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FORMULARZ ZGŁOSZENIA (zaznacz typ zgłoszenia)  

  

Zgłoszenie nowej funkcjonalności SWD PRM 

 

 

Zgłoszenie modyfikacji funkcjonalności SWD PRM 

 

DANE KONTAKTOWE UŻYTKOWNIKA SWD PRM* 

Województwo dolnośląskie Dysponent ZRM n.d. 

Imię i nazwisko Arkadiusz Jarecki Login użytkownika a.jarecki 

Rola w SWD PRM administrator wojewódzki E-mail a.jarecki@duw.pl 

OPIS FUNKCJONALNOŚCI* 

Moduł SWD PRM Moduł Administratora 

Tytuł zgłoszenia Dodanie zakładki „Lista podmiotów” dla administratorów dysponenta zrm 

Funkcjonalność  / Opis 

modyfikacji istniejącej 

funkcjonalności 

W chwili obecnej administrator lokalny dysponenta zrm nie ma dostępu do zakładki Lista 

podmiotów. 

Szczegółowy opis 

propozycji zmiany 

W przypadku modyfikacji określonych pól w swoim podmiocie, administrator lokalny nie ma 

dostępu do swoich danych. 

Przypadki użycia***  
Modyfikacja ulicy, numeru księgi rejestrowej czy wgranie certyfikatu integracji SWD PRM z SIM 

(jego aktualizacji) uniemożliwia realizację zadań administratora dysponenta zrm.  

Uzasadnienie 

Ponadto zgodnie z pismem LPR znak  LPR.DKCM.07.333-1.2021 z dnia 21 kwietnia 

2021 r.: sposób postępowania mający na celu wgranie ww. certyfikatów do SWD PRM 

przez administratorów dysponenta zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) został 

opisany w dokumencie pn.: „KCMRM-ZR-INS-04 Instrukcja użytkownika – Moduł 

Administratora” – wersja 5.6, w rozdziale 10.6 Edycja danych podmiotu. Wobec braku 

tej zakładki, należy umożliwić wszystkim administratorom lokalnym zrm w całym kraju 

dokonywać zmian w swoim zakresie – ujednolicony standard. Co więcej 

administrator wojewódzki nie jest właścicielem certyfikatu danego podmiotu i jest to 

zadaniem administratora dysponenta zrm. 

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 22/04/2021 Numer zgłoszenia 13/04/2021 

Przedstawiciel MZ** Robert Bzducha Stanowisko Główny specjalista 

Wstępna ocena MZ** pozytywna Priorytet  
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Uzasadnienie MZ** Powyższa funkcjonalność wymaga wydania opinii technicznej KCMRM 

w szczególności co do zasadności wykonania opisanych zmian w SWD. 

Funkcjonalność ma na celu uzyskanie dostępu przez administratora 

dysponenta do pól w MA SWD PRM, w których dokonuje się modyfikacji 

danych tego dysponenta, w tym wpisania nr certyfikatu dostępu do P1.  

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data przekazania do 

oceny do KCMRM** 
23/04/2021 

Opinia KCMRM**** pozytywna Priorytet 1 Wersja 1.0 

Uzasadnienie 

KCMRM**** 

W ramach jednej z modyfikacji SWD PRM została udostępniona 

funkcjonalność, która umożliwia edycję danych z sekcji Podmiot dla 

administratorów dysponenta w zakresie swojej odpowiedzialności  

tj. administratorzy dysponenta będą mieli możliwość edycji danych swojego 

podmiotu i podmiotów podwykonawców i współrealizatorów, a administratorzy 

dysponenta współrealizatora/podwykonawcy będą mogli edytować jedynie 

dane swojego podmiotu. 

Zatwierdził KCMRM**** Mateusz Komza 

Data przekazania wstępnej 

analizy do MZ**** 
31/12/2021 

Decyzja MZ** pozytywna Priorytet 1 Wersja 1 

Uzasadnienie MZ** 

Ministerstwo Zdrowia biorąc pod uwagę wydaną opinie KCMRM oraz po 

przeprowadzeniu ponownej analizy zgłoszenia przychyla się do opinii 

KCMRM o realizacji zaproponowanej zmiany. 

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data przekazania do 

realizacji do KCMRM** 
31/12/2021 

 

*   Pole wypełnia Użytkownik. 

**  Pole wypełnia Ministerstwo Zdrowia. 

*** Przypadek użycia - opis sposobu w jaki system powinien być używany przez użytkownika w celu osiągnięcia konkretnego celu.   

      Powinien przedstawiać podstawowy przebieg operacji oraz alternatywny przebieg operacji.  

**** Pola wypełniane przez KCMRM w przypadku pozytywnej wstępnej oceny wydanej przez MZ. 


