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HISTORIA ZMIAN 

Nr wersji Data Opis Autor 

0.1 2021-02-03 Utworzenie dokumentu. Łukasz Sasin 

0.2 2021-02-09 Weryfikacja dokumentu i naniesienie uwag. Tomasz Draczyński 

0.3 2021-02-09 Weryfikacja dokumentu i naniesienie uwag. Jakub Czarski 

0.4 2021-02-10 Weryfikacja dokumentu i naniesienie uwag. Kamil Chądzyński 

0.4 2021-02-10 Weryfikacja i akceptacja dokumentu. Kamil Kolczyński 

0.5 2021-02-10 Modyfikacja i przekazanie do weryfikacji. Mateusz Komza 

0.6 2021-02-11 Modyfikacja dokumentu zgodnie z uwagami. Łukasz Sasin 

0.7 2021-02-11 Weryfikacja dokumentu. Kamil Kolczyński 

0.8 2021-03-03 Modyfikacja dokumentu. Kamil Kolczyński 

0.8 2021-03-03 Weryfikacja dokumentu i naniesienie uwag. Kamil Chądzyński 

0.9 2021-03-05 Weryfikacja, modyfikacja i akceptacja dokumentu. Kamil Kolczyński 

1.0 2021-03-09 Weryfikacja, modyfikacja i akceptacja dokumentu. Mateusz Komza 

1.0 2021-03-09 

Przekazanie dokumentu do uzgodnień do Członków Rady  

ds. SWD PRM przy KCMRM z terminem zgłaszania uwag  

do 15 marca 2021 r. 

Mateusz Komza 

1.0 2021-03-22 Naniesienie zgłoszonych uwag na dokument. Tomasz Draczyński 

1.0 2021-03-22 
Przekazanie dokumentu z naniesionymi uwagami do Członków 

Rady ds. SWD PRM przy KCMRM. 
Mateusz Komza 
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WSTĘP 
 

CEL PROJEKTU 

 
Wprowadzenie niezbędnych zmian związanych z integracją Modułu  Koordynatora oraz Modułu 
CO LPR z PZŁ SWD PRM. 
 
Integralną częścią tego dokumentu jest: 

1) Projekt Techniczny Integracji SWD PRM z PZŁ SWD PRM (wersja 3.0); 
2) Opis interfejsu komunikacyjnego DGT_ext (wersja 6.9); 
3) Opis interfejsu CKT LDAP (wersja 5.1). 

 
4)   

 

PRODUKT ZLECENIA 

 
Produktem zlecenia jest implementacja mechanizmów i webservice’ów umożliwiających 
wymianę danych oraz integrację Modułu Koordynatora oraz Modułu CO LPR z PZŁ SWD PRM 
opisaną szczegółowo w Projekcie Technicznym Integracji SWD PRM z PZŁ SWD PRM. 

 

MODUŁY 

 
Koordynator, CO LPR. 

 

PRIORYTET 

 
1 
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SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

 
SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

Skrót Użyte pojęcie Opis 

AD Active Directory 

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

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. 

CO LPR  

Centrum Operacyjne 
Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego  
 

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

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 z późn. zm.), 
przyjmowania powiadomień o zdarzeniach oraz 
wykonywania zadań przez dyspozytorów 
medycznych. 
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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  
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  
Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego  

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

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-
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). 

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 

Z komentarzem [PR1]: Należy pamiętać o 

dotychczasowych uzgodnieniach w zakresie kryptonimów 

SZT. Kryptonim statku powietrznego (EMS) powinien być 

tożsamy z numerem rejestracyjnym tego statku a w 

przypadku statków powietrznych (HEMS) powinien być 

tożsamy z obecnie wykorzystywaną nomenklaturą np. 

Ratownik 12. 

Z komentarzem [MK2R1]: Potwierdzamy, że kryptonim 
statku powietrznego będzie tożsamy z numerem 
rejestracyjnym statku powietrznego. 
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2020 r., poz. 882  
z póź. zm.).  

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.  

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 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 
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.  

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 z późn. zm.). 

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)  

PZŁ SWD PRM 
Podsystem 
Zintegrowanej 

System umożliwiający w warstwie telekomunikacyjnej 
łączności głosowej i bezgłosowej obsługę zgłoszeń 
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Łączności Systemu 
Wspomagania 
Dowodzenia 
Państwowego 
Ratownictwa 
Medycznego 

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. 

Rola Rola 

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

SD Stanowisko dostępowe Stanowisko dostępowe Użytkownika. 

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  
z późn. zm.) 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. 

SZT/EMS  
Samolotowy Zespół 
Transportowy  

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.  

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

Transport  
 

Transport  
 

Zgłoszenie dotyczące transportu, które wpłynęło do 
Centrum Operacyjnego Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego i decyzją Dyspozytora Centrum 
Operacyjnego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, 

Z komentarzem [PR3]: JW 

 

Z komentarzem [MK4R3]: Potwierdzamy, że kryptonim 
statku powietrznego będzie tożsamy z numerem 
rejestracyjnym statku powietrznego 
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na podstawie zebranego wywiadu medycznego, 
zostało przyjęte i zakwalifikowane do realizacji przez 
lotniczy zespół ratownictwa medycznego lub 
samolotowy zespół transportowy.  

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 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.  

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, które wpłynęło do dyspozytorni 
medycznej  
i decyzją dyspozytora przyjmującego, na podstawie 
zebranego wywiadu medycznego, zostało przyjęte  
i zakwalifikowane jako podejrzenie stanu nagłego 
zagrożenia zdrowotnego, w celu przekazania do 
realizacji przez zespół ratownictwa medycznego, 
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). 

ZRM 
Zespół ratownictwa 
medycznego 

Zespół ratownictwa medycznego, o którym mowa w 
art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o 
Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 
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2020 r. poz. 882  
z  późn. zm.). 
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OPIS ZMIAN 
 

    PRZEDMIOT ZMIANY 

 Przedmiotem zmiany jest implementacja mechanizmów i webservice’ów umożliwiających 
wymianę danych oraz integrację Modułu Koordynatora oraz Modułu CO LPR z PZŁ SWD PRM 
opisaną szczegółowo w Projekcie Technicznym Integracji SWD PRM z PZŁ SWD PRM stanowiącym 
załącznik do niniejszego dokumentu.  

    STAN PRZED ZMIANĄ  

 
Obecnie Moduł  Koordynatora oraz Moduł CO LPR w żaden sposób nie jest zintegrowany z  PZŁ 

SWD PRM. Z chwilą wdrożenia produkcyjnego PZŁ SWD PRM w CO LPR oraz w UW, konieczne jest 

wprowadzenie mechanizmów i webservice’ów, które umożliwią wymianę danych oraz integrację 

Moduł Koordynatora oraz w Module CO LPR z PZŁ SWD PRM. 

    OPIS MODYFIKACJI  

 NR Opis 

 1 Dodanie funkcjonalności w Module Koordynatora umożliwiającej za pośrednictwem 

PZŁ SWD PRM zainicjowania połączenia z numerem podanym, jako numer telefonu 

Wzywającego poprzez kliknięcie przycisku  „Połącz ponownie” z okna Zdarzenia. 

 2 Dodanie funkcjonalności w Module Koordynatora umożliwiającej zainicjowanie 

połączenia telefonicznego oraz odsłuchania rozmowy z okna Odsłuchanie nagrania za 

pomocą przycisku „Zadzwoń” oraz „Odsłuchaj” (w przypadku połączeń trójstronnych 

– dwa odrębne przyciski). Dodatkowo powinna być możliwość połączenia 

telefonicznego do służby dyżurnej Policji/PSP i CPR biorących udział w Zdarzeniu za 

pomocą przycisków „Połącz z PSP”, „Połącz z Policją”, „Połącz z CPR”. 

 3 Dodanie mechanizmu automatycznego logowania na odpowiedni profil na KD po 

zalogowaniu użytkownika do SWD PRM w Module Koordynatora oraz Module CO LPR. 

 4 Dodanie mechanizmu automatycznego blokowania, wylogowywania i przechodzenia 

na przerwę na KD w aplikacji DGT DCA, odpowiadającemu statusowi pracy w Module 

CO LPR. 

 5 
Dodanie mechanizmu umożliwiającego automatyczne zalogowanie do kolejki HLD 

odpowiednio  

w Module Koordynatora oraz Module CO LPR:  

a) HLD-DM-COLPR, 

b) HLD-DL-COLPR, 

c) HLD-LZRM, 

d) HLD-WKRM,  

e) HLD-SZT. 

 6 Wprowadzenie identyfikacji osoby dzwoniącej w sytuacji, gdy połączenie na KD 

powoduje wywołanie funkcji otwarcia formatki „Nowe połączenie” w Module CO LPR, 

pod warunkiem istnienia danego numeru w CKT. Funkcjonalność obejmuje zarówno 

zdarzenia jak i transporty.  

 7 Dodanie mechanizmu w Module CO LPR, który podczas dysponowania LZRM w czasie 

gdy jest pora „noc”, w wyświetlanym oknie „Realizacja misji HEMS w nocy”  
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i zatwierdzeniu komunikatu przyciskiem „Zatwierdź i zadzwoń”, wykona żądanie 

nawiązania połączenia wychodzącego do KD w MS LZRM.  

W przypadku, gdy nie zostanie nawiązane połączenie z KD w MS LZRM, zostanie 

podjęta próba inicjacji połączenia z telefonem komórkowym LZRM. Po nieudanej 

próbie nawiązania połączenia z MS LZRM i telefonem komórkowym LZRM system 

wyświetli komunikat o braku łączności z LZRM z przyciskiem „Połącz ponownie”, który 

po naciśnięciu automatycznie ponowi połączenie z KD MS LZRM, a następnie  

z telefonem komórkowym. 

 8 Dodanie funkcjonalności w Module CO LPR umożliwiającej za pośrednictwem PZŁ 

SWD PRM zainicjowania połączenia poprzez kliknięcie przycisku „Połącz ponownie”: 

a) z okna Zdarzenia HEMS z numerem telefonu podanym jako numer telefonu 

Wzywającego, 

b)  z okna Transportu z numerem telefonu kontaktowego Zleceniodawcy. 

 9 Dodanie funkcjonalności w Module CO LPR umożliwiającej dla Zdarzenia HEMS 

zainicjowanie  połączenia telefonicznego oraz odsłuchania rozmowy z okna 

Odsłuchanie nagrania za pomocą przycisku „Zadzwoń” oraz „Odsłuchaj”. Dodatkowo 

powinna być możliwość połączenia telefonicznego do służby dyżurnej Policji/PSP  

i CPR biorących udział w Zdarzeniu HEMS za pomocą przycisków „Połącz z PSP”, 

„Połącz z Policją”, „Połącz z CPR”.   

 10 Dodanie funkcjonalności w Module CO LPR umożliwiającej dla Transportu 

zainicjowanie  połączenia telefonicznego oraz odsłuchania rozmowy z okna 

Odsłuchanie nagrania za pomocą przycisku „Zadzwoń” oraz „Odsłuchaj”.  

 11 Dodanie możliwości inicjacji połączenia do ZRM/LZRM/SZT z poziomu listy Zdarzeń  

w Module Koordynatora oraz z poziomu listy Zdarzeń HEMS/Transportu w Module 

CO LPR poprzez rozszerzenie listy opcji, które są dostępne po kliknięciu prawym 

przyciskiem myszy na wierszu zdarzenia. Funkcjonalność ta będzie obejmowała 

dodanie odpowiednio opcji „Zadzwoń do ZRM”, „Zadzwoń do LZRM”, „Zadzwoń do 

SZT”. 

 12 Dodanie możliwości inicjacji połączenia do ZRM/LZRM/SZT z poziomu okna Zdarzenia 

w Module Koordynatora oraz z poziomu okna Zdarzenia HEMS /Transportu w Module 

CO LPR poprzez dodanie odpowiedniego przycisku „Zadzwoń do ZRM”, „Zadzwoń do 

LZRM”, „Zadzwoń do SZT” w sekcji „Zadysponowany”. 

 13 Dodanie możliwości dzwonienia do ZRM/LZRM/SZT z poziomu szczegółów zespołu 

wybranego z listy zespołów w Module Koordynatora oraz Module CO LPR poprzez 

dodanie odpowiedniego przycisku „Zadzwoń do ZRM”, „Zadzwoń do LZRM”, 

„Zadzwoń do SZT”. 

  OCZEKIWANY REZULTAT 

 NR Opis 

 1 Użytkownik w Module Koordynatora będzie miał możliwość zainicjowania połączenia 

telefonicznego z poziomu okna Zdarzenia za pośrednictwem PZŁ SWD PRM  

z numerem podanym, jako numer telefonu Wzywającego poprzez kliknięcie przycisku  

„Połącz ponownie”. 

 2 Użytkownik w Module Koordynatora za pośrednictwem PZŁ SWD PRM będzie miał 

możliwość zainicjowania połączenia telefonicznego oraz odsłuchania rozmowy  

z poziomu okna Zdarzenia po przyciśnięciu przycisku „Dostęp do nagrań” za pomocą 

przycisku „Zadzwoń” oraz „Odsłuchaj”. Dodatkowo będzie mógł również zainicjować 
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połączenie telefoniczne do służby dyżurnej Policji/PSP i CPR biorących udział  

w obsłudze w Zdarzenia za pomocą przycisków „Połącz z PSP”, „Połącz z Policją”, 

„Połącz z CPR”. 

 3 Użytkownik po zalogowaniu się w Module Koordynatora oraz Module CO LPR, 

zostanie automatycznie zalogowany na profil przypisany do roli na dyżurze na KD. 

 4 Implementacja mechanizmów przesyłania danych do aplikacji DGT DCA  

o zablokowaniu, wylogowaniu i przejściu na przerwę użytkownika w Module CO LPR 

oraz powiązanie ich ze scenariuszami opisanymi w Projekcie Technicznym Integracji 

SWD PRM z PZŁ SWD PRM. 

 5 Użytkownik po zalogowaniu do SWD PRM w Module Koordynatora oraz Module CO 

LPR, zostanie automatycznie zalogowany na profil przypisany do roli na dyżurze na 

KD, a po przejściu w status Obsługi automatycznie zaloguje się do odpowiedniej 

kolejki: 

a) HLD-DM-COLPR – kolejka dedykowana dla użytkowników z rolą na dyżurze 

dyspozytor medyczny CO LPR, 

b) HLD-DL-COLPR - kolejka dedykowana dla użytkowników z rolą na dyżurze 

dyspozytor lotniczy CO LPR, 

c) HLD-WKRM - kolejka dedykowana dla użytkowników z uprawnieniem 

systemowym WKRM. 

Dodatkowo użytkownicy Modułu CO LPR z rolą na dyżurze Koordynator CO LPR i 

Zastępca Koordynatora CO LPR zostaną automatycznie zalogowani do kolejek HLD-

DM-COLPR oraz HLD-DL-COLPR.  

 6 Użytkownik w Module CO LPR będzie miał możliwość za pośrednictwem PZŁ SWD 

PRM przyjęcie nowego Zdarzenia/Transportu po zainicjowaniu połączenia głosowego 

i wybrania odpowiedniego przycisku: „Utwórz nowe Zdarzenie” lub „Utwórz nowy 

Transport”.  

 7 Użytkownik w Module CO LPR, będzie miał możliwość zainicjowania połączenia do MS 

LZRM. Podczas dysponowania LZRM w czasie gdy jest pora „noc” w oknie „Realizacja 

misji HEMS w nocy” i zatwierdzeniu komunikat przyciskiem „Zatwierdź i zadzwoń”. 

W przypadku, gdy nie nawiąże połączenia z MS LZRM, zostanie podjęta próba inicjacji 

połączenia z telefonem komórkowym LZRM.  

 8 Użytkownik w Module CO LPR będzie miał możliwość zainicjowania połączenia 

telefonicznego poprzez kliknięcie przycisku „Połącz ponownie”: 

a) z okna Zdarzenia HEMS z numerem telefonu podanym jako numer telefonu 

Wzywającego, 

b) z okna Transportu z numerem telefonu kontaktowego Zleceniodawcy. 

 9 Użytkownik w Module CO LPR za pośrednictwem PZŁ SWD PRM będzie miał 

możliwość zainicjowania połączenia telefonicznego oraz odsłuchania rozmowy  

z poziomu okna Zdarzenie HEMS po przyciśnięciu przycisku „Dostęp do nagrań” za 

pomocą przycisku „Zadzwoń” oraz „Odsłuchaj”. Dodatkowo będzie mógł również 

zainicjować połączenie telefoniczne do służby dyżurnej Policji/PSP i CPR  biorących 
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udział w Zdarzeniu HEMS za pomocą przycisków „Połącz  

z PSP”, „Połącz z Policją”, „Połącz z CPR”. 

 10 Użytkownik w Module CO LPR za pośrednictwem PZŁ SWD PRM będzie miał 

możliwość zainicjowania połączenia telefonicznego oraz odsłuchania rozmowy  

z poziomu okna Transportu po przyciśnięciu przycisku „Dostęp do nagrań” za pomocą 

przycisku „Zadzwoń” oraz „Odsłuchaj”. 

 11 Użytkownik będzie miał możliwość zainicjowania połączenia telefonicznego  

z ZRM/LZRM/SZT w Module Koordynatora  z poziomu listy Zdarzeń oraz w Module CO 

LPR  

z poziomu listy Zdarzeń HEMS/Transportu. Po kliknięciu odpowiedniej opcji 

„Zadzwoń do ZRM”, „Zadzwoń do LZRM”, „Zadzwoń do SZT”, SWD PRM prześle do 

PZŁ SWD PRM żądanie nawiązania połączenia z:  

a) ZRM na numer komórkowy kierownika ZRM, 

b) LZRM na numer komórkowy LZRM, 

c) SZT na numer komórkowy SZT. 

W przypadku, gdy do zdarzenia będzie zadysponowany więcej niż jeden 

ZRM/LZRM/SZT, opcje „Zadzwoń do ZRM”, „Zadzwoń do LZRM”, „Zadzwoń do SZT” 

będzie dostępna po kliknięciu przycisku „+” i rozwinięciu listy zadysponowanych 

załóg. 

 12 Użytkownik będzie miał możliwość zainicjowania połączenia do ZRM/LZRM/SZT  

w Module Koordynatora z poziomu okna Zdarzenia oraz w Module CO LPR z poziomu 

okna Zdarzenia HEMS /Transportu. Po kliknięciu odpowiedniej opcji „Zadzwoń do 

ZRM”, „Zadzwoń do LZRM”, „Zadzwoń do SZT”, SWD PRM prześle do PZŁ SWD PRM 

żądanie nawiązania połączenia z:  

a) ZRM na numer komórkowy kierownika ZRM, 

b) LZRM na numer komórkowy LZRM, 

c) SZT na numer komórkowy SZT. 

 13 Użytkownik w Module Koordynatora oraz Module CO LPR będzie miał możliwość 

zainicjowania połączenia z ZRM/LZRM/SZT z poziomu szczegółów zespołu wybranego 

z listy Zespołów poprzez dodanie odpowiedniego przycisku „Zadzwoń do ZRM”, 

„Zadzwoń do LZRM”, „Zadzwoń do SZT”. 

 


