsłudze Zdarzenia/Transportu. 

W przypadku zaistnienia sytuacji, w której konieczne będzie ponowna weryfikacja informacji 

uzyskanych w trakcie prowadzenia wywiadu medycznego z osobą wzywającą lub innej korespondencji 

telefonicznej, jaka była wykonywana w kontekście danego Zdarzenia, Dyspozytor DM/CO LPR będzie 

miał możliwość wywołania w SWD PRM funkcji przeglądania i odtworzenia nagrań 

oraz treści bezgłosowych (w przypadku Dyspozytora DM). 

Funkcjonalność odsłuchiwania treści nagrań rozmów dostępna będzie w widoku FZ SWD PRM/FT SWD 

PRM. Lista nagrań będzie obejmowała wszystkie połączenia telefoniczne zarejestrowane w  kontekście 

Zdarzenia/Transportu.  

Wybranie pozycji na liście zgłoszenia bezgłosowego powoduje wysłanie przez SWD PRM do SI CPR 

żądania udostępnienia treści zgłoszenia. Treść zgłoszenia (nagrania rozmowy lub treść SMS) 

udostępniana będzie w formie pliku, który pobieranego na SD Użytkownika i odtwarzana 

przez  skojarzony z formatem pliku odtwarzacz systemowy. 
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Rysunek 50 Koordynacja obsługi Zdarzeń 
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Zakres wykorzystania przez WKRM zasobów PZŁ SWD PRM będzie analogiczny do zakresu 

wykorzystywanego przez Dyspozytorów DM oraz Dyspozytorów CO LPR w ramach obsługi Zdarzeń 

i Transportów. 

1.6 PROCES OBSŁUGI WEZWAŃ PRZEZ ZRM/LZRM/SZT 

1.6.1 OBSŁUGA WEZWAŃ PRZEZ ZRM 

Proces obsługi Wezwań realizowany jest przez ZRM po otrzymaniu zlecenia wyjazdu w Module 

stacjonarnym i mobilnym ZRM. Proces ten realizowany jest wyłącznie w SWD PRM (poza PZŁ SWD 

PRM), przy czym Dyspozytor DM ma możliwość kontaktu telefonicznego lub radiowego z ZRM 

z wykorzystaniem PZŁ SWD PRM. 

Dla ZRM znajdujących się poza MS ZRM możliwość sprawnej komunikacji z DMW/GDM/WKRM 

zapewniona jest przez odpowiedni dobór numeru strony dzwoniącej w połączeniach, które odbierają 

na telefonach komórkowych zgodnie z opisem w rozdziale 1.1.1.8 PREZENTACJA NUMERÓW STRONY 

DZWONIĄCEJ W POŁĄCZENIACH WYCHODZĄCYCH. 

Połączenia telefoniczne od DMW / GDM / WKRM do ZRM będą się prezentowały numerami, 

które  umożliwią łatwe oddzwonienie do właściwego DMW (kolejki HLD-OD), GDM i WKRM. 

Na Rysunek 51 przedstawiono wykorzystanie mechanizmu doboru numeru strony dzwoniącej 

w połączeniach od Dyspozytora DM do ZRM ułatwiającego oddzwonienie w kontekście obsługi 

wezwania przez ZRM. 

W przypadku wystąpienia braku komunikacji pomiędzy Modułem ZRM a serwerem SWD PRM, 

jak  również w przypadku braku potwierdzenia przez ZRM przyjęcia wezwania, DMW będzie mógł 

skontaktować się drogą telefoniczną lub radiową z ZRM.  

Numer, którym będzie prezentował się DMW, a który zostanie zapisany w historii połączeń telefonu 

ZRM, umożliwi łatwe oddzwonienie do właściwego DMW nawet w przypadku, gdy nie będzie możliwe 

użycie książki numerów w telefonie ZRM. 
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Rysunek 51 Obsługa wezwania przez ZRM 
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1.6.2 OBSŁUGA WEZWAŃ PRZEZ LZRM/SZT 

Proces obsługi Wezwań do Zdarzeń/Transportu realizowany jest przez LZRM/SZT po otrzymaniu 

zlecenia wylotu i podjęciu decyzji o przyjęciu Wezwania przez Członka załogi LZRM/SZT. 

W MS w LZRM/SZT, gdzie działa stanowisko z KD, członkowie LZRM/SZT będą mieli do dyspozycji 

funkcjonalności łączności telefonicznej PZŁ SWD PRM oraz dostęp do CKT. 

KD umożliwi załogom LZRM/SZT przyjmowanie i nawiązywanie połączeń odpowiednio od/do 

Dyspozytorów DM/CO LPR.  

Załogi LZRM i SZT znajdując się poza bazą będą użytkowali telefony, które pracują niezależnie od PZŁ 

SWD PRM.  

Dla LZRM/SZT znajdujących się poza MS LZRM/SZT możliwość sprawnej komunikacji z Dyspozytorami 

DM/CO LPR zapewniona będzie przez odpowiedni dobór numeru strony dzwoniącej w połączeniach 

przychodzących na telefon komórkowy/satelitarny.  

W przypadku wystąpienia braku komunikacji między Modułem LZRM a serwerem SWD PRM, 

jak  również w przypadku braku potwierdzenia przez LZRM/SZT przyjęcia zlecenia, Dyspozytor DM/CO 

LPR, który zadysponował zespół będzie mógł zadzwonić do LZRM/SZT na telefon 

komórkowy/stacjonarny. 

Numer, którym będzie prezentował się Dyspozytor DM/CO LPR, a który zostanie zapisany w historii 

połączeń telefonu LZRM/SZT, umożliwi łatwe oddzwonienie do właściwego Dyspozytora 

nawet  w przypadku, gdy nie jest możliwe użycie książki numerów w telefonie LZRM. 

Na Rysunek 52 proces obsługi Wezwania przez LZRM/SZT w MS LZRM/SZT. 
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Rysunek 52 Obsługa Wezwań  przez LZRM/ SZT w MS LZRM/SZT 
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Rysunek 53 Obsługa wezwań przez LZRM/SZT poza MS LZRM/SZT 
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1.7 PROCES ZBIERANIA I AGREGACJI DANYCH O ŁĄCZNOŚCI TELEFONICZNEJ 
DLA CELÓW RAPORTOWYCH I OPERACYJNYCH 

Proces zbierania i agregacji danych o łączności telefonicznej dla celów raportowych i operacyjnych 

dotyczy generowania statystyk projektowanych dla Modułu Koordynatora w zakresie: 

1) liczby zgłoszeń oczekujących w kolejce do obsługi; 

2) średniego czasu oczekiwania na obsługę; 

3) liczby zgłoszeń przełączonych do innych DM w związku z mechanizmem zastępowalności DM. 

Realizacja opisywanego procesu wymaga zbierania w SWD PRM informacji o wszystkich operacjach 

dokonywanych na połączeniach telefonicznych i zgłoszeniach bezgłosowych, jakie docierając do SWD 

PRM.  

Informacje takie są dostępne dla SWD PRM, gdyż informacja o każdej operacji na połączeniu 

telefonicznym zgłoszenia alarmowego jest przekazywana z SUD do serwera SWD PRM. 

Aby jednak było możliwe wykorzystanie tych informacji do celów raportowych, niezbędna jest ich 

dodatkowa obróbka i przechowanie w BD SWD PRM, skąd będą pobierane przez Moduł Koordynatora 

w ramach generowania raportów. 

Poniższy rysunek prezentuje działanie mechanizmu zbierania i przetwarzania danych dla potrzeb 

raportowych oraz ich wykorzystania. 
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Rysunek 54  Proces zbierania danych o zgłoszeniach 
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W serwerze SWD PRM będzie działał dodatkowy proces zbierania danych, który będzie zasilany 

z interfejsu obsługującego wymianę danych z SUD [2].   

Przekazanie danych do tego procesu będzie całkowicie transparentne dla procesu wymiany danych 

pomiędzy SUD i Modułami obsługującymi logikę aplikacji SWD PRM. 

Dla każdej informacji przekazywanej z SUD w sposób ciągły będzie wykonywana sekwencja działań 

1 - 4. W ramach tej sekwencji dane z komunikatów interfejsu będą przetwarzane na format 

odpowiedni dla statystyk Modułu Koordynatora.  

Przetworzone [3] informacje o zgłoszeniach będą rejestrowane w repozytorium SWD PRM [4]. 

Funkcja generowania statystyk w Module Koordynatora na żądanie WKRM [5], będzie pobierała 

wymagany zakres danych (np. dla jednej lub wielu DM, za zadany okres czasu) [6]. 

Na podstawie pobranych danych [7] będą wyliczane statystyki [8], które będą prezentowane 

Użytkownikowi [9] zgodnie z opisem w PT Modułu Koordynatora. 

W repozytorium danych o zgłoszeniach będą przechowywane dane za okres bieżącego i  poprzedniego 

miesiąca. W momencie rozpoczęcia kolejnego miesiąca, dane za najstarszy przechowywany miesiąc 

będą automatycznie usuwane z repozytorium. 

1.7.1 AKWIZYCJA DANYCH Z CKT 

W CKT przechowywane będą numery telefonów:  

1) przypisane do wszystkich Użytkowników Systemu;  

2) komponentów PZŁ SWD PRM (KD, kolejki EACD, kolejki HLD, numeracji krajowej sieci PSTN, 

numery zewnętrzne DDI); 

3) podmiotów współpracujących (szpitale, NiŚOZ, służba dyżurna Policji i PSP, ONA 

i Koordynatorzy CPR).  

Tabela 3 przedstawia źródła zasilania CKT w poszczególne grupy danych. 

Grupa danych Źródło zasilenia CKT Uwagi 

Numery podkładowe kolejek EACD w DM PZŁ SWD PRM Odrębna dla każdej DM. 

Numery kolejek HLD-OD PZŁ SWD PRM Odrębna dla każdego OD  

Numery kolejek HLD-GDM PZŁ SWD PRM Odrębna dla każdego GDM 

Numery kolejek HLD-DM-COLPR PZŁ SWD PRM 
Kolejka dla przyjmowania zgłoszeń do 
zdarzeń i połączeń z DM 

Numery kolejek HLD-DL-COLPR PZŁ SWD PRM 
Kolejka dla przyjmowania zgłoszeń do 
transportów i innych połączeń.  
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Grupa danych Źródło zasilenia CKT Uwagi 

Numery kolejek HLD-WKRM PZŁ SWD PRM 
Odrębna dla każdego WKRM 
(województwa). 

Numery kolejek HLD-LZRM PZŁ SWD PRM Oddzielna dla każdego MS LZRM 

Numery kolejek HLD-SZT PZŁ SWD PRM Oddzielna dla każdego MS SZT 

Numery techniczne KD 
PZŁ SWD PRM 

SWD PRM 

Numery techniczne KD – wprowadza PZŁ 
SWD PRM 
Numery rezerwowe dla KD – wprowadza 
SWD PRM 

Numery kolejek własnych  PZŁ SWD PRM Odrębne dla każdego Użytkownika 

Numery służby dyżurnej Policji KA KGP 
Pobieranie do CKT przez interfejs PZŁ 
SWD PRM. 

Numery służby dyżurnej PSP KA KGP 
Pobieranie do CKT przez interfejs PZŁ 
SWD PRM. 

Numery koordynatorów CPR KA KGP 
Pobieranie do CKT przez interfejs PZŁ 
SWD PRM. 

AD KCMRM  AD KCMRM 
Pobieranie do CKT przez interfejs PZŁ 
SWD PRM. 

Numery telefonów LZRM SWD PRM Wprowadzane przy definiowaniu ZRM 

Numery do ZRM SWD PRM Wprowadzane przy definiowaniu ZRM 

Numery do ZRM w MS ZRM SWD PRM Wprowadzane przy definiowaniu ZRM 

Numery i dane adresowe do szpitali SWD PRM Wprowadzane w słowniku szpitali 

Numery i dane adresowe do NiŚOZ SWD PRM Wprowadzane w słowniku NiŚOZ 
Tabela 3 Tabela źródeł zasilania CKT dla poszczególnych grup danych 

Numery telefonów przypisane do Użytkowników, będą replikowane do SWD PRM w celu zapewnienia 

wysokiej dostępności tych informacji. Numery telefonów do CPR, Policji i PSP będą pobierane 

na żądanie. 

Rysunek 55 przedstawia podprocesy odpowiedzialne za pobieranie numerów telefonicznych do SWD 

PRM z CKT. 

 

Rysunek 55 Podprocesy akwizycji danych z CKT 

Rysunek 56 przedstawia przebieg procesu odpytania CKT o numer telefonu w ramach wykonania 

operacji telefonicznych na żądanie Użytkownika. 
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Rysunek 56 Zapytanie CKT o numer telefonu 

W ramach obsługi żądania Użytkownika w zakresie nawiązania połączenia wychodzącego, może  zostać 

wykonane żądanie odczytu numeru telefonu z CKT, jeśli żądana informacja nie będzie dostępna 

w repozytorium. 
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2 CZĘŚĆ II - IMPLEMENTACJA FUNKCJI INTEGRACYJNYCH PZŁ SWD 
PRM I ZMIAN KONFIGURACJI SWD PRM 

W rozdziale przedstawiono opis sposobu implementacji zmian oprogramowania , w tym rozszerzeń 

związanych z wprowadzeniem nowych funkcjonalności oraz opis zakresu zmian w konfiguracji 

komponentów sprzętowych związanych z budową PZŁ SWD PRM. Zakres przedstawionych zmian 

obejmuje następujące zagadnienia: 

1) zmiana sposobu autoryzacji Użytkowników do pracy z Aplikacją SWD PRM oraz PZŁ SWD PRM; 

2) zmiana sposobu obsługi zgłoszeń bezgłosowych przekazywanych do  z SI CPR; 

3) rozszerzenie funkcji odsłuchu nagrań rozmów telefonicznych oraz podglądu treści zgłoszeń 

bezgłosowych; 

4) dostosowanie funkcjonalności zarządzania połączeniami telefonicznymi i zgłoszeniami 

bezgłosowymi oczekującymi w kolejkach EACD (na numer alarmowe 999, na numery alarmowe 

przyjmowane przez ONA i przekierowywane do DM oraz zgłoszenia bezgłosowe kierowane 

do SWD PRM z SI CPR) w przypadku wystąpienia awarii; 

5) inicjowanie wielostopniowych połączeń telefonicznych wychodzących z poziomu aplikacji SWD 

PRM bez potrzeby ręcznego ich inicjowania w KD – zgodnie z wymaganiami RFC 02/20/LPR – 

„Łączność”; 

6) zasilanie CKT danymi kontaktowymi do ZRM, Szpitali i NiŚOZ oraz wykorzystanie wpisów CKT 

w funkcjach inicjowania połączeń wychodzących; 

7) zbieranie, przetwarzanie i rejestracja informacji o zgłoszeniach głosowych i bezgłosowych 

obsługiwanych w SWD PRM do repozytorium na potrzeby statystyk Modułu Koordynatora. 

2.1 SPECYFIKACJA IMPLEMENTACJI 

2.1.1 OBSŁUGA CKT 

W PZŁ SWD PRM utworzona zostanie CKT, której celem będzie przechowywanie oraz udostępnianie 

dla wszystkich Użytkowników, PZŁ SWD PRM oraz SWD PRM informacji o kontaktach telefonicznych.  

W CKT przechowywane będą numery telefonów do Użytkowników, KD, kolejek EACD i HLD 

oraz  do  szpitali i NiŚOZ.  

CKT będzie przechowywała numery kontaktowe do koordynatorów CPR oraz służby dyżurnej Policji 

i  PSP, przy czym dane te nie będą dostarczane przez SWD PRM, a źródłem ich udostępniania dla CKT 

będzie KA KGP.  
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Na Rysunek 57 przedstawiono architekturę logiczną CKT oraz przepływy danych związane z  zasilaniem 

i pobieraniem danych. 
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Rysunek 57  Architektura logiczna CKT 
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W rozdziale 1.7.1 AKWIZYCJA DANYCH Z CKT zamieszczona została tabela źródeł zasilania danymi CKT. 

W obrębie PZŁ SWD PRM utworzona zostanie CKT, która zasilana będzie ze źródeł wymienionych 

w  Tabela 3 zamieszczonej w rozdziale 1.7.1 AKWIZYCJA DANYCH Z CKT. 

SWD PRM będzie zasilało CKT następującymi danymi: 

1) numerami telefonów rezerwowych przypisanych do KD; 

2) numerami telefonów przypisanych do ZRM, LZRM i SZT, 

3) numerami telefonów przypisanych do MS ZRM, MS LZRM i MS SZT, 

4) numerami telefonów i danymi adresowymi szpitali, wraz z numerami do poszczególnych 

oddziałów szpitali, 

5) numerami telefonów i danymi adresowymi NiŚOZ. 

W rozdziale 3.1.1 DRZEWO KAFLI przedstawiono opis wymaganej implementacji funkcji definiowania 

treści informacji opisowej ZRM, MS ZRM, szpitali i NiŚOZ dla potrzeb ich prezentacji w drzewie kafli 

na KD. 

2.1.1.1 SCHEMAT PRZECHOWYWANIA DANYCH W CKT 

Schemat danych w CKT będzie zgodny ze specyfikacją interfejsu LDAP zawartą w dokumencie pn. „Opis 

interfejsu CKT LDAP”.  

Ze względu na możliwość zdefiniowania dla każdego obiektu wielu jednostek podrzędnych 

(np.  w  przypadku szpitali – poszczególne oddziały) oraz możliwość zdefiniowania dla każdej 

z  jednostek wielu telefonów, jednostka główna wraz z definicją jednostki podrzędnej będą definiowały 

odrębne obiekty.  

Do każdego obiektu przypisanych może być wiele numerów telefonów, przy czym różne rodzaje 

telefonów przechowywane są w odrębnych atrybutach.  

Do obiektu może być przypisanych jednocześnie wiele numerów tego samego typu. Stosowane rodzaje 

telefonów to: 

1) stacjonarny; 

2) komórkowy; 

3) satelitarny / inny. 
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2.1.1.2 MAPOWANIE DANYCH Z SWD PRM DO CKT 

Wpisy do CKT dotyczące szpitali będą obejmowały następujące informacje: 

1) typ – literał SZPITAL; 

2) nazwa szpitala; 

3) adres – pełny adres korespondencyjny; 

4) nazwa województwa; 

5) nazwa powiatu; 

6) numer stacjonarny – 0, 1 lub więcej; 

7) numer komórkowy – 0, 1 lub więcej; 

8) oddział w obrębie szpitala (SOR, IP, CUD itd.) 

9) opis dla prezentacji w KD dla drzewa kafli - 4 linie tekstu po 31 znaków: 

a) nazwa szpitala; 

b) ulica i numer posesji; 

c) miejscowość; 

d) jednostka szpitala. 

Wpisy do CKT dotyczące NiŚOZ będą obejmowały następujące informacje: 

1) typ – literał NIŚOZ; 

2) nazwa NiŚOZ; 

3) adres – pełny adres korespondencyjny; 

4) nazwa województwa; 

5) nazwa powiatu; 

6) numer stacjonarny – 0, 1 lub więcej; 

7) numer komórkowy – 0, 1 lub więcej; 

8) opis dla prezentacji w KD dla drzewa kafli - 3 linie tekstu po 31 znaków: 

a) nazwa NiŚOZ; 

b) ulica i numer posesji; 
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c) miejscowość. 

Wpisy do CKT dotyczące ZRM będą obejmowały następujące informacje: 

1) typ – literał ZRM; 

2) kryptonim ZRM; 

3) OD; 

4) numer stacjonarny; 

5) numer komórkowy; 

6) przyporządkowanie numeru(-ów): 

a) Kierownik ZRM; 

b) Kierowca ZRM; 

c) MS – kryptonim – telefon w MS dla ZRM, 

7) opis dla prezentacji w KD dla drzewa kafli - 2 linie tekstu po 14 znaków: 

a) kryptonim; 

b) miejscowość. 

W przypadku numerów wspólnych dla wszystkich ZRM w MS ZRM, będą definiowane odrębne wpisy 

definiujące ten sam numer (lub wiele numerów) z przypisaniem do każdego ZRM stacjonującym 

w MS ZRM. 

Wpisy do CKT dotyczące LZRM będą obejmowały następujące informacje: 

1) typ – literał LZRM; 

2) kryptonim LZRM; 

3) numer stacjonarny; 

4) numer komórkowy; 

5) numer satelitarny / inny; 

6) przyporządkowanie numeru(-ów): 

a) Członek załogi LZRM; 

b) LZRM – kryptonim – telefon w MS LZRM przypisany do LZRM. 
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W przypadku numerów wspólnych dla wszystkich LZRM w MS LZRM, będą definiowane odrębne wpisy 

definiujące ten sam numer (lub wiele numerów) z przypisaniem do każdego LZRM. 

Szczegółowa specyfikacja tworzenia poszczególnych wpisów numerów w CKT oraz przypisanie wyżej 

przedstawionych informacji na atrybuty wpisów będzie zgodna ze specyfikacją interfejsu LDAP zawartą 

w dokumencie pn. „Opis interfejsu CKT LDAP”. 

2.1.1.3 ARCHITEKTURA FIZYCZNA CKT 

W PZŁ SWD PRM będzie jednolita w skali kraju CKT dostępna z poziomu KD oraz SWD PRM. CKT będzie 

uruchomiona w oparciu o OpenLDAP (wersja 2.4.48, RFC4510). Rysunek 58 przedstawia 

w uproszczeniu architekturę 36 węzłów usługi CKT w oparciu o OpenLDAP. 

 

Rysunek 58  Architektura fizyczna CKT w POK, ZOK, OR PZŁ SWD PRM 

W każdym OR będą zainstalowane dwa serwery OpenLDAP w celu zapewnienia szybkiej obsługi 

zapytań ze strony centrali PZŁ SWD PRM w OR.  

W OK – POK i ZOK będą pracowały pojedyncze serwery OpenLDAP.  
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Wszystkie serwery OpenLDAP w OR oraz POK i ZOK będą pracowały równocześnie, a za zapewnienie 

synchronizacji danych w katalogach każdego z serwerów będzie odpowiadał mechanizm Multi-Master 

Replication.  

W celu wyeliminowania ryzyka rozsynchronizowania zbiorów danych w kopiach, wszelkie modyfikacje 

do katalogu będą wykonywane tylko w aktualnie aktywnym OK – POK / ZOK.  

Wszystkie instancje OpenLDAP będą podlegały synchronizacji czasu, na podstawie planu synchronizacji 

czasu (obejmującym wskazanie wzorców czasu).  

Za pośrednictwem OpenLDAP w OK będą realizowane operacje synchronizacji zmian ze źródeł 

zewnętrznych (konfiguracja PZŁ SWD PRM, słowniki SWD PRM, KA KGP, dane z AD domeny KCMRM) 

oraz obsługa zapytań z SWD PRM. 

Dane kontaktowe ZRM, MS ZRM, Szpitali oraz NiŚOZ będą konfigurowane ze strony Użytkowników 

systemu poprzez GUI po stronie SWD PRM.  

Zgodnie z założeniami, dane kontaktowe do innych służb (Policja, PSP, CPR) będą synchronizowane 

do CKT z KA KGP (SZK OST 112).  

Administrator PZŁ SWD PRM za pomocą narzędzia do edycji LDAP – Apache Directory Studio, 

będzie  miał możliwość zdefiniowania pozostałych danych kontaktowych w CKT (CPR, DM, WKRM, 

LZRM, CO LPR, SZT).  

W SWD PRM dla danych kontaktowych będzie definiowany dodatkowy opis określający prezentację 

danych telefonicznych w PZŁ SWD PRM w postaci drzewa kafli. Po stronie SWD PRM będzie  możliwość 

określenia typu kafla oraz wypełnienia opisu dla poszczególnych linii wyświetlanych na kaflu.   

Dla każdej definicji danych telefonicznych będą dodatkowe pola do wypełniania, które będą 

odpowiadały wierszom wyświetlanym na kaflach w ramach narzuconych ograniczeń związanych 

z  liczbą znaków w jednej linii – w zależności od typu kafla.  

Szczegółowy opis struktury danych OpenLDAP został zawarty w dokumencie pn. „Opis Interfejsu CKT 

LDAP”. Wszystkie dane kontaktowe zawierające numery telefoniczne będą zapisywane do LDAP 

w  sposób zgodny z ww. dokumentem. 

Interfejs do komunikacji SWD PRM z bazą katalogową CKT będzie zbudowany w oparciu o bibliotekę 

SpringLDAP. Mechanizmy w niej udostępniane zapewniają kontrolę nawiązania połączenia do CKT 

oraz wykonanie wszystkich wymaganych operacji, czyli: 

1) wyszukania obiektu na podstawie kryteriów wyszukania, 
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2) pobrania kolekcji wyszukanych obiektów, 

3) dodania nowego obiektu z kontrolą unikalności, 

4) modyfikacji atrybutów obiektu, 

5) usunięcia wskazanego obiektu. 

2.1.1.4 INTERFEJS ZASILANIA CKT DANYMI Z SWD PRM 

W SWD PRM zastosowany zostanie mechanizm przekazywania danych do CKT działający w tle. 

Operacje modyfikacji danych dokonywane przez Użytkownika w aplikacji SWD PRM będą rejestrowane 

w BD SWD PRM w tabeli zleceń aktualizacji CKT.  

Modyfikacje wpisów CKT będą dokonywane przez proces synchronizacji CKT działający w serwerze 

SWD PRM, który dla każdego nie przetworzonego dotąd wpisu w tabeli zleceń wykona opisaną w nim 

operację dodania, modyfikacji lub usunięcia wpisu CKT, po czym usunie wpis z tabeli. Kolejność 

wykonania zleceń będzie zgodna z kolejnością ich dodawania do tabeli.  

W przypadku wystąpienia błędu operacji zapisu do CKT (brak dostępności CKT, błąd wykonania 

operacji), proces synchronizacji nie będzie usuwał wpisu z tabeli zleceń oraz doda jednokrotnie wpis 

informujący o błędzie wykonania zlecenia do tabeli błędów synchronizacji CKT. Wpis ten 

będzie  wskazywał numer zlecenia, dla którego wystąpił błąd, datę pierwszej próby wykonania operacji 

oraz kod i opis błędu. 

Proces synchronizujący będzie cyklicznie, z interwałem minutowym, ponawiał próby wykonania 

operacji, dla której wystąpił błąd. Do czasu poprawnego wykonania operacji dla zlecenia proces 

synchronizujący nie będzie przetwarzał innych (kolejnych) zleceń.  

Zamawiający zapewni mechanizm detekcji awarii synchronizacji danych z SWD PRM do CKT. 

Po usunięciu awarii proces synchronizujący w kolejnym cyklu próby wykonania synchronizacji wykona 

poprawnie zleconą operację, po czym wpis zlecenia zostanie usunięty z tabeli zleceń, 

a proces synchronizujący przejdzie do obsługi kolejnych zleceń. 

Na Rysunek 1 przedstawiono opisaną sekwencję operacji związaną z synchronizacją danych z SWD PRM 

do CKT. 
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Rysunek 59  Aktualizacja danych w CKT 



 

142 

 

Na Rysunek 60 przedstawiono schemat komponentów zapewniających obsługę synchronizacji danych z SWD PRM do CKT. 

 

Rysunek 60  Synchronizacja danych z SWD PRM do CKT 

 

Proces synchronizujący będzie komunikował się z bazą katalogową LDAP obsługującą CKT za pomocą dedykowanej biblioteki API (SpringLDAP), 

bez  pośrednictwa dodatkowego interfejsu programowego PZŁ SWD PRM.  
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Mechanizm nadzorowania SWD PRM będzie cyklicznie weryfikował, czy w tabeli błędów synchronizacji pojawił się nowy wpis. Mechanizm nadzorowania 

SWD PRM będzie działał niezależnie od funkcjonalności SWD PRM (komponentów serwera). Powiadomienie do ACB będzie następowało przez 

powiadomienia e-mail lub SMS. 
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2.1.1.5 INTERFEJS POBIERANIA DANYCH Z CKT DO SWD PRM 

Pobieranie danych z CKT do SWD PRM będzie realizowane dla funkcji wyszukania numeru telefonu 

do osoby (jednostki organizacyjnej), której numer telefonu nie jest przechowywany w bazie danych 

SWD PRM. W chwili obecnej sytuacja taka ma miejsce w przypadku funkcji przeglądania listy połączeń 

telefonicznych skojarzonych ze zdarzeniem przez Dyspozytora DM / CO LPR lub WKRM.  

WKRM w ramach funkcji „Dostęp do nagrań” w Module Koordynatora będzie miał możliwość 

zainicjowania z poziomu Aplikacji połączenia do służby dyżurnej Policji, PSP lub do koordynatora CPR 

(jeśli numery koordynatorów CPR będą wprowadzane do CKT).  

W rekordzie opisu zdarzenia określona będzie lokalizacja miejsca zdarzenia z dokładnością, 

co  najmniej, do województwa oraz powiatu. Na podstawie tej lokalizacji SWD PRM będzie wykonywał 

zapytanie do CKT o numery telefonów do służby dyżurnej Policji, PSP lub koordynatora CPR, 

który obsługuje obszar terytorialny kraju, w którym znajduje się miejsce zdarzenia. Numer telefonu 

zwrócony przez CKT będzie parametrem kolejnej operacji - żądania nawiązania połączenia 

wychodzącego, jakie SWD PRM będzie przekazywał do PZŁ SWD PRM. 

Na Rysunek 61 przedstawiono sekwencję komunikacji związanej z zapytaniem do CKT o numer telefonu 

oraz nawiązanie połączenia telefonicznego z KD Dyspozytora DM / CO LPR lub WKRM do służby 

dyżurnej Policji, PSP lub do koordynatora CPR. 
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Rysunek 61 Zapytanie CKT o numer telefonu i nawiązanie połączenia 

Pierwszym krokiem będzie przekazanie od Użytkownika żądania wyszukania w CKT numeru służby 

dyżurnej / koordynatora CPR[1]. SWD PRM pobierze dane o lokalizacji zdarzenia [2] i wyśle żądanie 

do CKT [3]. Jeśli w zadanym czasie T1 (3 sekundy) nie zostanie otrzymana odpowiedź CKT, to SWD PRM 

przekaże Użytkownikowi informację o braku dostępności CKT i braku możliwości zainicjowania 

połączenia z poziomu aplikacji [4]. 

Jeśli CKT zwróci wyniki wyszukiwania [5], to dalszy sposób postępowania zależny będzie wyniku 

zapytania. 
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Jeśli CKT nie zwróci żadnego rekordu, to Użytkownik zostanie poinformowany o braku informacji 

w  CKT i braku możliwości zainicjowania połączenia z poziomu SWD PRM [6]. 

Jeśli CKT zwróci więcej niż jeden rekord (np. kilka dostępnych numerów), to Moduł Dyspozytora 

lub  Koordynatora zaprezentuje Użytkownikowi listę numerów odczytanych z CKT i zażąda wybrania 

numeru przez wskazanie jednego wpisu na liście[7,8]. 

SWD PRM przekaże do PZŁ SWD PRM żądanie nawiązania połączenia wychodzącego na numer 

odczytany z CKT [9]. W reakcji na to żądanie PZŁ SWD PRM wykona procedurę zestawienia połączenia 

wychodzącego. Scenariusze nawiązania połączenia przez PZŁ SWD PRM – zgodnie z opisem w  rozdziale 

2.1.6 INICJACJA POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Z POZIOMU APLIKACJI. 

2.1.2 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKÓW I NADAWANIE UPRAWNIEŃ DOSTĘPU DO FUNKCJI 
PZŁ SWD PRM 

W związku z przygotowaniem SWD PRM oraz PZŁ SWD PRM do planowanego wdrożenia nowych 

modułów SWD PRM (Moduł Koordynator, Moduł CO LPR, Moduł LZRM) i rozszerzenia funkcjonalności 

SWD PRM związanych z łącznością telefoniczną oraz w związku z planowanym wykorzystaniem SD z KD 

w MS LZRM / SZT,  wprowadzone zostaną zmiany: 

1) rozróżnienie Użytkowników PZŁ SWD PRM względem zakresu ich działań na role – zgodnie 

z  opisem w rozdziale 1.1.1 OGÓLNY PLAN KONFIGURACJI INFRASTRUKTURY TELEFONICZNEJ 

DLA SYSTEMU PRM; 

2) wyróżnienie trzech poziomów dostępu do kolejek EACD: 

a) brak widoczności i dostępu do kolejki EACD; 

b) widoczność kolejki EACD w KD bez przydzielania Zgłoszeń do obsługi – tryb obserwacji 

kolejki EACD (TRO); 

c) widoczność kolejki EACD w KD z przydzielaniem Zgłoszeń do obsługi – tryb pracy w  kolejce 

EACD (TRP); 

3) zmiana konfiguracji kolejek HLD do przyjmowania połączeń przychodzących zgodnie  z  opisem 

w 1.1.1 OGÓLNY PLAN KONFIGURACJI INFRASTRUKTURY TELEFONICZNEJ DLA SYSTEMU PRM. 

Przechodzenie pomiędzy trybami pracy z kolejką EACD dla DMW, GDM i ZGDM 

(włączanie się w  obsługę Zgłoszeń i wyłączanie z niej) będzie możliwe z poziomu aplikacji SWD PRM 

oraz KD bez  konieczności przelogowania na SD/KD. 
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W czasie trwania przerwy w obsłudze Zgłoszeń i Zdarzeń sygnalizacja dźwiękowa na KD będzie 

wyłączona z zabezpieczeniem przed możliwością przydzielenia Zgłoszenia w czasie trwania przerwy. 

Wprowadzony zostanie mechanizm wygaszania ekranu KD w czasie trwania blokady SD, umożliwiający 

szybki powrót do pracy z KD bez konieczności ponownego zalogowania KD. 

Widoczność kolejek HLD-OD i możliwość obsługi połączeń telefonicznych za ich pośrednictwem będzie 

przypisywana do Użytkownika na podstawie jego roli oraz listy OD przekazywanych do PZŁ SWD PRM 

w ramach procedury logowania KD. Dostęp do HLD-OD będzie niezależny od SD. 

Prezentacja połączeń ze wszystkich kolejek HLD-OD realizowana będzie w formie Multikolejki. 

WKRM, DM-COLPR, DL-COLPR, K-COLPR, ZK-COLPR oraz członkowie LZRM i SZT, nie będą posiadali 

dostępu  do kolejek EACD (w tym także widoczności kolejek EACD). W ich przypadku przyjmowanie 

połączeń będzie realizowane jedynie za pośrednictwem kolejek HLD. 

W SWD PRM obowiązywał będzie mechanizm SSO, przy czym: 

1) w przypadku dostępności SD, logowanie Użytkownika będzie dokonywane na SD, a  logowanie 

KD będzie odbywało się przez przekazanie do PZŁ SWD PRM żądania zalogowania; 

2) w przypadku awarii uniemożliwiającej dokonanie autoryzacji za pośrednictwem SD, 

Użytkownik będzie miał możliwość zalogowania się do pracy wyłącznie na KD; 

3) w każdym przypadku autoryzacja Użytkowników będzie realizowana przez domenę KCMRM, 

jeśli ta będzie osiągalna; 

4) mechanizm logowania KD będzie przekazywał do PZŁ SWD PRM informacje niezbędne 

do  prawidłowego określenia uprawnień Użytkownika w PZŁ SWD PRM: 

a) identyfikator KD, na której będzie pracował Użytkownik; 

b) identyfikator Użytkownika w systemie autoryzacji – domenie KCMRM; 

c) identyfikator Użytkownika do prezentacji na KD – kod dyspozytora – jeśli jest przypisany 

do Użytkownika; 

d) rola Użytkownika na dyżurze; 

e) określenie kolejki EACD (procesu obsługującego komunikację z SWD PRM dla KD); 

f) określenie trybu pracy z kolejką EACD; 

g) lista OD (w przypadku DMW). 
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SWD PRM będzie realizował funkcje zarządzania zakresem uprawnień dostępu Użytkownika do  funkcji 

telefonicznych PZŁ SWD PRM: 

1) przełączania trybu pracy z kolejką EACD; 

2) zmiany obsługiwanych OD na KD; 

3) obsługi trybu przerwy w przyjmowaniu Zgłoszeń; 

4) blokowania SD; 

5) obsługi karnego wylogowania z kolejki EACD; 

6) wycofania na przerwę DMP lub DMW w przypadku braku aktywności w czasie obsługi 

Zgłoszenia lub Zdarzenia; 

7) wylogowania KD; 

8) kontroli stanu zalogowania. 

2.1.2.1 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM SWD PRM 

Po zalogowaniu na SD i rozpoczęciu dyżuru w Module Dyspozytora lub Koordynatora, zgodnie opisem 

w rozdziale 1.2.1.1 AUTORYZACJA PRZEZ APLIKACJĘ SWD PRM, SWD PRM zaloguje KD do pracy zgodnie 

z opisem Scenariusza 01 DGT_ext, przy czym: 

1) DMP będzie logowany do kolejki EACD przypisanej do DM, w trybie obserwacji kolejki 

EACD, z pustą listą OD; 

2) DMW będzie logowany do kolejki EACD przypisanej do DM, w której pracuje, 

w trybie obserwacji kolejki EACD, z listą OD zapamiętaną na SD z poprzedniego dyżuru; 

3) GDM  będzie logowany do kolejki EACD przypisanej do DM, w której pracuje, 

w trybie obserwacji kolejki EACD, z listą wszystkich OD w DM; 

4) ZGDM będzie logowany do kolejki EACD przypisanej do DM, w której pracuje, 

w trybie obserwacji kolejki EACD, z listą OD zapamiętaną na SD z poprzedniego dyżuru; 

5) DM-COLPR będzie logowany do obsługi bez kolejki EACD, bez wskazania OD; kolejka HLD-

DM-COLPR zostanie udostępniona użytkownikowi przez PZŁ SWD PRM; 

6) DL-COLPR będzie logowany do obsługi bez kolejki EACD, bez wskazania OD; kolejka HLD-

DL-COLPR zostanie przypisana użytkownikowi przez PZŁ SWD PRM; 
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7) K-COLPR będzie logowany do obsługi bez kolejki EACD, bez wskazania OD; kolejki HLD-DM-

COLPR i HLD-DL-COLPR zostaną przypisane użytkownikowi przez PZŁ SWD PRM; 

8) ZK-COLPR będzie logowany do obsługi bez kolejki EACD, bez wskazania OD; kolejki HLD-

DM-COLPR i HLD-DL-COLPR zostaną przypisane użytkownikowi przez PZŁ SWD PRM; 

9) WKRM  będzie logowany do obsługi bez kolejki EACD, bez wskazania OD; kolejka HLD-

WKRM właściwa dla danego WKRM zostanie przypisana użytkownikowi przez PZŁ SWD 

PRM; 

10) przekazany zostanie przypisany użytkownikowi kod dyspozytora lub ciąg pusty, 

jeśli nie  jest użytkownikowi nadany. 

Komunikat odpowiedzi na żądanie zalogowania będzie określał, czy operacja zalogowania przebiegła 

pomyślnie, czy nie. W przypadku błędu zalogowania, aplikacja SWD PRM wyświetli powiadomienie 

o  braku możliwości zalogowania KD. 

Jeśli zalogowanie na KD z powodu awarii po stronie SWD PRM lub z powodu awarii komunikacji między 

PZŁ SWD PRM a SWD PRM, Użytkownik będzie miał możliwość zalogowania się  w trybie awaryjnym 

na KD – zgodnie z opisem w rozdziale 2.1.2.2 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM KD. 

W przypadku logowania do SWD PRM i PZŁ SWD PRM Użytkownika w roli DMW i ZGDM, 

w  komunikacie logowania przekazywana będzie do PZŁ SWD PRM lista OD, jakie przypisane będą 

do  obsługi przez Użytkownika.  

W przypadku logowania Użytkownika w roli GDM, w komunikacie logowania przekazywana będzie lista 

wszystkich OD w DM.  

W przypadku logowania Użytkownika w roli DM-COLPR, DL-COLPR, K-COLP i ZK-COLPR, w  komunikacie 

logowania przekazywana będzie pusta lista OD.  

2.1.2.2 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM KD 

W przypadku braku możliwości zalogowania się do KD za pośrednictwem aplikacji SWD PRM 

użytkownik będzie miał możliwość zalogowania KD do pracy w trybie awaryjnym. 

Przebieg wymiany komunikatów opisuje Scenariusz 01A DGT_ext. 

Tryb ten będzie też stosowany do zalogowania w PZŁ SWD PMR członków zespołów LZRM i SZT 

używających KD w bazach LZRM / SZT. 

2.1.2.3 OBSŁUGA PRZYPADKÓW PRZELOGOWANIA 
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W ramach scenariusza logowania Użytkownika na SD mogą wystąpić dwa scenariusze szczególne: 

1. na SD zalogowanym i zablokowanym przez Użytkownika A loguje się inny Użytkownik 

i  wymusza zakończenie pracy na SD Użytkownika A; 

2. Użytkownik zalogowany na SD A loguje się do innego SD, bez wcześniejszego zakończenia pracy 

na SD A. 

W pierwszym przypadku, w ramach procedury wymuszenia zakończenia pracy przez Użytkownika 

dotychczas zalogowanego, serwer SWD PRM wykona kolejno: 

1) procedurę wylogowania KD zgodnie ze Scenariuszem 03 DGT_ext; 

2) procedurę zalogowania KD nowego Użytkownika zgodnie ze Scenariuszem 01 DGT_ext – 

po wznowieniu dyżuru. 

W drugim przypadku – zweryfikowana zostanie możliwość wykonania wylogowania na poprzednim SD. 

Jeśli będzie to niemożliwe (na SD trwa obsługa Zdarzenia), to Użytkownik otrzyma odmowę 

zalogowania na nowym SD. 

Jeśli wylogowanie poprzedniego SD będzie możliwe, to serwer SWD PRM wykona kolejno: 

1) procedurę wylogowania KD zgodnie ze Scenariuszem 03 DGT_ext; 

2) procedurę zalogowania KD nowego Użytkownika zgodnie ze Scenariuszem 01 DGT_ext. 

2.1.2.4 PRZEŁĄCZENIE TRYBÓW PODGLĄDU KOLEJKI EACD I PRACY W KOLEJCE 

Do zarządzania gotowością do podejmowania Zgłoszeń z kolejki EACD wykorzystywany będzie 

mechanizm sterowania trybem obsługi kolejki EACD opisany w rozdziale 2.1.2 LOGOWANIE 

UŻYTKOWNIKÓW I NADAWANIE UPRAWNIEŃ DOSTĘPU DO FUNKCJI PZŁ SWD PRM. 

Zarządzanie dostępem do kolejki EACD i gotowością do podejmowania obsługi Zgłoszeń będzie 

realizowane zgodnie z zasadami: 

1) w odniesieniu do DMP oraz DMW, ZGDM z aktywnym stanem suwaka „Przyjmujący”:  

a) po zalogowaniu do Aplikacji lub po jej odblokowaniu, Użytkownik będzie działał w trybie 

obserwacji (TRO) i w tym trybie będzie miał podgląd stanu kolejki EACD, ale Zgłoszenia 

nie  będą do niego przydzielane; 

b) w momencie wybrania funkcji „Obsługuj”, dla Użytkownika mającego aktywny tryb pracy 

„Przyjmujący” w Aplikacji, tryb obsługi kolejki EACD zostanie zmieniony na tryb przyjmowania 
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Zgłoszeń (TRP) i po upływie czasu obowiązkowej przerwy technicznej do Użytkownika może 

zostać przydzielone Zgłoszenie; 

c) w momencie wybrania funkcji „Przerwa”, dla Użytkownika mającego aktywny tryb pracy 

„Przyjmujący”, tryb obsługi kolejki EACD zostanie zmieniony na tryb obserwacji (TRO) i od tego 

momentu do czasu zakończenia przerwy Zgłoszenia nie będą przydzielane do  Użytkownika; 

d) po przydzieleniu Zgłoszenia z kolejki EACD do obsługi na SD, będzie ono cyklicznie 

podtrzymywane w stanie wyłączenia z przyjmowania kolejnych Zgłoszeń do momentu 

zakończenia obsługi bieżącego Zgłoszenia; po zakończeniu obsługi bieżącego Zgłoszenia 

i  upływie czasu obowiązkowej przerwy technicznej, SD przejdzie do stanu gotowości i kolejne 

Zgłoszenie może zostać przydzielone do Użytkownika; 

e) w momencie wznowienia obsługi Zgłoszenia (ponowne otwarcie), SD będzie cyklicznie 

podtrzymywane w stanie wyłączenia z przyjmowania innych Zgłoszeń do momentu 

zakończenia obsługi otwartego Zgłoszenia; 

f) w momencie rozpoczęcia obsługi Zdarzenia przez DMW, GDM lub ZGDM z włączoną funkcją 

przyjmowania Zgłoszeń, SD będzie cyklicznie podtrzymywane w stanie wyłączenia 

z  przyjmowania innych Zgłoszeń z kolejki EACD do momentu zakończenia obsługi Zdarzenia; 

po zakończeniu obsługi i upływie czasu obowiązkowej przerwy technicznej SD z powrotem 

przejdzie do stanu gotowości; 

g) w momencie zablokowania SD przez DMP, DMW, GDM lub ZGDM z aktywnym trybem 

przyjmowania Zgłoszeń, KD zostanie przełączona w tryb blokady; po odblokowaniu SD, 

KD przejdzie do trybu TRO i pozostanie w tym trybie do momentu użycia przez Użytkownika 

funkcji „Przyjmuj” – tryb pracy zostanie zmieniony na TRP; 

2) w odniesieniu do GDM i ZGDM: 

a) po zalogowaniu do Aplikacji lub po jej odblokowaniu, GDM i ZGDM będą w trybie TRO i w tym 

trybie będą mieli podgląd stanu kolejki EACD, ale Zgłoszenia nie  będą do nich przydzielane; 

b) GDM i ZGDM mają stałą widoczność kolejki EACD niezależnie od stanu przełącznika 

„Przyjmujący”; 

c) jeśli GDM lub ZGDM ma aktywny suwak „Przyjmujący” i w tym stanie wybierze funkcję 

„Obsługuj”, jego tryb działania w kolejce zostanie zmieniony na TRP i po upływie czasu przerwy 

technicznej zacznie przyjmować zgłoszenia z kolejki EACD; w tym stanie GDM i  ZGDM działa 

jak DMP; 
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3) w odniesieniu do WKRM, DM-COLPR, DL-COLPR, K-COLPR, ZK-COLPR oraz członków LZRM i SZT 

obsługujących KD w MS LZRM/SZT - brak dostępu do kolejki EACD i możliwości ich wizualizacji. 

W Tabela 4 przedstawiono dostępność funkcji zmiany trybu działania suwaków „Wysyłający” 

i  „Przyjmujący” w Module Dyspozytora dla poszczególnych ról Dyspozytorów DM oraz Dyspozytorów 

CO LPR oraz ustawienia początkowe trybów pracy. 

Obsługa zmiany trybów pracy TRP i TRO będzie realizowana zgodnie ze Scenariuszem 01E DGT_ext. 

Podtrzymanie wyłączenia SD z przydziału Zgłoszeń z kolejki EACD w czasie obsługi Zgłoszenia 

lub  Zdarzenia będzie realizowana zgodnie ze Scenariuszem 04 DGT_ext. 

Włączenie trybu blokady SD oraz zakończenie blokady realizowane będzie zgodnie ze Scenariuszem 02 

DGT_ext. 

2.1.2.5 USTALANIE OD 

Ustalanie OD związane będzie w PZŁ SWD PRM z nadaniem dla DMW uprawnień dostępu do kolejek 

HLD-OD przypisanych do obsługi połączeń przychodzących od ZRM, LZRM, szpitali, NiŚOZ, 

służby dyżurnej Policji, PSP, WKRM i koordynatorów CPR.  

Dostęp do kolejek HLD-OD będzie współdzielony przez wszystkich DMW, GDM i ZGDM, 

którym w  danej DM zostanie przypisane uprawnienie dostępu do dysponowania ZRM / LZRM w OD. 

W Module Dyspozytora możliwe będzie przypisanie OD do DMW i ZGDM pracującego jako DMW 

w  dwóch trybach: 

1) włączenia OD jedynie po stronie SWD PRM; 

2) włączenia OD po stronie SWD PRM oraz PZŁ SWD PRM. 

W ramach realizacji RFC 18/2020/KCMRM/SWDPRM – „Zawężenie dostępu do KMCR i KZW 

dla dyspozytorów medycznych” dodana zostanie możliwość wyboru trybu zmiany listy OD w ramach 

zastępowalności DM, przez oznaczenie lub odznaczenie pola wyboru „Przekaż do PZŁ”, jaki dodany 

zostanie do listy wyboru OD. Zaznaczenie znacznika „Przekaż do PZŁ” spowoduje wybranie trybu 2), 

a jego odznaczenie – wybranie trybu 1).  

W przypadku zmiany listy OD i braku zaznaczenia pola wyboru „Przekaż do PZŁ”, Aplikacja SWD PRM 

wyświetli okno modalne z zapytaniem „Czy chcesz zmienić OD bez zmiany w PZŁ?” oraz dwoma opcjami 

wyboru: 1) Przekaż także do PZŁ SWD PRM, 2) Nie przekazuj do PZŁ SWD PRM. W przypadku wybrania 
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opcji 1), nastąpi przekazanie zmienionej listy OD do PZŁ SWD PRM, a w przypadku wybrania opcji 2) – 

przekazanie zmienionej listy OD do PZŁ SWD PRM nie zostanie wykonane. 

Włączenie OD jedynie po stronie SWD PRM będzie powodowało, że DMW/ZGDM będzie w SWD PRM 

włączony do listy DMW dla wybranych OD, natomiast po stronie KD lista OD nie będzie obejmowała 

dodatkowych OD, które zostały wybrane. W takim przypadku w KD lista obsługiwanych OD (kolejek 

HLD-OD) będzie bez zmian w stosunku do stanu wcześniejszego – przed zmianą listy OD. 

Przypisanie OD po stronie SWD PRM i PZŁ SWD będzie powodowało, że DMW będzie przypisany 

do  nowej listy OD w SWD PRM, a w KD będą widoczne wszystkie kolejki HLD-OD wybranych 

w liście OD. 

Podczas logowania DMW i ZGDM w SWD PRM (Moduł Dyspozytor), do PZŁ SWD PRM wysyłana będzie 

lista kolejek HLD-OD, jakie DMW / ZGDM obsługiwał w czasie poprzedniego dyżuru na tym SD. 

Wskazanie OD dla PZŁ SWD PRM w procesie zalogowania DMW / ZGDM w trakcie zalogowania do  SWD 

PRM i PZŁ SWD PRM opisane zostało w rozdziale 2.1.2.1 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA ZA 

POŚREDNICTWEM SWD PRM. 

Przekazanie do PZŁ SWD PRM zmienionej listy OD dla Użytkownika, który wcześniej został zalogowany 

do PZŁ SWD PRM będzie realizowane zgodnie ze Scenariuszem 01D DGT_ext. 

Zmiana listy OD w PZŁ SWD (odwzorowanie na KD) będzie wymagało, aby DMW / ZGDM miał suwak 

„Wysyłający” ustawiony w pozycji na „Tak”. Jeśli tryb „Wysyłający” będzie aktywny, a podczas zmiany 

listy OD zaznaczona zostanie opcja „Przekaż do PZŁ”, to polecenie zmiany listy OD na KD zostanie 

przekazane do PZŁ SWD PRM natychmiast po zatwierdzeniu zmiany w SWD PRM i zmiana zostanie 

od  razu odzwierciedlona na KD.  

Jeśli DMW ma suwak „Wysyłający” ustawiony w pozycji „Nie”, to przekazanie do PZŁ SWD PRM 

polecenia zmiany OD zostanie dokonane w momencie przełączenia suwaka „Wysyłający” na „Tak”. 

Przekazanie zmienionej listy OD do PZŁ SWD PRM w momencie aktywowania trybu „Wysyłający” 

realizowane będzie zgodnie ze Scenariuszem 01E DGT_ext. 

W przypadku GDM, w ramach logowania użytkownika do PZŁ SWD PRM (2.1.2.1 LOGOWANIE 

UŻYTKOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM SWD PRM) przekazana zostanie lista wszystkich OD 

obsługiwanych w DM.  

Dla GDM, który będzie pracował z nieaktywnym trybem „Wysyłający”, kolejki HLD-OD będą  widoczne, 

ale KD nie będzie generowała sygnałów dźwiękowych dla połączeń wchodzących na  te  kolejki. 

Włączenie trybu „Wysyłający” będzie powodowało włączenie sygnalizacji dźwiękowej na KD GDM. 
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Włączanie i wyłączanie sygnalizacji dźwiękowej połączeń na HLD-OD u GDM będzie realizowane 

zgodnie ze Scenariuszem 01E DGT_ext. 

Jeśli w DM pełni dyżur GDM, ZGDM działa jako DMW – obsługuje przypisane mu OD. W momencie 

przejęcia przez ZGDM zastępstwa GDM, nastąpi przypisanie do ZGDM widoczności wszystkich OD 

w  DM.  

Jeśli ZGDM pracujący w zastępstwie GDM będzie miał aktywny tryb „Wysyłający”, połączenia 

na  kolejkach HLD-OD będą sygnalizowane dźwiękiem.  

Jeśli ZGDM pracujący w zastępstwie GDM będzie miał nieaktywny tryb „Wysyłający”, połączenia 

na  kolejkach HLD-OD nie będą sygnalizowane dźwiękiem.  

W momencie zakończenia zastępstwa przez ZGDM, do PZŁ SWD PRM przekazane zostanie polecenie 

przypisania do ZGDM listy OD obsługiwanych w ramach pracy jako DMW. 

W przypadku Dyspozytorów CO LPR nie występuje przekazanie do PZŁ SWD PRM definicji OD. 

2.1.2.6 UPRAWNIENIA DOSTĘPU DO KOLEJEK - PODSUMOWANIE 

W Tabela 4 przedstawiono dostępność funkcji zmiany trybu działania suwaków „Wysyłający” 

i  „Przyjmujący” w Module Dyspozytora dla poszczególnych ról Dyspozytorów DM oraz Dyspozytorów 

CO LPR oraz ustawienia początkowe trybów pracy. 

 

Dostęp do 

zmiany pozycji 

suwaka 

"Wysyłający" 

Domyślna pozycja 

suwaka 

"Wysyłający" 

Dostęp do zmiany 

pozycji suwaka 

"Przyjmujący" 

Domyślna pozycja 

suwaka 

"Przyjmujący" 

GDM Tak Nie Tak Nie 

ZGDM Tak Tak Tak Nie 

DMW Tak Tak Tak Nie 

DMP Nie Nie Nie Tak 

DM-COLPR Nie Tak Nie Tak 

DL-COLPR Nie Tak Nie Tak 

K-COLPR Nie Tak Nie Tak 

ZK-COLPR Nie Tak Nie Tak 

Tabela 4  Dostępność trybów działania Dyspozytorów DM oraz Dyspozytorów CO LPR oraz domyślne ustawienia po 
zalogowaniu 
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Tabela 5 zawiera podsumowanie uprawnień widoczności kolejek oraz możliwości podejmowania 

zgłoszeń z EACD dla DMP w zależności od stanu pracy. 

Stan pracy 
Operacje na  

kolejkach 
DMP 

Obsługuje 

EACD widoczne tak 

EACD obsługa tak 

HLD-OD n/d 

kolejka własna tak 

Przerwa 

EACD widoczne tak 

EACD obsługa nie 

HLD-OD n/d 

kolejka własna tak 

Blokada (wylogowanie 
KD) 

EACD widoczne nie 

EACD obsługa nie 

HLD-OD n/d 

kolejka własna nie 
Tabela 5  Tabela uprawnień dostępu do kolejek dla DMP 

W stanie przerwy kolejka EACD pozostaje widoczna na KD, ale połączenia z tej kolejki nie będą 

przydzielane do obsługi na stanowisko DMP w czasie przerwy. W czasie przerwy na KD prezentowana 

będzie kolejka własna DMP, a sygnalizacja dźwiękowa połączeń przychodzących będzie wyłączona.  

W stanie blokady SD DMP będzie przełączone w tryb blokady – zgłoszenia nie będą przydzielane 

z  EACD do obsługi na SD, ekran KD będzie zablokowany, a sygnalizacja dźwiękowa będzie wyłączona. 

Tabela 6 zawiera podsumowanie uprawnień widoczności kolejek oraz możliwości podejmowania 

zgłoszeń z EACD dla DMW w zależności od stanu pracy. 

Stan pracy 
Operacje na  

kolejkach 
DMW 

Obsługuje 

EACD widoczne tak 

EACD obsługa 
Nie 

Tak - na  żądanie  

HLD-OD tak 

kolejka własna tak 

Przerwa 

EACD widoczne tak 

EACD obsługa nie 

HLD-OD tak 

kolejka własna tak 

Blokada (wylogowanie 
KD) 

EACD widoczne nie 

EACD obsługa nie 

HLD-OD nie 

kolejka własna nie 
Tabela 6 Tabela uprawnień dostępu do kolejek dla DMW 
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DMW w momencie rozpoczęcia dyżuru będzie miał włączony tryb „Wysyłający” oraz wyłączony tryb 

„Przyjmujący” – DMW zalogowany będzie do kolejki EACD w trybie TRO – będzie on widział tę  kolejkę, 

ale zgłoszenia nie będą przydzielane do SD.  

W momencie włączenia trybu „Przyjmujący”, stanowisko DMP przejdzie w tryb pracy TRP i połączenia 

będą przydzielane na SD.  

W momencie przejścia na przerwę, DMW przełączany będzie w tryb TRO – kolejka EACD będzie 

widoczna na KD, ale połączenia nie będą przydzielane z EACD do SD. Sygnalizacja dźwiękowa połączeń 

na kolejkach HLD-OD i kolejce własnej będzie wyłączona w czasie przerwy.  

Po zakończeniu przerwy, jeśli DMW miał aktywny tryb „Przyjmujący” w SWD PRM, nastąpi zmiana 

na tryb TRP, a więc zgłoszenia będą mogły być przydzielane do SD z kolejki EACD. Po zakończeniu 

przerwy włączona także zostanie sygnalizacja dźwiękowa połączeń przychodzących. 

Zablokowanie stanowiska DMW spowoduje wyłączenie przyjmowania zgłoszeń z kolejki EACD, 

jeśli DMW miał aktywny tryb „Przyjmujący”, wygaszenie ekranu KD oraz wyłączenie sygnalizacji 

dźwiękowej połączeń.  

Odblokowanie SD DMW spowoduje wyłączenie wygaszenia KD i włączenie sygnalizacji dźwiękowej 

połączeń. Jeśli DMW ma włączony tryb „Przyjmujący”, odblokowanie SD spowoduje włączenie trybu 

TRP i połączenia z kolejki EACD będą mogły być przydzielane do SD. 

Tabela 7 zawiera podsumowanie uprawnień widoczności kolejek oraz możliwości podejmowania 

zgłoszeń z EACD dla GDM w zależności od stanu pracy. 

Stan pracy 
Operacje na  

kolejkach 
GDM 

Obsługuje 

EACD widoczne tak 

EACD obsługa 
Nie 

Tak - na  żądanie  

HLD-OD 
Nie/tak – sterowanie ze strony 

aplikacji SWD PRM 

kolejka własna tak 

Przerwa 

EACD widoczne tak 

EACD obsługa nie 

HLD-OD tak 

kolejka własna tak 

Blokada (wylogowanie 
KD) 

EACD widoczne nie 

EACD obsługa nie 

HLD-OD nie 

kolejka własna nie 
Tabela 7  Tabela uprawnień dostępu do kolejek dla GDM 
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GDM w momencie rozpoczęcia dyżuru ma nieaktywne tryby „Przyjmujący” i „Wysyłający”. GDM 

zalogowany będzie w PZŁ SWD PRM w trybie TRO – kolejka EACD będzie widoczna w KD, ale  zgłoszenia 

nie będą przydzielane na SD. GDM będzie widział kolejki HLD-OD wszystkich OD w DM, ale wyłączona 

będzie sygnalizacja dźwiękowa połączeń.  

W momencie włączenia trybu „Przyjmujący”, będzie następowało przełączenie trybu pracy z kolejką 

EACD na TRP i wywołania alarmowe będą mogły być przydzielane na SD, a sygnalizacja dźwiękowa 

połączeń zostanie włączona.  

Włączenie trybu „Wysyłający” także będzie powodowało włączenie sygnalizacji dźwiękowej połączeń. 

Włączenie przerwy spowoduje przejście stanowiska do trybu TRO – kolejka EACD będzie widoczna 

w  KD, ale połączenia nie będą przydzielane do obsługi.  

W stanie przerwy sygnalizacja dźwiękowa połączeń będzie wyłączona. Zakończenie przerwy spowoduje 

włączenie sygnalizacji dźwiękowej połączeń, jeśli przed przerwą GDM miał aktywny tryb „Przyjmujący” 

lub „Wysyłający”. Jeśli aktywny był dla GDM tryb „Przyjmujący”, zakończenie przerwy spowoduje 

przejście w tryb TRP – zgłoszenia będą mogły być przydzielane do SD. 

Zablokowanie stanowiska GDM spowoduje wygaszenie ekranu KD, zablokowanie sygnalizacji 

dźwiękowej połączeń. Jeśli GDM miał aktywny tryb „Przyjmujący”, zablokowanie SD spowoduje 

zablokowanie możliwości przydzielania zgłoszeń do SD. 

Odblokowanie stanowiska GDM spowoduje wyłączenie wygaszenia ekranu KD. Jeśli GDM 

przed  zablokowaniem miał aktywny tryb „Przyjmujący”, SD przejdzie w tryb TRP – zgłoszenia z kolejki 

EACD będą mogły być przydzielane do SD.  

Jeśli przed zablokowaniem GDM miał aktywny tryb „Przyjmujący” lub „Wysyłający”, 

to  po  odblokowaniu sygnalizacja dźwiękowa połączeń na KD zostanie włączona. 

Tabela 8 zawiera podsumowanie uprawnień widoczności kolejek oraz możliwości podejmowania 

zgłoszeń z EACD dla ZGDM w zależności od stanu pracy. 

Stan pracy 
Operacje na  

kolejkach 
ZGDM 

Obsługuje 

EACD widoczne tak 

EACD obsługa 
Nie 

Tak - na  żądanie  

HLD-OD 
Tak/nie – sterowanie ze strony aplikacji SWD PRM 

(funkcja przełączania widoczności HLD-OD tylko w 
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trybie ZGDM, czyli po wyłączeniu funkcji 

dysponowania) 

 

kolejka własna tak 

Przerwa 

EACD widoczne tak 

EACD obsługa nie 

HLD-OD tak 

kolejka własna tak 

Blokada (wylogowanie 
KD) 

EACD widoczne nie 

EACD obsługa nie 

HLD-OD nie 

kolejka własna nie 
Tabela 8  Tabela uprawnień dostępu do kolejek dla Zastępcy głównego dyspozytora medycznego w DM 

ZGDM rozpoczynając dyżur ma aktywny tryb „Wysyłający” i nieaktywny tryb „Przyjmujący”. Na KD 

prezentowana będzie kolejka EACD, ale SD będzie w trybie TRO, a więc zgłoszenia z kolejki EACD 

nie  będą przydzielane na SD.  

ZGDM będzie w KD widział w Multikolejce połączenia z kolejek HLD-OD, które zostały mu przypisane 

do obsługi. Sygnalizacja dźwiękowa połączeń będzie włączona. W momencie włączenia przez ZGDM 

trybu „Przyjmujący”, nastąpi przełączenie do trybu TRP i zgłoszenia z EACD będą przydzielane do SD. 

W momencie przejęcia roli GDM (wyłączenie funkcji „Wysyłający”), do PZŁ SWD PRM przekazana 

zostanie pełna lista OD i widoczne będą w KD wszystkie kolejki HLD-OD.  

Zakończenie zastępstwa spowoduje przywrócenie listy OD na KD do stanu początkowego 

(OD  obsługiwane przez ZGDM). W czasie zastępstwa, sygnalizacja dźwiękowa połączeń będzie 

aktywna, jeśli ZGDM będzie miał aktywny tryb „Przyjmujący” lub „Wysyłający”. 

Rozpoczęcie przerwy spowoduje wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej połączeń i przejście w tryby TRO 

– zgłoszenia z EACD nie będą przydzielane na SD. Zakończenie przerwy spowoduje włączenie 

sygnalizacji dźwiękowej, jeśli ZGDM ma aktywny tryb „Przyjmujący” lub „Wysyłający”. Jeśli przed 

przerwą aktywny był tryb „Przyjmujący”, to zakończenie przerwy spowoduje też przejście do trybu TRP 

i zgłoszenia z EACD będą mogły być przydzielane do SD. 

Zablokowanie SD ZGDM spowoduje wygaszenie ekranu KD, wyciszenie sygnalizacji dźwiękowej 

połączeń oraz wyłączenie możliwości przydzielania zgłoszeń z kolejki EACD. 

Odblokowanie SD ZGDM spowoduje wyłączenie wygaszenia ekranu KD. Jeśli przed zablokowaniem 

ZGDM miał aktywny tryb „Przyjmujący” to po odblokowaniu SD przejdzie w tryb TRP i zgłoszenia 
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z  EACD będą mogły być przydzielane do SD. Jeśli przed zablokowaniem ZGDM miał aktywny tryb 

„Przyjmujący” lub „Wysyłający”, to po odblokowaniu sygnalizacja dźwiękowa KD zostanie włączona. 

W Tabela 9 zaprezentowano zakres uprawnień dostępu do kolejek EACD i HLD na SD niezalogowanych 

(stan po wylogowaniu z SD Dyspozytora DM). 

Operacja na kolejkach DMP DMW GDM ZGDM 

EACD widoczne nie nie nie nie 

EACD obsługa nie nie nie nie 

HLD-OD nie nie nie nie 

kolejka własna nie nie nie nie 
Tabela 9  Tabela uprawnień dostępu do kolejek dla Dyspozytorów DM na stanowiskach niezalogowanych 

Tabela 10 przedstawia podsumowanie uprawnień widoczności kolejek oraz możliwości podejmowania 

zgłoszeń z EACD dla roli WKRM. 

Stan pracy Operacja na kolejkach WKRM 

Praca 

EACD widoczne nie 

EACD obsługa nie 

HLD-OD nie 

kolejka HLD-WKRM tak 

Kolejka własna tak 

Przerwa 

EACD widoczne nie 

EACD obsługa nie 

HLD-OD nie 

kolejka HLD-WKRM 
tak (widoczność) – brak sygnalizacji 

dźwiękowej 

Kolejka własna 
tak (widoczność) – brak sygnalizacji 

dźwiękowej 

Blokada 

EACD widoczne nie 

EACD obsługa nie 

HLD-OD nie 

kolejka HLD-WKRM nie 

Kolejka własna nie 
Tabela 10  Tabela uprawnień dostępu do kolejek dla WKRM 

Tabela 11 przedstawia podsumowanie uprawnień widoczności kolejek dla DM COLPR. 

Stan pracy Operacja na kolejkach DM COLPR 

Praca 

EACD widoczne (brak EACD w CO LPR) nie 

EACD obsługa (brak EACD w CO LPR) nie 

HLD-DM-COLPR tak 
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HLD-DL-COLPR 

Kolejka własna tak 

Przerwa 

EACD widoczne (brak EACD w CO LPR) nie 

EACD obsługa (brak EACD w CO LPR) nie 

HLD-DM-COLPR 
HLD-DL-COLPR 

tak (widoczność) – brak sygnalizacji 
dźwiękowej 

Kolejka własna 
tak (widoczność) – brak sygnalizacji 

dźwiękowej 

Blokada 

EACD widoczne (brak EACD w CO LPR) nie 

EACD obsługa (brak EACD w CO LPR) nie 

HLD-DM-COLPR 
HLD-DL-COLPR 

nie 

Kolejka własna nie 

Tabela 11  Tabela uprawnień dostępu do kolejek dla DM COLPR 

Tabela 12 przedstawia podsumowanie uprawnień widoczności kolejek dla DL COLPR. 

Stan pracy Operacja na kolejkach DL COLPR 

Praca 

EACD widoczne (brak EACD w CO LPR) nie 

EACD obsługa (brak EACD w CO LPR) nie 

HLD-DL-COLPR tak 

Kolejka własna tak 

Przerwa 

EACD widoczne (brak EACD w CO LPR) nie 

EACD obsługa (brak EACD w CO LPR) nie 

HLD-DL-COLPR 
tak (widoczność) – brak sygnalizacji 

dźwiękowej 

Kolejka własna 
tak (widoczność) – brak sygnalizacji 

dźwiękowej 

Blokada 

EACD widoczne (brak EACD w CO LPR) nie 

EACD obsługa (brak EACD w CO LPR) nie 

HLD-DL-COLPR nie 

Kolejka własna nie 

Tabela 12  Tabela uprawnień dostępu do kolejek dla DL COLPR 

Tabela 13 przedstawia podsumowanie uprawnień widoczności kolejek dla K COLPR i ZK COLPR. 

Stan pracy Operacja na kolejkach KCOLPR i ZK CO LPR 

Praca 

EACD widoczne (brak EACD w CO LPR) nie 

EACD obsługa (brak EACD w CO LPR) nie 

HLD-DM-COLPR tak 

HLD-DL-COLPR tak 

Kolejka własna tak 

Przerwa 
EACD widoczne (brak EACD w CO LPR) nie 

EACD obsługa (brak EACD w CO LPR) nie 
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HLD-DM-COLPR 
tak (widoczność) – brak sygnalizacji 

dźwiękowej 

HLD-DL-COLPR 
tak (widoczność) – brak sygnalizacji 

dźwiękowej 

Kolejka własna 
tak (widoczność) – brak sygnalizacji 

dźwiękowej 

Blokada 

EACD widoczne (brak EACD w CO LPR) nie 

EACD obsługa (brak EACD w CO LPR) nie 

HLD-DM-COLPR nie 

HLD-DL-COLPR nie 

Kolejka własna nie 

Tabela 13  Tabela uprawnień dostępu do kolejek dla K COLPR 

Tabela 14 przedstawia podsumowanie uprawnień widoczności kolejek dla LZRM. 

Stan pracy Operacja na kolejkach LZRM 

Praca 
HLD-LZRM Tak 

Kolejka własna Tak 

Wylogowanie 
HLD-LZRM nie 

Kolejka własna nie 
Tabela 14  Tabela uprawnień dostępu do kolejek dla LZRM 

Tabela 15 przedstawia podsumowanie uprawnień widoczności kolejek dla SZT. 

Stan pracy Operacja na kolejkach SZT 

Praca 
HLD-SZT tak 

Kolejka własna tak 

Wylogowanie 
HLD-SZT nie 

Kolejka własna nie 

Tabela 15  Tabela uprawnień dostępu do kolejek dla SZT 

2.1.2.7 OBSŁUGA TRYBU PRZERWY I BLOKOWANIA STANOWISKA 

Przerwa jest stanem, w którym Użytkownik zalogowany na SD, musi czasowo zawiesić wykonywanie 

obsługi Zgłoszeń lub Zdarzeń. 

Włączenie przerwy spowoduje wysłanie przez SWD PRM do PZŁ SWD PRM żądania: 

1) wyłączenia przydzielania Zgłoszeń z kolejki EACD do SD; 

2) wyłączenia sygnalizacji dźwiękowej połączeń. 

W czasie przerwy ekran KD nie jest wygaszany – przez cały czas Użytkownik będzie miał możliwość 

obserwowania kolejki EACD, kolejek HLD-OD (DMW, ZGDM, GDM), kolejki WKRM (tylko WKRM), HLD-



 

162 

DM-COLPR (DM COLPR, K COLPR, ZK COLPR), HLD-DL-COLPR (DM COLPR, DL COLPR, K COLPR, ZK 

COLPR) oraz kolejki własnej. Użytkownik w czasie przerwy będzie mógł podjąć połączenie z kolejki HLD 

i prowadzić rozmowę. Nie będzie natomiast realizowane przydzielanie zgłoszeń z kolejki EACD na  SD 

(jeśli dotyczy). 

Zakończenie przerwy spowoduje przywrócenie KD do stanu wyjściowego: 

1) włączenie sygnalizacji dźwiękowej połączeń, 

2) odblokowanie przydzielania zgłoszeń z kolejki EACD do SD (jeśli dotyczy i Użytkownik miał 

aktywny tryb „Przyjmujący”). 

Komunikacja SWD PRM z PZŁ SWD PRM w ramach obsługi wejścia w przerwę oraz jej zakończenia 

będzie odbywała się zgodnie ze Scenariuszem 01E DGT_ext. 

Blokowanie SD stosowane będzie w przypadku, gdy Użytkownik musi odejść od SD. W tym czasie należy 

zabezpieczyć zarówno aplikację SWD PRM, jak i KD przed możliwością wykonywania na niej operacji 

przez inne, nieuprawnione osoby. 

Blokowanie SD spowoduje przekazane do PZŁ SWD PRM żądania: 

1) wyłączenia przydzielania Zgłoszeń z kolejki EACD; 

2) wyłączenia sygnalizacji dźwiękowej połączeń; 

3) wygaszenia KD. 

W stanie blokady Zgłoszenia z kolejki EACD nie będą przydzielane na SD. Połączenia przychodzące 

na  kolejki HLD będą przyjmowane bez sygnalizacji dźwiękowej. 

Odblokowanie SD będzie realizowane z poziomu SWD PRM. Po odblokowaniu aplikacji SWD PRM 

do  PZŁ SWD PRM wysyłane będzie żądanie przywracające działanie KD do stanu sprzed zablokowania.  

Na czas blokady SD nie będzie wykonywane wylogowanie KD. Powrót KD ze stanu zablokowania 

do  stanu pracy będzie następował bez konieczności ponownego zalogowania i nie będzie powodował 

opóźnienia wynikającego z konieczności ponownej inicjalizacji oprogramowania KD. 

Komunikacja SWD PRM z PZŁ SWD PRM w ramach zablokowania SD i jego odblokowania będzie 

realizowana zgodnie ze Scenariuszem 04 DGT_ext. 

2.1.2.8 OBSŁUGA MECHANIZMU KARNEGO WYLOGOWANIA I WYCOFANIE NA PRZERWĘ 
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Karne wylogowanie ma miejsce, gdy DMP nie podejmie zgłoszenia na KD w czasie wywołania. 

Reakcją  PZŁ SWD PRM będzie: 

1) zwrócenie zgłoszenia na kolejkę EACD; 

2) karne wylogowanie KD z kolejki EACD; 

3) przekazanie do GDM informacji o karnym wylogowaniu. 

W przypadku karnego wylogowania przez PZŁ SWD PRM, SWD PRM na SD przejdzie w stan przerwy 

i  wyświetli komunikat informujący Użytkownika o karnym wylogowaniu i odpowiednią notyfikację 

u  GDM. 

Szczegółowy opis scenariusza karnego wylogowania w odniesieniu do komunikacji między PZŁ SWD 

PRM a SWD PRM znajduje się w Scenariuszu 07 DGT_ext. 

W przypadku braku aktywności DMP lub DMW w trakcie obsługi Zgłoszenia lub Zdarzenia, nastąpi 

wycofanie Użytkownika na przerwę. Obsługiwane Zgłoszenie zostanie zwrócone do kolejki EACD.  

Następnie aplikacja SWD PRM przejdzie do stanu przerwy, a KD – do trybu obserwacji kolejki TRO 

i  kolejne zgłoszenia z EACD nie będą przydzielane do tego SD. W aplikacji SWD PRM wyświetlona 

zostanie informacja o wycofaniu na przerwę, a do GDM zostanie wysłana notyfikacja o wycofaniu 

Użytkownika na przerwę. 

Powrót do stanu gotowości Użytkownika do podejmowania kolejnych Zgłoszeń z EACD i/lub obsługi 

Zdarzeń wymagać będzie ponownego zgłoszenia gotowości przez Użytkownika przyciskiem „Obsługuj”. 

Specyfikacja komunikatów wymienianych w ramach obsługi wycofania na przerwę zawarta jest 

w  Scenariuszach 07E i 01E DGT_ext. 

2.1.2.9 OBSŁUGA SYTUACJI AWARYJNYCH W TRAKCIE PRACY 

W przypadku wystąpienia awarii KD w trakcie obsługi zgłoszenia, zgłoszenie zostanie zwrócone 

na  kolejkę, a KD przejdzie w stan awarii. 

Sekwencje wymiany danych między PZŁ SWD PRM a SWD PRM dla przypadków awarii opisane zostały 

w Scenariuszach 03A, 07A, 07B, 07C, 07D, 10F, 10G, 18G, 18H DGT_ext. 

Stany awarii PZŁ SWD PRM prezentowane będą w SWD PRM na pasku statusu w dole okna aplikacji. 
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2.1.3 OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ BEZGŁOSOWYCH 

PT wprowadza zmianę sposobu obsługi zgłoszeń bezgłosowych w DM. Zgłoszenie bezgłosowe 

kierowane do DM z SI CPR rozumiane jest jako zgłoszenie bez połączenia telefonicznego z FZ SI CPR 

zgodnie z opisem w 1.3.1.3.2 PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA BEZGŁOSOWEGO Z SI CPR. 

Zgłoszenia bezgłosowe przekazywane z SI CPR do SWD PRM nie posiadają przypisanego identyfikatora 

IdDssIw w FZ SI CPR. 

Dla każdego zgłoszenia bezgłosowego przekazanego z SI CPR, SWD PRM utworzy automatycznie rekord 

zdarzenia i niezwłocznie wstawi zgłoszenie do kolejki EACD DM, do której zgłoszenie było  skierowane. 

Każde zgłoszenie bezgłosowe przyjęte do kolejki EACD zostanie przez PZŁ SWD PRM zamienione 

na  zgłoszenie głosowe, w którym zapowiedź słowna generowana przez centralę PZŁ SWD PRM będzie 

zastępowała połączenie z osobą wzywającą. Zapowiedź ta będzie informowała DMP, 

że jest to  zgłoszenie bezgłosowe. 

Zgłoszenie bezgłosowe wstawione skutecznie do kolejki EACD będzie traktowane przez PZŁ SWD PRM 

oraz SWD PRM jak zgłoszenie głosowe we wszystkich aspektach obsługi. 

W celu zabezpieczenia przed zbyt dużą liczbą zgłoszeń bezgłosowych w kolejce EACD danej DM, 

co  uniemożliwiło by przyjmowanie zgłoszeń głosowych kierowanych na numer alarmowy 999, 

w PZŁ SWD PRM zdefiniowana będzie wartość progowa udziału zgłoszeń bezgłosowych do całkowitej 

liczby zgłoszeń (30%). W przypadku osiągnięcia wartości progowej, PZŁ SWD PRM będzie odrzucał 

przyjmowanie zgłoszeń bezgłosowych. 

W takim przypadku SWD PRM podejmie próbę przeniesienia Zgłoszenia do ZDM. Jeśli kolejka EACD 

w ZDM odmówi przyjęcia Zgłoszenia, SWD PRM będzie ponawiał ze stałym interwałem próbę 

wstawienia Zgłoszenia do kolejki DM macierzystej. W momencie, gdy Zgłoszenie zostanie uznane 

za  przeterminowane i zostanie podjęte przez GDM, próby wstawienia zgłoszenia do kolejki EACD 

zostaną zaniechane. 

Wymiana danych między SWD PRM a PZŁ SWD PRM w ramach obsługi zgłoszeń bezgłosowych opisana 

została w Scenariuszach 08B DGT_ext. 

2.1.4 DOSTĘP DO NAGRAŃ I UDOSTĘPNIANIE TREŚCI ZGŁOSZEŃ BEZGŁOSOWYCH 

Użytkownicy SWD PRM będą mieli dostęp do nagrań wszystkich rozmów prowadzonych za pomocą 

PZŁ SWD PRM oraz nagrań rozmów dotyczących zgłoszeń alarmowych prowadzonych przez ONA przez: 

1) manualne przeglądanie listy nagrań z poziomu KD i odtwarzanie nagrań na KD; 
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2) wybór nagrania w aplikacji SWD PRM i przekazanie do PZŁ SWD PRM żądania odtworzenia 

na  KD wybranego nagrania. 

Manualne przeglądanie listy nagrań realizowane będzie w całości po stronie KD. 

Dostęp do nagrań z poziomu Aplikacji realizowany będzie przez wybranie w formatce Zdarzenia funkcji 

„Dostęp do nagrań”, co będzie powodowało otwarcie listy nagrań, w której wyświetlane będą 

informacje o wszystkich nagraniach powiązanych ze Zdarzeniem. W przypadku zgłoszeń bezgłosowych 

w liście zostanie wyświetlona pozycja „Zgłoszenie bezgłosowe”. 

Wyszukanie treści nagrań rozmów do zaprezentowania w liście będzie realizowane przez odpytanie 

PZŁ SWD PRM o listę nagrań skojarzonych ze zgłoszeniem o zadanym identyfikatorze IdDssIw zgodnie 

ze Scenariuszem 12 DGT_ext.  

Lista prezentowana Użytkownikowi będzie wypełniana na podstawie informacji przekazanych 

przez  PZŁ SWD PRM w tym scenariuszu. W przypadku zgłoszeń bezgłosowych, pierwszym elementem 

na liście będzie „Zgłoszenie bezgłosowe”. 

Wskazanie przez Użytkownika na liście nagrań pozycji związanej z nagraniem spowoduje przekazanie 

do PZŁ SWD PRM żądania odtworzenia nagrania na KD. Komunikacja SW PRM z PZŁ SWD PRM związana 

z żądaniem odtworzenia nagrania będzie zgodna ze Scenariuszem 11 DGT_ext.  

PZŁ SWD PRM będzie zapewniał odtworzenie na KD nagrań wszystkich połączeń telefonicznych 

wykonywanych i odbieranych w związku ze Zgłoszeniem, które zostały zarejestrowane w PZŁ SWD PRM 

oraz w PZŁ SI CPR. 

Wskazanie pozycji „Zgłoszenie bezgłosowe” na liście „Dostęp do nagrań” spowoduje wysłanie 

przez  SWD PRM do SI CPR żądania udostępnienia treści zgłoszenia bezgłosowego.  

SI CPR dostarczy zwrotnie informację o pliku do pobrania. Plik zostanie pobrany na SD SWD PRM 

połączeniem HTTPS, a po pobraniu nastąpi otwarciu pliku przez skojarzoną z typem pliku przeglądarkę 

systemową.  

Zamawiający zapewni na SD oprogramowanie umożliwiające wyświetlenie plików w formatach: TXT 

(plik tekstowy), PDF, TIFF (obraz). 

Ostateczny sposób realizacji wymagania będzie możliwy po uzyskaniu decyzji Administratora 

PZŁ SI CPR. 
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2.1.5 ZARZĄDZANIE KOLEJKOWANIEM ZGŁOSZEŃ PRZYCHODZĄCYCH 

Mechanizmy zarządzania kolejkami EACD w PZŁ SWD PRM będą realizowały funkcje zarządzania 

kolejkowaniem nadchodzących Zgłoszeń i ich przydzielaniem do obsługi na stanowiska DMP. 

Ponadto  PZŁ SWD PRM będzie posiadał mechanizmy minimalizujące czas oczekiwania na podjęcie 

Zgłoszenia przez DMP i realizujące przenoszenie obsługi Zgłoszeń na inne SD lub do innych DM 

w przypadku wystąpienia awarii. 

Obsługiwane będą scenariusze: 

1) przeniesienie obsługi zgłoszenia z SD, na którym uległa awarii KD na inne SD w tej samej DM 

przez wycofanie Zgłoszenia do kolejki EACD i przydzielenie do innego SD gotowego do  podjęcia 

obsługi; 

2) odmiejscowienie obsługi Zgłoszenia, czyli przeniesienie Zgłoszenia do DM zastępującej 

przez  przekierowanie zgłoszenia na kolejkę tej DM, w ramach tego samego lub innego OR 

w  przypadku: 

a) awarii PZŁ SWD PRM w DM uniemożliwiającej wykonywanie przydzielania Zgłoszeń 

do  obsługi; 

b) braku w DM SD gotowych do podjęcia Zgłoszenia; 

c) przekroczenia czasu oczekiwania Zgłoszenia na obsługę. 

Dla każdej operacji związanej z przeniesieniem obsługi Zgłoszenia do innego SD oraz do innej DM, 

PZŁ SWD PRM prześle do SWD PRM komunikaty, które będą rejestrowane zgodnie z opisem w rozdziale 

2.1.7 ZBIERANIE DANYCH O DZIAŁANIU PZŁ SWD PRM DLA FUNKCJI RAPORTOWANIA W SWD PRM. 

Mechanizmy zarządzania przenoszeniem Zgłoszeń będą realizowane przez mechanizmy 

wewnętrznego zarządzania zgłoszeniami w PZŁ SWD PRM. Jedynymi scenariuszami obsługi sytuacji 

nadzwyczajnych, w których będzie uczestniczył SWD PRM, będą przypadki: 

1) wycofania do kolejki EACD Zgłoszenia będącego w obsłudze na SD w sytuacji braku działań 

DMP w aplikacji SWD PRM przez założony czas zgodnie z opisem w rozdziale 2.1.2.8 OBSŁUGA 

MECHANIZMU KARNEGO WYLOGOWANIA I WYCOFANIE NA PRZERWĘ; 

2) inicjalnego wstawienia zgłoszenia bezgłosowego do kolejki EACD zgodnie z opisem w  rozdziale 

2.1.3 OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ BEZGŁOSOWYCH. 
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2.1.6 INICJACJA POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Z POZIOMU APLIKACJI 

Podczas obsługi Zgłoszenia zbierane będą informacje dotyczące osoby wzywającej, w tym jej numer 

telefonu, a w przypadku zdarzenia przekazanego z SI CPR – także numer do operatora SI CPR 

przekazującego zdarzenie. W dalszym toku obsługi Zdarzenia, w rekordzie tego Zdarzenia rejestrowane 

będą informacje o dysponowanych ZRM i LZRM.  

Wszystkie połączenia telefoniczne wykonywane w trakcie obsługi Zdarzenia – zarówno nawiązywane 

przez Dyspozytorów DM / CO LPR, jak również przychodzące do nich – będą odnotowywane 

w PZŁ SWD PRM w powiązaniu z obsługiwanym Zdarzeniem. 

Wszystkie połączenia telefoniczne wykonywane w trakcie obsługi Transportu – zarówno nawiązywane 

przez Dyspozytorów CO LPR, jak również przychodzące do nich – będą odnotowywane w PZŁ SWD PRM 

w powiązaniu z obsługiwanym Transportem. 

CKT będzie przechowywała numery telefoniczne do szpitali, NiŚOZ, służby dyżurnej Policji i PSP, 

koordynatorów CPR, ZRM, LZRM, SZT oraz WKRM. W związku z tym możliwe będzie nawiązywanie 

połączeń telefonicznych z poziomu aplikacji SWD PRM przez pobranie z CKT numeru oraz przekazanie 

żądania do PZŁ SWD PRM. 

W SWD PRM realizowane będą dwa scenariusze nawiązywania połączeń wychodzących 

po  zadysponowaniu LZRM do Zdarzenia związane z realizacją nocnej misji HEMS: 

1) jeśli LZRM dysponowany będzie przez Dyspozytora DM; 

2) jeśli LZRM dysponowany będzie przez Dyspozytora CO LPR. 

W pierwszym z wymienionych przypadków, scenariusz obejmuje trzy próby nawiązania połączenia: 

do MS LZRM, na telefon komórkowy przypisany do LZRM, do Dyspozytora CO LPR. 

W drugim przypadku scenariusz obejmuje dwie próby nawiązania połączenia: do MS LZRM 

oraz  na  numer telefon komórkowy przypisany do LZRM. 

W Module Koordynatora, Dyspozytora,  CO LPR realizowany będzie scenariusz nawiązania połączenia 

wychodzącego do: 

1) służby dyżurnej Policji; 

2) służby dyżurnej PSP; 

3) koordynatora CPR; 

4) ZRM / LZRM / SZT. 
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2.1.6.1 SCENARIUSZ NAWIĄZANIA POŁĄCZENIA WYCHODZĄCEGO DO LZRM W PORZE 
OKREŚLONEJ JAKO NOC DLA LZRM 

W momencie zadysponowania do Zdarzenia LZRM w porze określonej jako noc dla LZRM, SWD PRM 

wyświetli komunikat o realizacji nocnej misji HEMS. Po zatwierdzeniu komunikatu nastąpi 

automatyczne  nawiązanie połączenia telefonicznego do LZRM.  

W przypadku dysponowania LZRM przez Dyspozytora DM scenariusz będzie realizowany w krokach: 

1) SWD PRM odszuka w CKT numer kolejki HLD-LZRM, który został zadysponowany; 

2) SWD PRM przekaże do PZŁ SWD PRM żądanie nawiązania połączenia wychodzącego 

na  numer LZRM otrzymany z CKT; 

3) PZŁ SWD PRM wykona próbę nawiązania połączenia na podany numer kolejki HLD-LZRM; 

jeśli połączenie nie zostanie nawiązane lub czas oczekiwania na połączenie przekroczy 20s, 

PZŁ SWD PRM zakończy próbę nawiązania połączenia i przejdzie do realizacji kolejnego 

kroku; 

4) PZŁ SWD PRM odszuka w CKT numer telefonu komórkowego przypisanego do tego LZRM 

i wykona próbę nawiązania połączenia na ten numer; jeśli połączenie nie zostanie 

nawiązane lub czas oczekiwania na połączenie przekroczy 20s, PZŁ SWD PRM zakończy 

próbę nawiązania połączenia i przejdzie do realizacji kolejnego kroku; 

5) PZŁ SWD PRM odszuka w CKT numer kolejki HLD-DM-COLPR i wykona próbę nawiązania 

połączenia na ten numer; jeśli połączenie nie będzie mogło zostać nawiązane 

lub  czas  oczekiwania na połączenie przekroczy 20s, PZŁ SWD PRM zakończy próbę 

nawiązania połączenia; 

6) PZŁ SWD PRM przekaże do SWD PRM powiadomienie o wyniku nawiązania połączenia; 

7) w przypadku odpowiedzi PZŁ SWD PRM o braku nawiązania połączenia z LZRM i CO LPR, 

SWD PRM wyświetli komunikat o braku możliwości nawiązania połączenia. 

Jeśli Dyspozytor DM z poziomu KD anuluje wykonanie operacji nawiązywania połączenia w krokach 3, 

4 lub 5, operacja dzwonienia zostanie anulowana, a scenariusz zakończy się w krokach 6 i 7 wysłaniem 

do SWD PRM powiadomienia o nieudanym zestawieniu połączenia telefonicznego. 

Scenariusz wykonania zapytania do CKT został opisany w rozdziale 2.1.1.5 INTERFEJS POBIERANIA 

DANYCH Z CKT DO SWD PRM. 
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Komunikacja SWD PRM z PZŁ SWD PRM w ramach żądania nawiązania połączenia (krok 2) 

oraz  przekazania odpowiedzi (krok 6) będzie zgodna ze Scenariuszem 13 DGT_ext. 

W przypadku dysponowania LZRM przez Dyspozytora CO LPR scenariusz będzie realizowany 

w  krokach: 

1) SWD PRM odszuka w CKT numer kolejki HLD-LZRM, który został zadysponowany; 

2) SWD PRM przekaże do PZŁ SWD PRM żądanie nawiązania połączenia wychodzącego 

na  numer LZRM otrzymany z CKT; 

3) PZŁ SWD PRM wykona próbę nawiązania połączenia na podany numer kolejki HLD-LZRM; 

jeśli połączenie nie zostanie nawiązane lub czas oczekiwania na połączenie przekroczy 20s, 

PZŁ SWD PRM zakończy próbę nawiązania połączenia i przejdzie do realizacji kolejnego 

kroku; 

4) PZŁ SWD PRM odszuka w CKT numer telefonu komórkowego przypisanego do tego LZRM 

i wykona próbę nawiązania połączenia na ten numer; jeśli połączenie nie zostanie 

nawiązane lub czas oczekiwania na połączenie przekroczy 20s, PZŁ SWD PRM zakończy 

próbę nawiązania połączenia; 

5) PZŁ SWD PRM przekaże do SWD PRM powiadomienie o wyniku nawiązania połączenia; 

6) w przypadku odpowiedzi PZŁ SWD PRM o braku nawiązania połączenia z LZRM, SWD PRM 

wyświetli komunikat o braku możliwości nawiązania połączenia. 

Jeśli Dyspozytor CO LPR z poziomu KD anuluje wykonanie operacji nawiązywania połączenia w  krokach 

3 lub 4, operacja dzwonienia zostanie anulowana, a scenariusz zakończy się w krokach 5  i  6 wysłaniem 

do SWD PRM powiadomienia o nieudanym zestawieniu połączenia telefonicznego. 

Scenariusz wykonania zapytania do CKT został opisany w rozdziale 2.1.1.5 INTERFEJS POBIERANIA 

DANYCH Z CKT DO SWD PRM. 

Komunikacja SWD PRM z PZŁ SWD PRM w ramach żądania nawiązania połączenia (krok 2) 

oraz  przekazania odpowiedzi (krok 5) będzie zgodna ze Scenariuszem 13 DGT_ext. 

2.1.6.2 SCENARIUSZ NAWIĄZANIA POŁĄCZENIA WYCHODZĄCEGO DO SŁUŻBY DYŻURNEJ POLICJI, 
PSP ORAZ DO KOORDYNATORÓW CPR 

W formatce Zdarzenia / Transportu po kliknięciu przycisku „Dostęp do nagrań” w Modułach 

Koordynatora, Dyspozytora i CO LPR Użytkownik będzie miał dostęp do trzech przycisków: 
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1) Połącz z PSP; 

2) Połącz z Policją; 

3) Połącz z CPR. 

Przyciski te będą służyły do automatycznego nawiązania połączenia telefonicznego z poziomu SWD 

PRM. 

Scenariusz obsługi funkcji nawiązywania połączenia będzie przebiegał w krokach: 

1) SWD PRM zapyta CKT o numer telefonu służby dyżurnej PSP/Policji lub o numer 

koordynatora CPR określając w zapytaniu nazwę województwa i powiatu miejsca 

zdarzenia; 

2) jeśli CKT zwróci więcej niż jeden rekord odpowiedzi, Użytkownikowi zostanie wyświetlona 

lista wyboru; każdy element listy będzie zawierał informacje: 

a) nazwa jednostki Policji / PSP / CPR; 

b) adres zapisany w CKT; 

c) numer telefonu; 

3) SWD PRM wyśle do PZŁ SWD PRM żądanie nawiązanie połączenia wychodzącego 

na  numer zwrócony przez CKT (lub wybrany przez Użytkownika z listy); 

4) PZŁ SWD PRM zestawi połączenie wychodzące na żądany numer; 

5) PZŁ SWD PRM przekaże do SWD PRM informację o statusie zestawienia połączenia (udane 

/ nieudane); 

6) w przypadku braku zestawienia połączenia lub anulowania wykonania połączenia na KD 

w aplikacji SWD PRM zostanie wyświetlony komunikat informujący o niepowodzeniu 

operacji; w przypadku poprawnego nawiązania połączenia komunikat 

nie będzie wyświetlany. 

Scenariusz wykonania zapytania do CKT o numer telefonu oraz wysłania żądania nawiązania połączenia 

wychodzącego został przedstawiony w rozdziale 2.1.1.5 INTERFEJS POBIERANIA DANYCH Z CKT DO 

SWD PRM. 

Komunikacja pomiędzy SWD PRM a PZŁ SWD PRM związana z przekazaniem żądania nawiązania 

połączenia wychodzącego oraz statusem wykonania będzie zgodna ze Scenariuszem 13 DGT_ext. 
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2.1.7 ZBIERANIE DANYCH O DZIAŁANIU PZŁ SWD PRM DLA FUNKCJI RAPORTOWANIA W 
SWD PRM 

SWD PRM będzie umożliwiał generowanie statystyk dotyczących: 

1) ilości Zgłoszeń w kolejce EACD oczekujących na obsługę w zadanym okresie czasu; 

2) średniego czasu oczekiwania Zgłoszeń na obsługę w zadanym okresie czasu; 

3) liczby Zgłoszeń, których obsługa została przeniesiona do innej DM w zadanym okresie czasu. 

Zestawienia będą agregowane na poziomie DM. 

Informacje o ilości Zgłoszeń przyjmowanych do obsługi w kolejce EACD, czasie oczekiwania na  obsługę 

Zgłoszenia oraz liczbie Zgłoszeń przenoszonych do obsługi między DM będą zbierane na  podstawie 

informacji pozyskiwanych z PZŁ SWD PRM.  

SWD PRM będzie kolekcjonował i agregował na bieżąco te informacje i przechowywał w tabeli danych 

raportowych BD SWD PRM. 

Rekordy opisu  Zgłoszeń w DM, przechowywane w BD SWD PRM, będą obejmowały informacje 

o  kierowaniu połączeń do poszczególnych DM realizowanym wewnątrz PZŁ SWD PRM, tzn. takim, 

które jest raportowane do SWD PRM przez PZŁ SWD PRM. 

Statystyki nie będą zawierały informacji o przekierowaniu wywołań alarmowych na numer 999 

przez OT oraz przypadków kierowania połączeń z SI CPR do DM innej niż wynika z lokalizacji miejsca 

zdarzenia w przypadku problemów z zestawieniem połączenia w OST112 do właściwego OR PZŁ SWD 

PRM . 

2.1.7.1 MODEL DANYCH O OBSŁUDZE ZGŁOSZEŃ W PZŁ SWD PRM ZBIERANYCH NA POTRZEBY 
STATYSTYK 

Jako Zgłoszenie oczekujące w kolejce EACD rozumiane będzie każde połączenie głosowe i zgłoszenie 

bezgłosowe wchodzące na tę kolejkę. Rekord statystyczny zgłoszenia obsługiwanego w kolejce EACD 

będzie przechowywał atrybuty: 

1) data i czas pierwszego wstawienia do kolejki EACD (stały w przypadku przenoszenia Zgłoszeń 

między kolejkami), 

2) data i czas aktualnego wstawienia do kolejki EACD, 

3) nazwa kolejki EACD, 
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4) identyfikator Zgłoszenia w kolejce EACD (stały w przypadku przenoszenia Zgłoszeń między 

kolejkami EACD), 

5) numer kolejnego wstawienia do kolejki EACD (wartość 1 w przypadku pierwszego wejścia 

do  kolejki EACD), 

6) czas oczekiwania w bieżącej kolejce EACD [s], 

7) całkowity czas oczekiwania we wszystkich kolejkach EACD [s], 

8) sposób obsługi zgłoszenia po zakolejkowaniu – słownik wartości: 

a) Zgłoszenie aktualnie znajduje się w kolejce EACD (w momencie dokonywania 

odczytu statystyki), 

b) Zgłoszenie przekazane do obsługi do Dyspozytora DM (w momencie dokonywania 

odczytu statystyki trwa obsługa), 

c) Zgłoszenie obsłużone przez Dyspozytora DM, 

d) Zgłoszenie rozłączone przez osobę wzywającą w czasie oczekiwania na podjęcie 

Zgłoszenia, 

e) Zgłoszenie rozłączone w wyniku awarii KD, 

f) Zgłoszenie przeniesione do innej kolejki EACD, 

g) Zgłoszenie odstawione do kolejki EACD w wyniku karnego wylogowania Dyspozytora DM, 

h) Zgłoszenie odstawione do kolejki EACD w wyniku awarii PZŁ SWD PRM, 

i) odrzucone wstawienie zgłoszenia bezgłosowego do kolejki EACD, 

9) rodzaj zgłoszenia – słownik wartości: 

a) głosowe, 

b) bezgłosowe, 

10) źródło zgłoszenia – słownik wartości: 

a) zgłoszenie na numer 999, 

b) połączenia na numery alarmowe obsługiwane przez SI CPR przekazane z SI CPR, 

c) zgłoszenia bezgłosowe przekazane z SI CPR: 

i) zgłoszenia eCall, 
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ii) zgłoszenia SMS, 

iii) zgłoszenie bezgłosowe kierowane z SWD Policji lub SWD PSP za pośrednictwem 

SI  CPR. 

Mechanizm raportowania będzie pobierał dane o zarejestrowanych i obsługiwanych Zgłoszeniach 

z  dowolnie zadanego okresu raportowania i będzie umożliwiał zliczanie wyników i wyliczanie wartości 

statystycznych dla wielu różnych kryteriów. 

Podstawą do wstawienia nowego rekordu dla Zgłoszenia do statystyki będzie: 

1) informacja od PZŁ SWD PRM o przyjęciu zgłoszenia głosowego do kolejki EACD, 

2) informacja od PZŁ SWD PRM o wstawieniu lub odmowie wstawienia Zgłoszenia do kolejki 

EACD. 

W trakcie obsługi Zgłoszenia w rekordzie statystycznym dokonywane będą aktualizacje danych: 

1) numer kolejnego wstawienia do kolejki EACD: 

a) podczas pierwszego wstawienia – wartość 1, 

b) podczas kolejnego wstawienia – inkrementacja, 

2) czas oczekiwania w kolejce EACD – ustalany w przypadku: 

a) wejścia na kolejkę – wartość 0, 

b) w przypadku przeniesienia do innej kolejki – czas od momentu wejścia na daną kolejkę do 

przeniesienia, 

c) w przypadku podjęcia obsługi – czas od momentu wejścia na daną kolejkę do podjęcia 

zgłoszenia do obsługi, 

3) całkowity czas oczekiwania w kolejce EACD – ustalany w przypadku: 

a) pierwsze wejście na kolejkę (wejście do SWD PRM ) – wartość 0, 

b) w przypadku przeniesienia do innej kolejki – czas od momentu pierwszego wejścia 

na  kolejkę do przeniesienia, 

c) w przypadku podjęcia obsługi – czas od momentu pierwszego wejścia na kolejkę 

do  podjęcia zgłoszenia do obsługi, 

4) sposób obsługi zgłoszenia po zakolejkowaniu – w przypadku wystąpienia dowolnego 

z  ww.  przypadków. 
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Niezależnie od momentu odczytania danych statystycznych, proces raportowania będzie mógł według 

własnych reguł uwzględniać lub pomijać dane niekompletne, tzn. dotyczące Zgłoszeń, których  obsługa 

jeszcze nie została rozpoczęta, czy zakończona. 

2.1.7.2 DANE ŹRÓDŁOWE NA POTRZEBY STATYSTYKI ZWIĄZANYCH ZE ZGŁOSZENIAMI 

Zbieranie danych statystycznych dotyczących Zgłoszeń będzie realizowane na podstawie analizy 

komunikatów wymienianych między PZŁ SWD PRM a serwerem SWD PRM. 

 

Identyfikacja przypadku wstawienia zgłoszenia głosowego do kolejki EACD będzie bazowała na  analizie 

komunikatu AcdCpaInfo, zgodnie z jego definicją przedstawioną w specyfikacji Scenariusza 

06 DGT_ext. 

W przypadku zgłoszenia bezgłosowego analizowany będzie komunikat AcdQueueManage, 

zgodnie  z  jego definicją przedstawioną w specyfikacji Scenariusza 08B DGT_ext. 

Do identyfikacji podjęcia obsługi na SD oraz operacji wykonanych na Zgłoszeniu (odstawienie do kolejki 

EACD w wyniku awarii) analizowane będą komunikaty AgentCallStatus oraz CallStatus, zgodnie z ich 

definicjami w Scenariuszach 07, 07A-E DGT_ext. 

Informacje o Zgłoszeniach będą na bieżąco analizowane na podstawie ww. komunikatów 

wymienianych między PZŁ SWD PRM a serwerem SWD PRM. Ponadto analizowane będą odpowiedzi 

PZŁ SWD PRM na okresowe żądania przekazania statusu kolejki QueueStatusRequest, zgodnie 

z ich definicją w DGT_ext. 
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3 CZĘŚĆ III – ZMIANY W INNYCH MODUŁACH APLIKACJI SWD PRM 

W rozdziale przedstawiony został wykaz zmian, zidentyfikowanych na etapie opracowywania 

tego dokumentu, jakie należy wprowadzić do Aplikacji SWD PRM, aby zapewnić realizowalność 

procesów opisanych w części I po zintegrowaniu SWD PRM z PZŁ SWD PRM. 

3.1 MODUŁ ADMINISTRATORA 

3.1.1 DRZEWO KAFLI 

Dodanie w formatkach definiowania ZRM, MS ZRM oraz formatkach definiowania słowników szpitali 

i NiŚOZ pól reprezentujących elementy kafli (o zadanej liczbie wierszy i ograniczonej długości tekstu), 

a także stosowne rozszerzenie struktury BD zgodnie z zapisem w rozdziale 2.1.1.2 MAPOWANIE 

DANYCH Z SWD PRM DO CKT oraz zgodnie z dokumentem pn. „Opis interfejsu CKT LDAP”. 

3.2 MODUŁ DYSPOZYTORA 

3.2.1 OD 

W ramach realizacji RFC 18/2020/KCMRM/SWDPRM – „Zawężenie dostępu do KMCR i KZW 

dla dyspozytorów medycznych” dodana zostanie możliwość wyboru trybu dołączenia nowych OD  

w liście obszarów OD Modułu Dyspozytora w ramach zastępowalności DM. Lista OD będzie posiadała 

pole wyboru, którego zaznaczenie spowoduje, że wskazana oznaczona lista OD zostanie przekazana do 

PZŁ SWD PRM.  

W przypadku zmiany listy OD i braku zaznaczenia pola wyboru „Przekaż do PZŁ”, Aplikacja SWD PRM 

wyświetli okno modalne z zapytaniem „Czy chcesz zmienić OD bez zmiany w PZŁ?” oraz dwoma opcjami 

wyboru: 1) Przekaż także do PZŁ SWD PRM, 2) Nie przekazuj do PZŁ SWD PRM. W przypadku wybrania 

opcji 1), nastąpi przekazanie zmienionej listy OD do PZŁ SWD PRM, a w przypadku wybrania opcji 2) – 

przekazanie zmienionej listy OD do PZŁ SWD PRM nie zostanie wykonane. 

Po przekazaniu listy OD do PZŁ SWD PRM, PZŁ SWD PRM dołączy kolejek HLD-OD tych OD do  widoku 

Multikolejki.  

3.2.2 DZWONIENIE DO ZRM I LZRM  

Funkcjonalność nawiązania połączenia z zadysponowanym do Zdarzenia ZRM z poziomu Modułu 

Dyspozytora będzie umożliwiała automatyczne nawiązanie połączenia na numer telefonu 

przypisanego do ZRM/LZRM. 

3.2.2.1 Z POZIOMU LISTY ZDARZEŃ 
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Rozszerzenie listy opcji, które są dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wierszu 

zdarzenia na liście zdarzeń wyświetlanej w oknie głównym Modułu Dyspozytora. Rozszerzenie opcji 

będzie obejmowało dodanie opcji „Zadzwoń do ZRM”.  

Po kliknięciu opcji „Zadzwoń do ZRM”, SWD PRM prześle do PZŁ SWD PRM żądanie nawiązania 

połączenia z:  

1) ZRM na numer komórkowy kierownika ZRM,  

2) LZRM –na numer komórkowy LZRM.  

W przypadku, gdy do zdarzenia będzie zadysponowany więcej niż jeden ZRM, opcja „Zadzwoń 

do  ZRM” będzie dostępna po kliknięciu przycisku „+” i rozwinięciu listy zadysponowanych ZRM. 

3.2.2.2 Z POZIOMU FORMATKI ZDARZENIA 

W formatce zdarzenia w sekcji „zadysponowany” zostanie dodany przycisk „Połącz z ZRM”. 

Po  kliknięciu przycisku „Zadzwoń do ZRM”, SWD PRM prześle do PZŁ SWD PRM żądanie nawiązania 

połączenia z:  

1) ZRM na numer komórkowy kierownika ZRM; 

2) LZRM –na numer komórkowy LZRM – analogicznie jak w rozdziale 3.2.2.1 Z POZIOMU LISTY 

ZDARZEŃ. 

3.2.2.3 DYSPONOWANIE LZRM PRZEZ DYSPOZYTORA DM W PORZE OKREŚLONEJ JAKO NOC 

W momencie dysponowania przez Dyspozytora DM, LZRM do zdarzenia w czasie określanym jako  noc, 

System wyświetli komunikat o realizacji misji HEMS w nocy. Komunikat będzie wyświetlany w czasie 

określonym jako noc i będzie zawierał informacje o: 

1) aktualnej godzinie - w formacie GG:MM:SS, 

2) realizacji misji HEMS w nocy, 

3) konieczności skontaktowania się z wybranym LZRM. 

4) przyciski „Anuluj” i „Zatwierdź i połącz”. 

Po zatwierdzeniu komunikatu przez Dyspozytora DM przyciskiem „Zatwierdź i połącz”, SWD prześle 

zlecenie do LZRM i automatycznie zainicjuje połączenie na KD w MS LZRM  zgodnie z opisem 

w  rozdziale 1.4.2 DYSPONOWANIE LZRM W DM. Po kliknięciu przez Dyspozytora DM przycisku 

„Anuluj”, System powróci do miejsca, w którym Dyspozytor DM zakończył pracę. 
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W przypadku, gdy Dyspozytor DM będzie dysponował LZRM w porze określonej jako noc, a PZŁ SWD 

PRM nie nawiąże połączenia ani z KD w MS LZRM, z telefonem komórkowym LZRM, ani z CO LPR, SWD 

PRM wyświetli komunikat o braku łączności z LPR. 

Komunikat będzie zawierał informację o braku możliwości nawiązania połączenia z LPR oraz przyciski 

do ponownego połączenia lub kontaktu drogą radiową.  

Po zatwierdzeniu komunikatu przez Dyspozytora CO LPR przyciskiem „Połącz ponownie”, System 

automatycznie ponowi połączenie z KD, a następnie z telefonem komórkowym i CO LPR. 

Po zatwierdzeniu komunikatu przez Dyspozytora CO LPR przyciskiem „Zamknij rozważ kontakt 

radiowy”, System automatycznie przywróci dostęp do formatki. 

Funkcjonalność będzie wymagała rozszerzenia WebService między SWD PRM, który jest obecnie 

zaimplementowany o pobieranie informacji o godzinie zachodu słońca. 

Zgodnie z ustaleniem z Zamawiającym podjęto decyzję o wdrożeniu funkcjonalności na etapie 

wdrażania produkcyjnego Modułu CO LPR i Modułu LZRM. 

3.2.3 DOSTĘP DO NAGRAŃ 

Modyfikacja formatki Zdarzenia w Module Dyspozytora w zakresie zmiany nazwy przycisku „Otwórz 

oryginalną treść zgłoszenia” na „Dostęp do nagrań” oraz sposobu wyświetlania okna „Otwórz 

oryginalną treść zgłoszenia” zgodnie z opisem w PT Modułu Koordynatora będzie realizowana 

w ramach modyfikacji Modułu Dyspozytora – prawo opcji. 

Aby możliwe było proste nawiązywanie połączeń wychodzących na numery przypisane 

do  zarejestrowanych nagrań, w formatce „Dostęp do nagrań” dodać przyciski „Zadzwoń” 

obok przycisku Odsłuchaj (w przypadku połączeń trójstronnych – dwa odrębne przyciski). Do dodaniu 

takiej funkcjonalności, z poziomu formatki „Dostęp do nagrań” możliwe też będzie nawiązanie 

połączenia do służby dyżurnej Policji / PSP i CPR. 

3.3 MODUŁ CO LPR 

3.3.1 DZWONIENIE DO LZRM i SZT Z POZIOMU LISTY ZDARZEŃ/TRANSPORTÓW, LISTY 

ZESPOŁÓW I FORMATKI ZDARZENIA TRANSPORTU  

Funkcjonalność nawiązania połączenia z zadysponowanym do Zdarzenia/Transportu LZRM I SZT 

z poziomu Modułu CO LPR będzie umożliwiała automatyczne nawiązanie połączenia na numer telefonu 
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przypisanego LZRM/SZT będzie realizowana analogicznie jak w Module Dyspozytora – zgodnie z opisem 

w rozdziale 3.2.2.1 Z POZIOMU LISTY ZDARZEŃ i 3.2.2.2 Z POZIOMU FORMATKI ZDARZENIA. 

3.3.2 DOSTĘP DO NAGRAŃ 

Modyfikacja formatki zdarzenia/transportu w Module CO LPR w zakresie zmiany nazwy przycisku 

„Otwórz oryginalną treść zgłoszenia” na „Dostęp do nagrań” oraz sposobu wyświetlania okna „Otwórz 

oryginalną treść zgłoszenia” zgodnie z opisem w PT Modułu Koordynatora. 

Aby możliwe było proste nawiązywanie połączeń wychodzących na numery przypisane 

do  zarejestrowanych nagrań, w formatce „Dostęp do nagrań” należy dodać przyciski „Zadzwoń” 

obok przycisku „Odsłuchaj” (w przypadku połączeń trójstronnych – dwa odrębne przyciski). Po dodaniu 

takiej funkcjonalności, z poziomu formatki „Dostęp do nagrań” możliwe też będzie nawiązanie 

połączenia do służby dyżurnej Policji / PSP i CPR.  

3.4 MODUŁ KOORDYNATORA 

Aby możliwe było proste nawiązywanie połączeń wychodzących na numery przypisane 

do  zarejestrowanych nagrań, w formatce „Dostęp do nagrań” należy dodać przyciski „Zadzwoń” 

obok  przycisku „Odsłuchaj” (w przypadku połączeń trójstronnych – dwa odrębne przyciski). 

Po  dodaniu takiej funkcjonalności, z poziomu formatki „Dostęp do nagrań” możliwe też będzie 

nawiązanie połączenia do służby dyżurnej Policji/PSP i CPR. 
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