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HISTORIA ZMIAN 

Nr wersji Data Opis Autor 

0.1 2021-04-15 Utworzenie dokumentu. Jakub Czarski 

0.2 2021-04-16 Weryfikacja dokumentu. Kamil Kolczyński 

0.3 2021-04-20 Modyfikacja, weryfikacja i akceptacja dokumentu. Kamil Kolczyński 

0.4 2021-04-20 Weryfikacja dokumentu i modyfikacja dokumentu. Paulina Granat 

0.5 2021-04-20 Weryfikacja, modyfikacja i zgłoszenie uwag. Mateusz Komza 

0.6 2021-04-21 Modyfikacja dokumentu zgodnie z uwagami. Kamil Kolczyński 

0.6 2021-04-22 Weryfikacja dokumentu. Paulina Granat 

0.6 2021-04-27 
Prezentacja założeń do RFC podczas XII posiedzenia Rady ds. 

SWD PRM przy KCMRM. 
Kamil Kolczyński 

0.6 2021-04-28 Weryfikacja i akceptacja dokumentu. Mateusz Komza 

1.0 2021-04-28 

Przekazanie dokumentu do uzgodnień do Członków Rady  

ds. SWD PRM przy KCMRM  

z terminem zgłaszania uwag do 6 maja 2021 r.  

– tryb obiegowy. 

Mateusz Komza 

1.0 2021-07-21 
Zebranie uwag członków Rady ds. SWD PRM oraz opracowanie 

odpowiedzi na wniesione uwagi. 
Tomasz Draczyński 

1.0 2021-07-30 
Akceptacja dokumentu przez Członków Rady 

ds. SWD PRM przy KCMRM. 

Członkowie Rady  

ds. SWD PRM przy 

KCMRM 

1.0 2021-07-30 Zakończenie uzgodnień w trybie obiegowym. Mateusz Komza 

1.0 2021-07-30 

Przekazanie dokumentu do akceptacji przez Departament 

Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia przy piśmie znak: 

LPR.DKCM.07.928-1.2021 

z terminem na zgłaszanie uwag  

do 06 sierpnia 2021 r. 

Mateusz Komza 

1.0 2021-08-06 

Akceptacja dokumentu przez Departament Bezpieczeństwa 

Ministerstwa Zdrowia – pismo z 6 sierpnia 2021 roku – znak: 

DBR.525.3.4.2021.DK.  

Agnieszka  

Tuderek-Kuleta 

2.0 2021-08-17 Przekazanie FWZ 08/2021 do Wykonawcy. Kamil Kolczyński 

2.0 2021-09-08 Przekazanie FZ 15/2021 do Wykonawcy. Kamil Kolczyński 
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WSTĘP 
 

CEL PROJEKTU 

 
Celem projektu jest opracowanie koncepcji implementacji w Modułach Systemu Wspomagania 

Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) dokumentu pn.: „Procedury 

postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia z dużą liczbą poszkodowanych” - wersja 2.0, 

wydanego przez Ministerstwo Zdrowia w dniu 4 września 2020 r., w związku z koniecznością 

ujednolicenia sposobu postępowania w sytuacji wystąpienia zdarzenia z dużą liczbą 

poszkodowanych we wszystkich obszarach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, jak 

również innych elementów sytemu ochrony zdrowia w Polsce. 

 

PRODUKT ZLECENIA 

 
Produktem zlecenia jest opracowanie koncepcji implementacji założeń funkcjonalnych,  
o których mowa w dokumencie pn.: „Procedury postępowania na wypadek wystąpienia 
zdarzenia z dużą liczbą poszkodowanych” - wersja 2.0. 

 

MODUŁ 

 
Administrator, Dyspozytor, ZRM, Koordynator, CO LPR, LZRM, Analityka. 

 

PRIORYTET 

 
2 
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SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

 
SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

Skrót Użyte pojęcie Opis 

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 
Dyspozytor 

medyczny 

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 z późn. zm.) realizująca zadania 

polegające na przyjmowaniu zgłoszeń alarmowych  

i powiadomień o zdarzeniach, ustalaniu priorytetów 

i dysponowaniu zespołów ratownictwa medycznego na 

miejsce zdarzenia przy użyciu SWD PRM. 

LZRM Lotniczy zespół 

ratownictwa 

medycznego 

ZRM, 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). 

MADM 
Moduł 

Administratora 

Aplikacja umożliwiająca administrację SWM PRM oraz 

definiowania sił i środków w SWD PRM. 

MDYS 
Moduł Dyspozytora Aplikacja umożliwiająca przyjmowanie i obsługę zgłoszeń  

i zdarzeń przez dyspozytora medycznego. 

MLZRM 
Mobilny 

Moduł Mobilny LZRM Moduł mobilny ZRM przeznaczony dla lotniczych zespołów 

ratownictwa medycznego. Przystosowany do pracy na 

stanowisku dostępowym w miejscu stacjonowania oraz na 

tablecie medycznym.  

MLZRM 
Stacjonarny 

Moduł Stacjonarny 

LZRM 

Moduł stacjonarny ZRM przeznaczony dla lotniczych 

zespołów ratownictwa medycznego. Przystosowany do 

pracy na stacji dostępowej  w miejscu stacjonowania. 

MZRM 
Mobilny 

Moduł ZRM Mobilny Moduł ZRM w wersji aplikacji mobilnej na tablet dla ZRM, 

przystosowany do pracy na terminalu mobilnym oraz na 

komputerze stacjonarnym w miejscu stacjonowania w ZRM. 



                                                      Specyfikacji modyfikacji: 10/2021/KCMRM/SWDPRM wersja 2.0                                  

 
 5  
 

MZRM 
Stacjonarny 

Moduł ZRM 

Stacjonarny  

Moduł ZRM przystosowany do pracy na komputerze 
stacjonarnym w miejscu stacjonowania w ZRM. 

SWD PRM 

System 

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. 

 Użytkownik 
Osoba z zadeklarowanymi rolami systemowymi danego 
modułu SWD PRM. 

ZRM 
Zespół Ratownictwa 

Medycznego 

Zespół ratownictwa medycznego, o którym mowa  
w art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r.  
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 882, z późn. zm.). 

 Zlecenie wyjazdu 
Wydanie dyspozycji dotyczącej wyjazdu ZRM na miejsce 
zdarzenia. 
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OPIS ZMIAN 
 

    PRZEDMIOT ZMIANY 

 Przedmiotem zmiany jest opracowanie koncepcji implementacji założeń funkcjonalnych, o których 

mowa w dokumencie pn.: „Procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia z dużą 

liczbą poszkodowanych” - wersja 2.0. 

    STAN PRZED ZMIANĄ  

 W ramach budowy Modułu CO LPR i Koordynatora, zaimplementowana została procedura obsługi 

zdarzeń mnogich/masowych z 2017 roku, zgodna z zapisami OPZ na „Rozbudowę, świadczenie usług 

rekonfiguracyjnych i zapewnienie działania Aplikacji SWD PRM”. 

    OPIS MODYFIKACJI  

 NR Opis 

 1 Pełna analiza dokumentu pn.: „Procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia 

z dużą liczbą poszkodowanych” - wersja 2.0. 

 2 Pełna analiza wpływu regulacji zapisanych w ww. dokumencie na funkcjonalności całego 

SWD PRM. 

 3 Szczegółowe opisanie procesów wymagających implementacji oraz zakresu ich 

implementacji w poszczególnych Modułach SWD PRM. 

 4 Przygotowanie diagramów procesów wymagających implementacji w SWD PRM. 

    OCZEKIWANY REZULTAT 

 NR Opis 

 1 Opracowanie dokumentu pn.: „Koncepcja implementacji procedury postępowania na 

wypadek wystąpienia zdarzenia z dużą liczbą poszkodowanych” zawierającego: 

1) analizy opisane w punktach opisu modyfikacji; 

2) procesy wymagające implementacji; 

3) opis koniecznych zmian w architekturze SWD PRM; 

4) propozycję i opis sposobu testowania wprowadzanych modyfikacji; 

5) ramowy harmonogram implementacji modyfikacji, w tym szacowany czas realizacji. 

 


