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Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1310). 

Obsługa zgłoszeń użytkowników SWD PRM w systemie 
HELPDESK

Obsługa zgłoszeń użytkowników Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego (SWD PRM) jest realizowana w oparciu o procedurę pn.: „Procedura zgłaszania 
incydentów przez użytkowników SWD PRM” KCMRM-CT-PR-03 – wersja 2.1 z wykorzystaniem 
systemu Helpdesk.

W sprawozdanym okresie:
1) w systemie Helpdesk utworzono 1273 nowych zgłoszeń;
2) z powyższych zgłoszeń 89 zgłoszeń pozostaje otwartych i są w trakcie obsługi przez 

administratorów wojewódzkich, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego, 
użytkowników SWD PRM innych podmiotów zewnętrznych np. Główny Urząd Geodezji 
i Kartografii, Biuro Informatyki i Łączności Komendy Głównej Policji, Centrum e-Zdrowia;

3) liczba utworzonych wpisów i odpowiedzi do w/w liczby zgłoszeń to 3622 (średnio: 2.85 
wiadomości na zgłoszenie).
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Lista wydanych/zainstalowanych wersji SWD PRM

1. 02.09.2021
Instalacja Modułu Administratora, Analityka, Dyspozytora, ZRM i ZRM MS 
w wersji 46.6 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 46.6 na środowisku 
SZK

2 06.09.2021
Instalacja Modułu Administratora, Analityka, Dyspozytora, ZRM i ZRM MS 
w wersji 47.2 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 47.2 na środowisku 
TEST

3. 09.09.2021 Instalacja Modułów Analityka, ZRM i ZRM MS w wersji 46.7 oraz 
oprogramowania serwerowego w wersji 46.7 na środowisku SZK

4. 17.09.2021
Instalacja Modułu Administratora, Analityka, Dyspozytora, ZRM i ZRM MS 
w wersji 46.8 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 46.8 na środowisku 
SZK

5. 28.09.2021
Instalacja Modułu Administratora, Analityka, Dyspozytora, ZRM i ZRM MS 
w wersji 46.8 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 46.8 na środowisku 
PROD2

6. 29.09.2021
Instalacja Modułu Administratora, Analityka, Dyspozytora, ZRM i ZRM MS 
w wersji 46.51 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 46.51 na środowisku 
SZK

7. 30.09.2021 Instalacja Modułu Administratora, Analityka i Dyspozytora w wersji 46.52 
na środowisku SZK

8. 30.09.2021
Instalacja Modułu Administratora, Analityka, Dyspozytora, ZRM i ZRM MS 
w wersji 46.60 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 46.60 na środowisku 
TEST
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Zmiany i poprawki wprowadzone w poszczególnych wersjach 
SWD PRM

Wersja 46.6

Moduł Administratora:

1) poprawiono brak wartości w kolumnie AD_OBJECTSID;

2) poprawiono błąd polegający na losowym podświetlaniu usuniętych rekordów w słownikach 
Modułu Administratora podczas przewijania.

Moduł Analityka:

1) wyrównano wysokość pola wyboru statusu SIM, w zakładce „Zamknięte dokumenty” 
w Module Analityka;

2) rozszerzono pole Status indeksu EDM oraz wyrównano wielkość pola Identyfikator w zakładce 
SIM;

3) poprawiono błąd polegający na pozostawianiu zaznaczonego przycisku „Zaznacz wszystkie” 
w Module Analityka w zakładce SIM, w momencie zmiany filtrów bądź też wycofywania ZM 
z SIM.

Moduł Dyspozytora:

Poprawiono błąd polegający na niepoprawnym sortowaniu notyfikacji w Module Dyspozytora.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) poprawiono błąd polegający na pozostawaniu odblokowanych kafli zmian statusów po 
przelogowaniu aplikacji;

2) poprawiono błąd powodujący zablokowanie przycisków zmiany statusu ZRM, po przyjęciu 
zlecenia na MS w niektórych przypadkach.

Oprogramowanie serwerowe 46.6:

poprawiono błąd polegający na wysyłce danych ulicy PZŁ w postaci wartości „NULL” w momencie 
przesyłania danych do CKT w przypadku edycji miejsca stacjonowania w Module Administratora. 



7

Wersja 46.7

Moduł Analityka:

1) zmieniono chronologię wyświetlania komunikatów dla użytkownika przy próbie wycofania ZM 
z SIM;

2) poprawiono komunikat z informacją o niewybraniu żadnego elementu do wycofania z SIM;

3) zmieniono wygląd ostrzegający użytkownika o próbie wycofania ZM z SIM;

4) zmieniono nazwę kolumny z „Identyfikator zdarzenia w P1” na „Identyfikator zdarzenia w SIM 
(P1)” w zakładce SIM;

5) ograniczono możliwość wybierania typu pacjenta NW i NN w zależności od wieku pacjenta;

6) dodano walidacje numeru PESEL pacjenta względem numeru PESEL matki.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

Ograniczono możliwość wybierania typu pacjenta NW i NN w zależności od wieku pacjenta.

Oprogramowanie serwerowe 46.7:

Wersja oprogramowania serwerowego została wydana w celu zapewnienia kompatybilności wstecznej 
oraz poprawnego działania aplikacji we wcześniejszych wersjach.

Wersja 46.8

Moduł Administratora:

Poprawiono błąd polegający na braku automatycznej aktywacji kont dla nowych podmiotów 
z zaplanowaną datą aktywacji.

Moduł Analityka:

1) poprawiono błąd polegający na niepełnym wyświetlaniu nazw komunikatów błędów z systemu 
P1 dla ZM (zdarzeń medycznych);

2) poprawiono błąd powodujący niewłaściwą prezentację stanów przycisków w karcie KMCR 
w sekcji SARS-CoV-2.

Moduł Dyspozytora:

1) poprawiono błąd powodujący problem z zamknięciem i obsługą okna szczegółów ZRM na 
ekranie o rozdzielczości 1600x900;

2) poprawiono błąd powodującego niewłaściwą prezentację stanów przycisków w karcie KMCR 
w sekcji SARS-CoV-2.
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Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

Poprawiono błąd polegający na nieprawidłowym działaniu przycisków NN, NW i PO podczas 
przechodzenia między sekcjami w Modułach ZRM oraz ZRM MS.

Oprogramowanie serwerowe 46.8:

1) poprawiono błąd polegający na braku automatycznej aktywacji kont dla nowych podmiotów 
z zaplanowaną datą aktywacji;

2) poprawiono błąd polegający na niepełnym wyświetlaniu nazw komunikatów błędów z systemu 
P1 dla ZM (zdarzeń medycznych).

Wersja 46.51

Moduł Administratora:

Zaimplementowano RFC 17/2021 „Mechanizm automatycznego zbierania logów z SWD PRM do 
HD”.

Moduł Analityka:

Zaimplementowano RFC 17/2021 „Mechanizm automatycznego zbierania logów z SWD PRM do 
HD”.

Moduł Dyspozytora:

Zaimplementowano RFC 17/2021 „Mechanizm automatycznego zbierania logów z SWD PRM do 
HD”.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) dodano dodatkowe ologowanie w związku z błędem polegającym na braku kompletnych danych 
w KMCR i KZW w Modułach ZRM;

2) poprawiono błąd polegający na braku możliwości zmiany statusów w Module ZRM;

3) zaimplementowano RFC 17/2021 „Mechanizm automatycznego zbierania logów z SWD PRM 
do HD”.

Oprogramowanie serwerowe 46.51:

zaimplementowano RFC 17/2021 „Mechanizm automatycznego zbierania logów z SWD PRM do HD”.
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Wersja 46.52

Moduł Administratora:

Poprawiono błąd polegający na automatycznym przesuwaniu kursora w momencie edycji danych 
słownika.

Moduł Analityka:

Poprawiono błąd polegający na umożliwieniu wydruku kart KMCR podwykonawcy Analitykowi 
Lidera.

Moduł Dyspozytora:

Poprawiono błąd polegający na usuwaniu danych wprowadzonych przez użytkownika w sekcji 
wywiadu medycznego podczas używania przycisków wywiadu.

Wersja 46.60

Moduł Administratora:

1) poprawiono błąd polegający na automatycznym przesuwaniu kursora w momencie edycji 
danych słownika;

2) dodano okno dla administratorów z informacją o zbliżającym się końcu ważności certyfikatu.

Moduł Analityka:

1) poprawiono obsługę błędu 202 dla ZM przesłanych do SIM w Module Analityka - błąd jest 
wyświetlany teraz na równi z innymi błędami;

2) poprawiono błąd polegający na obcinaniu pobieranych list ZM dla więcej niż 1000 ZM;

3) poprawiono błąd polegający na nie wyświetlaniu się statusu SIM - "Nie podlega przekazaniu 
do SIM";

4) poprawiono błąd polegający na wyświetlaniu się komunikatów błędów SIM w języku 
angielskim;

5) poprawiono błąd polegający na umożliwieniu wydruku kart KMCR podwykonawcy 
Analitykowi Lidera.

Moduł Dyspozytora:

Poprawiono błąd polegający na usuwaniu danych wprowadzonych przez użytkownika w sekcji 
wywiadu medycznego podczas używania przycisków wywiadu.
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Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) dodano komunikat potwierdzający nadanie numerów NN i NW;

2) dokonano modyfikacji czasów zakończenia zlecenia oraz ich prezentacji dla ZM 
przekazywanych do SIM;

3) dodano walidację sekcji „Dane Pacjenta” w momencie opuszczania sekcji w karcie KCMR;

4) w zakładce „Status” dokonano modyfikacji mechanizmu dostępności statusów w zakresie 
obejmującym zmianę dostępności statusów po wybraniu statusu „Przekazanie pacjenta”;

5) dodano mechanizm rozpoczęcia obsługi przekazywania ZM do SIM w przypadku wybrania 
statusu „Awaria”;

6) zaimplementowano mechanizm wysyłania dokumentów do SIM dla przypadków realizacji 
zlecenia: pacjent pozostał w miejscu zdarzenia, udzielono pomocy i przewieziono do, 
przekazano lotniczemu ZRM, pacjent nie wyraża zgody na udzielenie pomocy - przewiezienie 
do szpitala,  w momencie zakończenia realizacji zlecenia przez ZRM z jednoczesną walidacją 
kolejności zmiany statusów;

7) ograniczenie wysyłanych dokumentów do SIM w przypadku braku pacjenta, pacjent nie wyraża 
zgody na udzielenie pomocy/udzielenie pomocy i przewiezienie do szpitala.

Oprogramowanie serwerowe 46.60:

1) poprawiono błąd polegający na obcinaniu pobieranych list ZM dla więcej niż 1000 ZM;

2) zaimplementowano mechanizm wysyłania dokumentów do SIM dla przypadków realizacji 
zlecenia: pacjent pozostał w miejscu zdarzenia, udzielono pomocy i przewieziono do, 
przekazano lotniczemu ZRM, pacjent nie wyraża zgody na udzielenie pomocy - przewiezienie 
do szpitala,  w momencie zakończenia realizacji zlecenia przez ZRM z jednoczesną walidacją 
kolejności zmiany statusów;

3) ograniczenie wysyłanych dokumentów do SIM w przypadku braku pacjenta, pacjent nie wyraża 
zgody na udzielenie pomocy/udzielenie pomocy i przewiezienie do szpitala;

4) dodano mechanizm rozpoczęcia obsługi przekazywania ZM do SIM w przypadku wybrania 
statusu „Awaria”;

5) dokonano modyfikacji czasów zakończenia zlecenia oraz ich prezentacji dla ZM 
przekazywanych do SIM;

6) dokonano modyfikacji widoku P1_SWD  w zakresie typu dokumentu oraz czasu zakończenia 
zlecenia.

Wersja 47.2

Moduł Administratora:

1) dodano ikonę koperty na przycisku zakładki „Komunikaty” w Module Administratora;

2) dostosowano wygląd komunikatów pilnych;
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3) w liście komunikatów dodano wykrzykniki przy słowie „Pilny”, usunięto zbędny pasek 
przewijania oraz rozszerzono tabelę usuwając zbędną przestrzeń po prawej stronie;

4) dodano funkcjonalność pomijania ponownego wyświetlenia komunikatu zwykłego przy 
zalogowaniu, którego użytkownik nie wyświetlił tylko anulował wyświetlenie bądź zamknął 
okno;

5) przesunięto okno z informacją o komunikacie zwykłym w lewy górny róg aplikacji;

6) poprawiono błąd przechodzenia między komunikatami za pomocą strzałek, powodujący 
ograniczenie listy komunikatów tylko do aktualnie wyświetlanej strony;

7) poprawiono wygląd przycisków strzałek służących do przechodzenia między komunikatami;

8) poprawiono nazwy modułów w liście do wyboru podczas tworzenia nowego komunikatu;

9) wyróżniono nagłówek listy komunikatów;

10) poprawiono podpisy funkcji edytora tekstowego służącego do tworzenia i edycji komunikatu, 
dostosowując podpisy do języka polskiego.

Moduł Analityka:

1) poprawiono błąd powodujący nie wyświetlanie numeru wersji używanej aplikacji na dole 
aplikacji;

2) dostosowano wygląd komunikatów pilnych zgodnie z uwagami;

3) w liście komunikatów dodano wykrzykniki przy słowie „Pilny”, usunięto zbędny pasek 
przewijania oraz rozszerzono tabelę usuwając zbędną przestrzeń po prawej stronie;

4) dodano funkcjonalność pomijania ponownego wyświetlenia komunikatu zwykłego przy 
zalogowaniu, którego użytkownik nie wyświetlił tylko anulował wyświetlenie bądź zamknął 
okno;

5) przesunięto okno z informacją o komunikacie zwykłym w lewy górny róg aplikacji;

6) Poprawiono błąd przechodzenia miedzy komunikatami za pomocą strzałek, powodujący 
ograniczenie listy komunikatów tylko do aktualnie wyświetlanej strony;

7) poprawiono wygląd przycisków strzałek służących do przechodzenia między komunikatami;

8) wyróżniono nagłówek listy komunikatów;

9) dodano tytuł komunikatu w oknie komunikatu zwykłego.

Moduł Dyspozytora:

1) dostosowano wygląd komunikatów pilnych zgodnie z uwagami;

2) w liście komunikatów dodano wykrzykniki przy słowie „Pilny”, usunięto zbędny pasek 
przewijania oraz rozszerzono tabelę usuwając zbędną przestrzeń po prawej stronie;
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3) dodano funkcjonalność pomijania ponownego wyświetlenia komunikatu zwykłego przy 
zalogowaniu, którego użytkownik nie wyświetlił tylko anulował wyświetlenie bądź zamknął 
okno;

4) przesunięto okno z informacją o komunikacie zwykłym w lewy górny róg aplikacji;

5) poprawiono błąd przechodzenia między komunikatami za pomocą strzałek, powodujący 
ograniczenie listy komunikatów tylko do aktualnie wyświetlanej strony;

6) poprawiono wygląd przycisków strzałek służących do przechodzenia między komunikatami;

7) wyróżniono nagłówek listy komunikatów.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) dostosowano wygląd komunikatów pilnych zgodnie z uwagami;

2) poprawiono wygląd numeracji stron w sekcji komunikaty zgodnie z zaleceniami;

3) w liście komunikatów dodano wykrzykniki przy słowie „Pilny”, usunięto zbędny pasek 
przewijania oraz rozszerzono tabelę usuwając zbędną przestrzeń po prawej stronie;

4) dodano funkcjonalność pomijania ponownego wyświetlenia komunikatu zwykłego przy 
zalogowaniu, którego użytkownik nie wyświetlił tylko anulował wyświetlenie bądź zamknął 
okno;

5) poprawiono błąd przechodzenia miedzy komunikatami za pomocą strzałek, powodujący 
ograniczenie listy komunikatów tylko do aktualnie wyświetlanej strony;

6) wyróżniono nagłówek listy komunikatów;

7) poprawiono wygląd komunikatów zwykłych zgodnie z ustaleniami;

8) poprawiono proces oznaczania komunikatu jako przeczytany;

9) poprawiono proces wyświetlania okna o przyjęciu zgłoszenia, przenosząc je nad okno 
z komunikatem.

Oprogramowanie serwerowe 47.2:

dodano funkcjonalność pomijania ponownego wyświetlenia komunikatu zwykłego przy zalogowaniu, 
którego użytkownik nie wyświetlił tylko anulował wyświetlenie bądź zamknął okno.
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RFC – wstępne zlecenia
brak

RFC – zlecenia przekazane do realizacji
brak

Incydenty Serwisowe

W terminie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. nie odnotowano incydentów 
serwisowych związany z działaniem systemu SWD PRM. 
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Pozostałe zadania

1. Karty SIM dla ZRM uruchamianych na podstawie art. 49a ustawy o PRM

W okresie od 1 do 30 września 2021 roku wydano 6  kart SIM dla 3 dodatkowych zespołów ratownictwa 
medycznego, finansowanych ze środków przeznaczonych na walkę z COVID-19, uruchamianych na 
podstawie art. 49a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 882, z późn. zm.).

Zestawienie wydanych kart SIM z podziałem na województwa:

Województwo Ilość kart
Pomorskie 6

SUMA 6

Zestawienie  wydanych  kart  SIM  z  informacją  o  kryptonimie  zespołu  ratownictwa  medycznego  
dla którego  zostały  wydane  karty  oraz  dacie  rozpoczęcia  i  zakończenia  działalności  zespołu  
ratownictwa medycznego:

Identyfikator ZRM Data uruchomienia Data wyłączenia
G01 D006 2021-03-25 2021-12-31
G01 D008 2021-04-03 2021-12-31
G02 D14 2021-04-19 2021-12-31

2. Pozytywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 17/05/2021 – 
dodanie dodatkowych atrybutów wyszukiwania do listy użytkowników

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po dokonaniu 
analizy zgłoszenia inicjatywy użytkownika numer 17/05/2021 dotyczącej modyfikacji funkcjonalności 
Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszonej 
przez użytkownika z SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku, wydał pozytywną 
rekomendację dla Departamentu Bezpieczeństwa MZ z zastrzeżeniem, że powyższa modyfikacja 
wymaga analizy pod względem możliwości realizacji po stronie wykonawcy SWD PRM, w związku 
z trudnością zobrazowania takiego rozwiązania dla użytkowników, którzy są przypisani do kilku lub 
kilkunastu podmiotów.
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3. Rozpoczął się pilotaż wykorzystania aplikacji DGT DCA na konsoli dyspozytorskiej 
PZŁ SWD PRM na stanowiskach WKRM w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim

W związku z rozwojem Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) w dniu dzisiejszym o godzinie 10:00 
rozpoczął się pilotaż wykorzystania aplikacji DGT DCA na konsoli dyspozytorskiej (KD) PZŁ SWD 
PRM na stanowiskach WKRM w woj. podlaskim i woj. warmińsko-mazurskim. W okresie realizacji 
pilotażu WKRM powinni odbierać i wykonywać połączenia z wykorzystaniem KD PZŁ SWD PRM.

W związku z powyższym zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwo Medycznego 
przygotował ulotki informacyjne dla pracowników dyspozytorni medycznych oraz szpitali informujące 
o realizacji pilotażu oraz zmianie numerów telefonów WKRM.

4. Uruchomiliśmy roaming w usłudze transmisji danych (APN) dla ZRM działających 
w obszarze przygranicznym Niemiec, Czech, Litwy i Słowacji

W związku z koniecznością poprawy transmisji danych na tabletach zespołów ratownictwa medycznego 
(ZRM) pomiędzy aplikacją ZRM Mobilną a serwerami Systemu Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) w obszarze przygranicznym oraz w związku 
z realizacją zadań wynikających z postanowień umów międzynarodowych dotyczących współpracy 
transgranicznej w zakresie ratownictwa medycznego, Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa 
Medycznego aktywowało usługę roamingu dla ZRM działających w obszarach przygranicznych 
Niemiec, Czech, Litwy i Słowacji.

Powyższa usługa została włączona dla ZRM  z następujących województw: dolnośląskiego, lubuskiego, 
małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego oraz zachodniopomorskiego.

Usługa transmisji danych poprzez prywatny APN na potrzeby SWD PRM do terminali mobilnych 
(tabletów), urządzeń GPS oraz komputerów klasy PC wyposażonych w modemy LTE działających 
w miejscach stacjonowania ZRM jest realizowana w ramach umowy nr 646/DN/2019 z dnia 25 listopada 
2019 r. przez firmę Orange Polska S. A.

5. Rozpoczęły się prace związane z uruchomieniem PZŁ SWD PRM na stanowiskach 
WKRM w 4 kolejnych województwach

W dniu 3 września 2021 roku zwróciliśmy się do kolejnych czterech Urzędów Wojewódzkich: 
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z wnioskiem o dostarczenie 
przekazanych na mocy umów użyczenia, konsol dyspozytorskich (KD) do miejsca pracy wojewódzkich 
koordynatorów ratownictwa medycznego (WKRM) oraz podłączenie ich do zasilania i sieci OST 112, 
a następnie odpowiednie ich zaadresowanie. Realizację tych prac zaplanowano do 10 września 2021 
roku.

Następnie zespół Centrum Technicznego Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa 
Medycznego dokona instalacji klienta ITSM, aplikacji AnyDesk oraz oprogramowania antywirusowego 
a Wykonawca firma DGT Sp. z o. o. przeprowadzi instalację i konfigurację aplikacji DGT DCA na KD 
oraz zrealizuje niezbędne prace konfiguracyjne w poszczególnych komponentach Podsystemu 
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Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego (PZŁ SWD PRM).

Po zrealizowaniu ww. prac zostaną przeprowadzone testy poprawności działania aplikacji DGT DCA, 
szkolenie użytkowników przez trenerów oraz produkcyjne uruchomienie.

6. Negatywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 26/09/2020 – 
zmiany w obszarze czasu przekazania pacjenta

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po dokonaniu 
analizy zgłoszenia inicjatywy użytkownika numer 26/09/2020 dotyczącej modyfikacji funkcjonalności 
Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną 
przez użytkownika z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wydał negatywną rekomendację dla 
Departamentu Bezpieczeństwa MZ.

Raport „Czas przekazania pacjenta przez zespoły ratownictwa medycznego do szpitalnego oddziału 
ratunkowego / izby przyjęć” jest zaimplementowany w Module Raportowym, dodatkowo w ramach 
prac nad dodaniem nowych raportów predefiniowanych w/w raport został zaktualizowany i zostanie 
udostępniony niebawem wraz z udostępnieniem katalogu „Raporty ZRM”, nazwa raportu to „Raport 9 
– Czasy oczekiwania SOR/IP przez ZRM”.

W przypadku raportu „Liczba wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego w zależności od kodu 
wyjazdu” w ramach prac nad dodaniem nowych raportów predefiniowanych utworzono trzy warianty 
w/w raportu. Zostaną one udostępnione w ramach katalogu „Raporty ZRM”, nazwa raportów to „Raport 
10 – Czasy dotarcia zespołów ratownictwa medycznego wersja A”, „Raport 11 – Czasy dotarcia 
zespołów ratownictwa medycznego wersja B”, „Raport 12 – Czasy dotarcia zespołów ratownictwa 
medycznego wersja C”.

Natomiast raport „Liczba wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego w zależności od stanu nagłego 
zagrożenia zdrowotnego” zawiera dane, które można pozyskać z innych raportów predefiniowanych np. 
raportu „WPDS – Tabela nr 4 – Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego” oraz „Raport 1 – Liczba 
interwencji w przedziale czasowym” który zostanie niebawem udostępniony wraz z pojawieniem się  
katalogu „Raporty ZRM” w Module Raportowym.

7. Przekazaliśmy do Urzędów Wojewódzkich projekt porozumienia w sprawie 
refakturowania kosztów utrzymania łączy SS7

Po uzyskaniu akceptacji Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia do Urzędów 
Wojewódzkich do uzgodnień został przekazany projekt porozumienia w sprawie refakturowania 
kosztów utrzymania łączy do sieci PSTN w technologii SS7 i świadczenia usług telekomunikacyjnych 
przychodzących na numer alarmowy 999.

Projekt przekazanego dokumentu określa m.in. zapewnienie funkcjonowania usługi telekomunikacyjnej 
związanej z obsługą wywołań alarmowych kierowanych z numeru alarmowego 999 oraz formę 
rozliczenia kosztów utrzymania łączy w oparciu o refakturowanie kosztów na poszczególne Urzędy 
Wojewódzkie na podstawie przekazanego przez Wykonawcę rozliczenia.
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Zawarcie porozumienia jest związane z realizacją umowy nr 469/DN/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. na 
„Zakup dostępu do sieci PSTN w technologii SS7 na potrzeby przyjmowania i obsługi zgłoszeń 
alarmowych przychodzących na numer alarmowy 999 obsługiwanych w Systemie Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego” z firmą Netia S. A.

Termin na zgłaszanie uwag do projektu dokumentu upływa w dniu 24 września 2021 r.

8. Otworzyliśmy oferty w postępowaniu pn.: „Dostawa licencji oraz przedłużenie opieki 
serwisowej na posiadane licencje HP Data Protector” (nr postępowania: 
ZP/1/VIII/2021)

Przedmiotem zamówienia jest:

a) dostawa licencji Data Protector zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia (OPZ) wraz ze wsparciem producenta na okres 36 miesięcy 
liczony od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia,

b) przedłużenie usługi wsparcia producenta na posiadane licencje Data Protector wskazane 
w OPZ na okres 36 miesięcy liczony od dnia 27 grudnia 2021 r.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyły dwie firmy:

a) Infomex sp. z o.o. – kwota oferty brutto – 405 330,51 zł,
b) Decsoft S. A. – kwota oferty brutto – 418 200,00 zł.

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 405 565,44 zł brutto. Trwa weryfikacja 
złożonych oferty.

Zamawiający posiada obecnie System Kopii Bezpieczeństwa oparty na oprogramowaniu Data Protector. 
W związku z rozbudową infrastruktury fizycznej oraz w celu uzupełnienia Systemu Kopii 
Bezpieczeństwa Zamawiający zamierza uzupełnić posiadane licencje oraz przedłużyć wsparcie 
producenta na posiadane już licencje.

9. Ogłosiliśmy postępowanie pn. „Rozbudowa infrastruktury serwerowej na potrzeby 
SWD PRM”

W dniu 8 września 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane 
postępowanie pn. „Rozbudowa infrastruktury serwerowej na potrzeby SWD PRM”.

Przedmiotem  zamówienia jest zakup pamięci RAM do posiadanych przez Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe serwerów Cisco HyperFlex w celu rozbudowy obecnie posiadanej infrastruktury na 
potrzeby Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. Wybrany w 
ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca 
zobowiązany będzie do dostawy i montażu pamięci RAM we wskazanych przez Zamawiającego 
serwerach, a także do udzielenia wsparcia serwisowego gwarantującego prawidłowe działanie 
przedmiotu zamówienia.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania wraz z dokumentacją można znaleźć pod linkiem:
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Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 5 października 2021 r. na godz. 12:30.

10. XIV Posiedzenie Rady ds. SWD PRM przy KCMRM

W dniu 14 września 2021 roku odbyło się XIV posiedzenie Rady ds. Systemu Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, która jest organem doradczym Krajowego 
Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

Głównymi tematami XIV posiedzenia było:

1) omówienie uwag do sprawozdania z prac roboczego Zespołu ds. opracowania nowej 
wersji dokumentów opisujących zastępowalność DM oraz procedur awaryjnych DM 
przy Radzie ds. SWD PRM;

2) omówienie dokumentów opiniowanych przez Członków Rady ds. SWD PRM w trybie 
obiegowym:
a) RFC 03/2021/KCMRM/PZŁ,
b) RFC 05/2022/KCMRM/SWDPRM,
c) RFC 10/2021/KCMRM/SWDPRM,
d) Scenariusze testowe do RFC 19/2020/KCMRM/SWDPRM;

3) omówienie planu realizacji SWD PRM 2.0;
4) omówienie planu RFC;
5) omówienie RFC 15/2021/KCMRM/SWDPRM – Optymalizacja zarządzania 

pojazdami.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną XIV Posiedzenie Rady ds. SWD PRM odbyło się w 
formie wideokonferencji.

Termin kolejnego posiedzenia Rady ds. SWD PRM ustalono na 12 października 2021 r.

11. Przekazaliśmy do uzgodnień z Członkami Rady ds. SWD PRM projekt RFC 
15/2021/KCMRM/SWDPRM – optymalizacja zarządzania pojazdami

Zespół Rozwoju Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) 
przygotował projekt specyfikacji modyfikacji RFC 15/2021/KCMRM/SWDPRM – Optymalizacja 
zarządzania pojazdami.

Przedmiotem zmiany jest implementacja funkcjonalności umożliwiających wprowadzenie stanu 
aktualnego przebiegu pojazdu przez kierownika ZRM w statusie „Tankowanie” oraz oznaczenie 
pojazdu, który został zgłoszony do umowy z OW NFZ dla konkretnego ZRM.

W ramach realizacji RFC:

a) w Module Administratora w formatce „Pojazd” zostanie dodany przycisk „Historia 
przebiegu”,  który po przyciśnięciu wywoła okno w formie tabeli. W oknie „Historia 
przebiegu” prezentowane będą wszystkie zmiany przebiegu dla danego pojazdu,
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b) w Module ZRM Mobilny zostanie dodana funkcjonalność, która po wybraniu przez 
kierownika ZRM statusu „Tankowanie” i potwierdzeniu komunikatu „Czy zmienić 
status na ‘Tankowanie’?” wywoła okno modalne z obligatoryjnością wprowadzenia 
aktualnego przebiegu pojazdu. W oknie tym będzie należało wprowadzić aktualny stan 
przebiegu pojazdu odczytany z  licznika przebiegu pojazdu w chwili zmiany statusu na 
„Tankowanie”.

Projekt specyfikacji modyfikacji RFC 15/2021/KCMRM/SWDPRM – Optymalizacja zarządzania 
pojazdami, zawierający opis ww. zmian został w dniu dzisiejszym przekazany do uzgodnień 
z Członkami Rady ds. SWD PRM przy KCMRM. Uwagi do projektu dokumentu Członkowie Rady 
mogą zgłaszać do 22 września 2021 roku.

12. Zakończyliśmy prace aktualizacyjne oprogramowania komponentów PZŁ SWD PRM 
we wszystkich OR PZŁ SWD PRM

W dniu 16 września 2021 r. W związku z realizacją zadania administrowania Podsystemu 
Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego (PZŁ SWD PRM), w środowisku produkcyjnym Ośrodków Regionalnych (OR) PZŁ SWD 
PRM, od dnia 6 września 2021 roku do dnia 16 września 2021 roku, przeprowadzone były prace 
aktualizacyjne oprogramowania komponentów PZŁ SWD PRM.

Ostatnim OR, w którym zaktualizowano oprogramowanie w nocy z 15 na 16 września, był OR 
zlokalizowany w województwie śląskim. Obecnie we wszystkich OR w kraju poszczególne 
komponenty PZŁ SWD PRM mają taki sam poziom oprogramowania.

Wgrana, nowa wersja oprogramowania zawiera nowe funkcjonalności oraz modyfikację już 
istniejących. Wprowadzane zmiany podyktowane są optymalizacją działania PZŁ SWD PRM, 
eliminacją błędów oraz poprawą czytelności interfejsu użytkownika końcowego.

W zakresie nowych i widocznych dla użytkowników elementów aplikacji DGT DCA to dwie nowe 
funkcjonalności w części telefonicznej Systemu:

a) dodanie globalnych unistatusów, które pozwolą na widoczność znaczników kafli dla 
poszczególnych stanowisk dyspozytorów medycznych w innych dyspozytorniach 
medycznych w zakładce “Dyspozytornie Medyczne“,

b) dodanie mechanizmu aktualizacji oraz konfiguracji aplikacji DGT DCA z poziomu 
użytkownika.

Dodatkowo w części radiowej po dokonaniu konfiguracji dla danej dyspozytorni medycznej będą 
dostępne również funkcjonalności z obszaru łączności radiowej.

Przeprowadzone prace obejmowały swoim zakresem:

Aktualizację aplikacji DGT DCA do wersji 2.0.327.23, w zakresie:

a) wprowadzenia zabezpieczenia przed zalogowaniem użytkownika na dwóch konsolach 
dyspozytorskich (KD);

b) dodania mechanizmu aktualizacji aplikacji DGT DCA,
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c) obsługi globalnych unistatusów (widoczność znaczników kafli dla poszczególnych 
stanowisk dyspozytorów medycznych w innych DM w zakładce „Dyspozytornie 
Medyczne”),

d) wprowadzenia modyfikacji w panelu ustawień audio w zakresie regulacji audio dla 
radia,

e) dodania znaku “_” w oknie logowania i na klawiaturze ekranowej,
f) zablokowania możliwości odtwarzania nagrania w trakcie prowadzenia rozmowy przez 

dyspozytora medycznego,
g) zabezpieczenia przed uruchomieniem dwóch instancji DGT DCA.

 

Aktualizację oprogramowania serwera EACD do wersji 6.554-1 w zakresie:

a) wprowadzenia poprawki na nieprzechodzenie KD do stanu „Idle” po zakończeniu 
połączenia,

b) wprowadzenia poprawki prezentowania błędnego statusu KD jako „zajęty”,
c) wyeliminowania problemu z brakiem statystyk i zapisów w logach od agentów po 

restarcie EACD,
d) wyeliminowania problemu z przekierowywaniem połączeń z kolejki EACD do 

dyspozytorni zastępujących,
e) poprawy oprogramowania EACD w zakresie odświeżania stanów.

Aktualizację oprogramowania serwera CTISERWER do wersji 1.117 w zakresie:

a) zmiany w mechanizmie przetwarzania wiadomości MonitorRequest  zabezpieczenie 
przed utratami komunikacji z EACD,

b) implementacji mechanizmu przełączania pomiędzy serwerami bez zrywania sesji CTI,
c) dodania dodatkowych danych diagnostycznych w interfejsie – info status w mdiag,
d) odsłuchu rozmowy „live” poprzez interfejs CTI z innej KD,
e) dodania dodatkowych mechanizmów monitorowania kolejki żądań wychodzących do 

SSW,
f) poprawki na przypadek wystąpienia asercji na przeterminowane wiadomości do SSW 

w przypadku utraty komunikacji,
g) poprawki obsługi wątków w oprogramowaniu Ctiserver.

 

Aktualizację serwera SYNCHRON do wersji 1.1.23 w zakresie:

a) dodania dodatkowego logowania czasu operacji na bazie danych,
b) poprawienia odczytu wersji bazy danych,
c) zwiększenia ilość logów diagnostycznych,
d) dodania mechanizmu “szybkiej resynchronizacji” rejestratora po zmianie daty  po 

upływie skonfigurowanego czasu (domyślnie 60 minut) rejestrator zostanie odpytany 
o nowe nagrania z dnia poprzedniego, które mogły zostać utworzone na przełomie dat 
i znaleźć się na rejestratorze już następnego dnia,

e) resynchronizacji równoległej – niezależna od synchronizacji,
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f) modyfikacji interfejsu do obsługi resynchronizacji równoległej.
 

Aktualizację oprogramowania serwera DGT-SSW do wersji 0.305 w zakresie:

a) implementacji mechanizmu synchronizacji stanu ctiserver (stan odtwarzania połączeń),
b) poprawy odtwarzania połączenia na kolejce,
c) optymalizacji czasu przełączania dla połączenia na kolejce,
d) poprawy w budowaniu opisu nagrania, gdy nie dochodzi do odebrania połączenia 

z kolejki przez dyspozytora medycznego,
e) poprawy prezentacji osiągniętego abonenta w module zdalnym po transferze,
f) poprawy w przełączeniu połączenia i wrzuceniu na HOLD – a,
g) poprawy ustawieni sipTrunkId dla połączeń wychodzących do innego modułu.

 

Aktualizację komponentu Unistatus Service do wersji 1.0.0.25 w zakresie:

a) utworzenia nowego serwisu odpowiedzialnego za obsługę globalnych unistatusów.

13. Podpisaliśmy czterostronne porozumienie dotyczące instalacji routerów sieci MPLS 
w serwerowniach KGP w Warszawie i KWP w Katowicach w ramach realizacji 
pilotażu zadania 2 budowy PZŁ SWD PRM w woj. małopolskim

W związku z pracami zmierzającymi do  realizacji pilotażu zadania 2 budowy Podsystemu 
Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego (PZŁ SWD PRM), którym jest integracja łączności radiowej funkcjonującej w systemie 
Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) w województwie małopolskim z PZŁ SWD PRM, w dniu 
16 września 2021 r. podpisano czterostronne porozumienie.

Przedmiotem porozumienia, którego stronami są Komenda Główna Policji (KGP), Komenda 
Wojewódzka Policji w Katowicach (KWP), Małopolski Urząd Wojewódzki, Krakowskie Pogotowie 
Ratunkowe (KPR) oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jest określenie zasad współpracy między 
Stronami w zakresie zapewnienia przez KPR usługi i urządzeń do utworzenia punktów styku z siecią 
MPLS oraz związanej z tym dostawy, instalacji, konfiguracji i użytkowania dwóch routerów końcowych 
tej sieci w miejscach wskazanych przez KGP oraz KWP w Katowicach.

Punkty styku małopolskiego MPLS-a we wskazanych lokalizacjach umożliwią połączenie 
sieciowe pracującym w terenie urządzeniom radiowym z serwerami radiowymi PZŁ SWD 
PRM działającymi w sieci OST112 co pozwoli zrealizować pilotaż, a w kolejnym kroku 
produkcyjną integrację łączności radiowej PRM w województwie małopolskim z PZŁ SWD 
PRM.
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14. Podpisaliśmy czterostronne porozumienie na udostępnienie powierzchni serwerowni 
w celu wymiany switch-y w DM01-01 Wrocław

W dniu 16 września 2021 r. zakończyliśmy uzgodnienia i podpisaliśmy czterostronne porozumienie na 
udostępnienie powierzchni serwerowni w celu wymiany switch-y na potrzeby dyspozytorni medycznej 
DM01-01 we Wrocławiu.

W związku z realizacją ostatniego etapu projektu wymiany switch-y w dyspozytorniach medycznych, 
funkcjonujących w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, wystąpiła konieczność zawarcia 
czterostronnego porozumienia pomiędzy:

a) Skarbem Państwa – Wojewodą Dolnośląskim
b) Gminą Wrocław
c) Samorządem Województwa Dolnośląskiego
d) Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym

w celu określenia zasady udostępniania, utrzymania i zapewnienia niezbędnych warunków technicznych 
pomieszczenia serwerowni dla potrzeb utrzymania prawidłowego funkcjonowania Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) na terenie 
województwa i kraju w celu montażu switch-y w dyspozytorni medycznej we Wrocławiu.

Mając na uwadze:

a) treść art. 24a ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 882, z późn. zm.), zgodnie z którym zadania 
administrowania Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego (SWD PRM) oraz jego rozbudowy i modyfikacji minister właściwy do 
spraw zdrowia powierzył dysponentowi lotniczych zespołów ratownictwa medycznego 
będącego jednostką nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia

b) treść art. 24a ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 882, z późn. zm.), zgodnie z którym 
Wojewoda zapewnia utrzymanie i funkcjonowanie SWD PRM na terenie 
województwa, a utrzymanie i funkcjonowanie SWD PRM jest finansowane z budżetu 
państwa z części, których dysponentami są właściwi wojewodowie

c) okoliczność, iż niezbędnym jest zapewnienie realizacji wyżej wymienionych zadań 
poprzez zapewnienie niezbędnej infrastruktury technicznej oraz warunków 
środowiskowych do prawidłowej i nieprzerwanej pracy infrastruktury SWD PRM przez 
całą dobę, przez cały rok

d) iż celowe jest zapewnienie efektywnego wykorzystania technologii cyfrowych przez 
optymalne i gospodarne zarządzanie zasobami teleinformatycznymi występującymi na 
terenie województwa

– Strony zawarły Porozumienie w sprawie:

a) określenia zasad udostępnienia LPR lub podmiotom upoważnionym przez LPR 
pomieszczenia serwerowni, zlokalizowanej w Legnicy dla potrzeb utrzymania 
prawidłowego funkcjonowania SWD PRM na terenie województwa i Kraju
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b) określenia zasad udostępniania przez LPR sprzętu niezbędnego do utrzymania, 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i użytkowania SWD PRM na terenie 
województwa i Kraju

W konsekwencji zawartego porozumienia nastąpi wymiana obecnie wykorzystywanych 2 switch-y na 
nowe 2 switch-e Catalyst P/N C9200-24T z wsparciem producenta. Prace związane z wymianą switch-
y w DM01-01 we Wrocławiu zostaną zrealizowane przez Zespół Krajowego Centrum Monitorowania 
Ratownictwa Medycznego.

Zakup switch-y został zrealizowany przez Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa 
Medycznego w ramach posiadanego budżetu.

15. Warsztaty KCMRM dla dyspozytorów medycznych z Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego

Na prośbę Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przedstawiciele Zespołu ds. Rozwoju 
SWD PRM rozpoczęli cykl warsztatów dla dyspozytorów medycznych z dyspozytorni medycznych 
DM07-01 Warszawa, DM07-02 Siedlce i DM07-03 Radom.

Warsztaty rozpoczęły się w dniu 20 września 2021 r. i prowadzone będą cyklicznie aż do 29 września 
2021 r.

Tematem zajęć są:

a) akty prawne w pracy dyspozytora medycznego
b) ramowe procedury obsługi zgłoszeń alarmowych
c) algorytmy zbierania wywiadu medycznego
d) indywidualne statystyki SWD PRM dla uczestników warsztatów
e) procedury awaryjne w pracy dyspozytora medycznego
f) zagadnienia związane z bieżącą oraz planowaną modyfikacją SWD PRM

Celem warsztatów jest w głównej mierze podniesienie świadomości oraz wiedzy dyspozytorów 
medycznych w zakresie funkcjonowania SWD PRM. Prowadzący warsztaty odpowiadają na liczne 
pytania oraz rozwiewają wątpliwości uczestników spotkania.

16. Wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu pn.: „Dostawa licencji oraz 
przedłużenie opieki serwisowej na posiadane licencje HP Data Protector” 
(nr postępowania: ZP/1/VIII/2021)

W dniu 21 września 2021 r. wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu pn.: „Dostawa licencji 
oraz przedłużenie opieki serwisowej na posiadane licencje HP Data Protector” (nr postępowania: 
ZP/1/VIII/2021)

Zamawiający działając zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) wybrał, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w dokumentach zamówienia, najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Infomex sp. z o.o. z siedzibą w 
Żywcu.
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Oferta ww. Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert. Wykonawca 
nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Przedmiotem zamówienia jest:

a) dostawa licencji Data Protector zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia (OPZ) wraz ze wsparciem producenta na okres 36 miesięcy 
liczony od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia,

b) przedłużenie usługi wsparcia producenta na posiadane licencje Data Protector wskazane 
w OPZ na okres 36 miesięcy liczony od dnia 27 grudnia 2021 r.

W terminie składania ofert wpłynęły oferty od 2 firm:

a) Infomex sp. z o.o. – kwota oferty brutto – 405 330,51 zł,
b) Decsoft S.A. – kwota oferty brutto – 418 200,00 zł,
c) Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 405 565,44 zł brutto.

Zamawiający posiada obecnie System Kopii Bezpieczeństwa oparty na oprogramowaniu Data Protector. 
W związku z rozbudową infrastruktury fizycznej oraz w celu uzupełnienia Systemu Kopii 
Bezpieczeństwa Zamawiający zamierza uzupełnić posiadane licencje oraz przedłużyć wsparcie 
producenta na posiadane już licencje.

17. Ponownie ogłosiliśmy postępowanie pn.: „Rozbudowa infrastruktury POK-ZOK 
SWD PRM na potrzeby systemu typu SIEM”

W dniu 27 września 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ponownie zostało 
opublikowane postępowanie pn.: „Rozbudowa infrastruktury POK-ZOK Systemu Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego na potrzeby systemu typu SIEM”.

Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń i oprogramowania standardowego oraz niezbędnych 
licencji wieczystych na potrzeby budowy Systemu typu SIEM pozwalającego na monitorowanie 
w czasie rzeczywistym i reagowanie na incydenty związane z bezpieczeństwem informatycznym SWD 
PRM.

W związku z koniecznością budowy Systemu klasy SIEM, Zamawiający zamierza nabyć 3 serwery oraz 
oprogramowanie klasy SIEM, które zamierza na nich zainstalować. Licencje wieczyste dostarczone 
wraz z oprogramowaniem muszą pozwolić na uruchomienie całości środowiska.

W ramach niniejszego postępowania Zamawiający zamierza zakupić 3 serwery oraz oprogramowanie 
klasy SIEM wraz z licencją wieczystą pozwalającą na uruchomienie 6 maszyn wirtualnych – po dwa na 
każdy serwer fizyczny. Wykonawca musi dostarczyć i zainstalować po jednym komplecie urządzeń we 
wskazanych przez Zamawiającego szafach RACK w ośrodkach POK i ZOK oraz w dodatkowej 
lokalizacji znajdującej się na terenie Miasta Stołecznego Warszawy.

Zamawiający zamierza uruchomić System na 6 maszynach wirtualnych w zarządzaniu wirtualizatora 
KVM na 3 fizycznych serwerach, które zamierza nabyć w ramach niniejszego postępowania 
w specyfikacji zgodnej z Opisem Przedmiotu Zamówienia.
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Termin składania ofert został wyznaczony na 25 października 2021 r., godz. 12:30.

18. Zaktualizowaliśmy wersję oprogramowania komponentów PZŁ SWD PRM 
w Ośrodkach Regionalnych w Gorzowie Wielkopolskim oraz Krakowie – poprawki 
z HD

W nocy z 28 na 29 września zostały zrealizowane prace polegające na podniesieniu wersji 
oprogramowania komponentów Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) w Ośrodku Regionalnym 
w Gorzowie Wielkopolskim i Krakowie

Nowe wersje komponentów PZŁ SWD PRM zawierają następujące poprawki do błędów zgłoszonych 
w HD oraz usprawnienia:

1) komponent DGT-SSW 0.312 – naprawiono błąd powracania do połączenia z HOLD 
w przypadku zaholdowania dwóch rozmów;

2) komponent Ctiserver-1.120.0 – naprawiono błąd powracania do połączenia z HOLD 
w przypadku zaholdowania dwóch rozmów;

3) aplikacja DGT DCA 2.0.327.27:

a) naprawa błędu pozostawania sesji do AMQ, które generowały nadmiarowe obciążenie 
sieciowe,

b) naprawa błędu związanego z wyłączaniem się aplikacji DGT DCA, w przypadku awarii 
serwera, na którym pracowało SSW1 i SUD1,

c) naprawa problemu z przydzielaniem połączenia alarmowego na konsolę dyspozytorską, 
pomimo zalogowania dyspozytora medycznego do kolejki EACD;

4) komponent UnistatusService 1.0.0.31:

a) poprawienie wyświetlania opisów na kaflach w sekcji dyspozytorów wysyłających i 
przyjmujących,

b) naprawa błędu wyświetlania użytkowników w aplikacji WOK ZABBIX;

5) komponent SYNCHRON – 1.1.29 – usprawnienie działania wątku od szybkiej 
resynchronizacji;

6) komponent EACD – 6.555-1:

a) poprawka do obsługi, wywoływania dyspozytora medycznego podczas otwartej 
formatki z innym zgłoszeniem,

b) umożliwienie obsługi kolejki EACD z czekającymi zgłoszeniami podczas awarii SWD 
PRM.

Nowa wersja oprogramowania zostanie udostępniona w pozostałych OR PZŁ SWD po pozytywnej 
weryfikacji oprogramowania w ośrodkach referencyjnych. O terminach i harmonogramie planowanych 
prac KCMRM będzie informowało na bieżąco.
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19. Zakończyły się prace związane z koncentracją dyspozytorni medycznej 
w województwie wielkopolskim– koncentracja DM15-02 Konin

W nocy z 29 na 30 września 2021 r. w województwie wielkopolskim nastąpiła koncentracja 
dyspozytorni medycznej – DM15-02 Konin, która została skoncentrowana do DM15-01 w Poznaniu.

O godz. 22.30 nastąpiło ,,wyłączenie” DM15-02 Konin. Połączenia kierowane na numer alarmowy 999 
oraz zgłoszenia przekazane z CPR, które były dotychczas obsługiwane przez dyspozytorów 
medycznych w DM15-02 Konin są już obsługiwane przez dyspozytorów medycznych z DM15-01 
w Poznaniu.

Obecnie w DM15-01 w Poznaniu znajduje się:

a) 1 stanowisko Głównego dyspozytora medycznego,
b) 6 stanowisk dyspozytora medycznego wysyłającego (w tym stanowisko Zastępcy 

głównego dyspozytora medycznego),
c) 12 stanowisk dyspozytorów medycznych przyjmujących,
d) 3 stanowiska rezerwowe.

DM15-01 w Poznaniu obecnie w swoim obszarze dysponowania ma do dyspozycji 121 zespołów 
ratownictwa medycznego.

Poza pracami realizowanymi przez Zespół Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, prace w zakresie 
zmian w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) 
oraz w Podsystemie Wspomagania Dowodzenia SWD PRM były realizowane przez Zespół Krajowego 
Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, który był obecny DM15-01 w Poznaniu 
i koordynował prace w tym zakresie.  Dodatkowo prace były monitorowane przez gwarantów SWD 
PRM firmę Gabos Sp. z o. o. oraz PZŁ SWD PRM firmę DGT Sp. z o. o.

Łączna liczba dyspozytorni medycznych w kraju po zakończeniu koncentracji to 26. Docelowa liczba 
dyspozytorni medycznych w kraju wynikająca z zapisów ustawy o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym to 18.

20. Znamy termin rozpoczęcia pilotażu PZŁ SWD PRM w LPR – etap 1

W dniu 15 września 2021 r. odbyło się VIII posiedzenie Zespołu ds. wdrożenia Systemu Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) oraz Podsystemu Zintegrowanej 
Łączności SWD PRM (PZŁ SWD PRM) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym (LPR).

Podczas posiedzenia Członkowie Zespołu ds. wdrożenia SWD PRM oraz PZŁ SWD PRM w LPR, 
przyjęli rekomendację dla dokumentów:

a) „Pilotażowe uruchomienie części telefonicznej PZŁ SWD PRM – etap 1“,
b) “Harmonogram pilotażowego uruchomienia części telefonicznej PZŁ SWD PRM 

w LPR“.

Ww. dokumenty uzyskały akceptację Dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – Pana Roberta 
Gałązkowskiego.
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Zgodnie z zapisami przyjętymi w zaakceptowanych dokumentach, rozpoczęcie etapu 1 pilotażu 
wdrożenia PZŁ SWD PRM w LPR nastąpi w dniu 15 listopada 2021 r. Pilotaż rozpocznie się 
równocześnie w Centrum Operacyjnym LPR oraz w bazie HEMS Warszawa.

Rozpoczęcie pilotażu będzie poprzedzone szkoleniem trenerów i użytkowników PZŁ SWD PRM oraz 
przeprowadzeniem prac przygotowawczych po stronie Zespołu Teleinformatycznego LPR i Centrum 
Technicznego SWD PRM Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.
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