
XIX posiedzenie Rady ds. SWD PRM 

przy KCMRM 

Warszawa, 22 czerwca 2022 r.



1. Przywitanie Członków Rady;

2. Przyjęcie planu XIX posiedzenia Rady;

3. Przyjęcie protokołu z XVIII posiedzenia Rady z dnia 6 kwietnia 2022 r.;

4. Omówienie etapu realizacji RFC oraz przebiegu wdrożenia SWD PRM 2.0;

5. Prezentacja założeń i rozwiązań przyjętych w Module Apteka;

6. Omówienie relacji w SWD PRM dysponenta typu „Lider” a dysponent typu „Podwykonawca”

lub „współrealizator”;

7. Projekt ankiety oceny DM na potrzeby aktualizacji procedur awaryjnych;

8. Odpowiedzi na wolne wnioski zgłaszane na XVIII Posiedzeniu Rady ds. SWD PRM;

9. Wolne wnioski;

10.Ustalenie terminu kolejnego Posiedzenia Rady;

11.Podsumowanie.

Plan Posiedzenia



Omówienie etapu realizacji RFC oraz przebiegu 

wdrożenia SWD PRM 2.0



Omówienie etapu realizacji RFC



RFC 17/2020 (Etap 1)
Optymalizacja wielkości czcionki w module ZRM (Identyfikator 
NFZ)

W trakcie realizacji – w trakcie testów 
Zespołu ds. Rozwoju SWD PRM

RFC 19/2020 (Etap 2) Słownik powodów wezwań dodatkowych służb
W trakcie realizacji – w trakcie testów 

Zespołu ds. Rozwoju SWD PRM

RFC 03/2021 (Etap 2) Poprawa ergonomii pracy użytkowników SWD PRM
W trakcie realizacji – w trakcie testów 

Zespołu ds. Rozwoju SWD PRM

Stan realizacji RFC



RFC 16/2020 (Etap 2) Optymalizacja mechanizmów informujących o numerze wersji aplikacji (komunikaty) W trakcie realizacji

RFC 18/2020 (Etap 2) Optymalizacja dostępu do dokumentacji medycznej dla dyspozytorów medycznych W trakcie realizacji

RFC 18/2020 (Etap 3) Optymalizacja dostępu do dokumentacji medycznej dla dyspozytorów medycznych W trakcie realizacji

RFC 05/2021 Integracja z PZŁ SWD PRM (etap I - w ramach SWD PRM 2.0) W trakcie realizacji

RFC 18/2021 (Etap 2) Zmiany związane z partycjonowaniem tabel SWD PRM W trakcie realizacji

RFC 24/2020 (Etap 2C) Przekazywanie danych dokumentacji medycznej do SIM (MCOLPR / MLZRM) W trakcie realizacji

Stan realizacji RFC



RFC 16/2020 (Etap 2) Optymalizacja mechanizmów informujących o numerze wersji aplikacji (komunikaty)

RFC 18/2020 (Etap 2) Optymalizacja dostępu do dokumentacji medycznej dla dyspozytorów medycznych

RFC 18/2020 (Etap 3) Optymalizacja dostępu do dokumentacji medycznej dla dyspozytorów medycznych

RFC 20/2020 Uruchamianie AutoMapy automatycznie z aplikacji SWD PRM

RFC 05/2021 Integracja z PZŁ SWD PRM (etap II - w ramach SWD PRM 2.0)

RFC 18/2021 (Etap 2) Zmiany związane z partycjonowaniem tabel SWD PRM

RFC 24/2020 (Etap 2C) Przekazywanie danych dokumentacji medycznej do SIM (MCOLPR / MLZRM)

RFC 09/2022 Zapisanie skanu wersji papierowej dokumentacji medycznej powstałej podczas awarii

RFC 10/2022 (Etap 1) Implementacja eKZ w SWD PRM wraz z mechanizmem obsługi usługi w Systemie P1

RFC 25/2022 (Etap 1) Rozbudowa integracji SWD PRM z EWP

Plan RFC na 2022 rok



Wdrożenie
Modułu 

Administratora

25-31.03.2022

Wdrożenie 
Modułu

Koordynatora

Q2 2022

ROK 2022

Pilotażowe 
wdrożenie 

Modułu NFZ

Q2 2022

Omówienie przebiegu wdrożenia SWD PRM 2.0



Omówienie planu realizacji SWD PRM 2.0

ROK 2022

Pilotażowe 
wdrożenie

Modułu Apteka

Q2 2023

Wdrożenie
Modułu CO LPR

Q4 2022

Wdrożenie
Modułu LZRM

Q4 2022

Wdrożenie
Modułu Planista

Q3 2023

Wdrożenie 
Modułu

Dyspozytora

Q4 2022
Wdrożenie 

Modułu
ZRM

Q4 2022Wdrożenie 
Modułu

Analityka

Q4 2022



Prezentacja założeń i rozwiązań przyjętych 

w Module Apteka



Logika Modułu Apteka

Moduł Apteka będzie wspomagać Dysponentów w zakresie zarządzania lekami,
wyrobami i środkami medycznymi oraz tworzenia raportów i zestawień w zakresie
ich przychodu i rozchodu.

Moduł Apteka będzie umożliwiać stworzenie według potrzeb użytkownika własnej
struktury/modelu zarządzania wg wymienionych wariantów:

1) Apteka główna - u dysponenta ZRM/LZRM;

2) Apteka główna - mini apteki w Miejscu Stacjonowania LZRM/ZRM;

3) Mini apteki w miejscu stacjonowania - LZRM/ZRM (dysponentów posiadających
swoje oprogramowanie apteki szpitalnej).



Zasięg centralny LPR: 

• Upoważniony Przedstawiciel MZ;

• Administrator Centralny;

• Administrator Apteki LPR;

• Pracownik działu Logistyki Medycznej (DLM);

• Pracownik Działu Zarządzania Klinicznego (DZK).  

Role w Module Apteka – struktura LPR

Zasięg dysponenta LPR: 

• Dyrektor regionalny LPR;

• Lekarz koordynator LPR.

Poziom mini magazynu LPR: 

• Kierownik Filii/Oddziału LPR;

• Lekarz upoważniony LPR.

Poziom LZRM: 

• Lekarz LZRM;

• Członek LZRM.



Zasięg centralny: 

• Upoważniony Przedstawiciel MZ;

• Administrator Centralny.

Role w Module Apteka – struktura ZRM

Zasięg wojewódzki: 

• Upoważniony przedstawiciel Wojewody. 

Poziom dysponenta: 

• Upoważniony przedstawiciel dysponenta ZRM; 

• Administrator Apteki dysponenta ZRM; 

• Kierownik Apteki;

• Koordynator ZRM; 

• Farmaceuta Apteki;

• Pracownik Apteki.

Poziom mini magazynu ZRM: 

• Kierownik ZRM;

• Członek ZRM.



Moduł Apteka – Konfiguracja
Uprawniony administrator w zależności od poziomu zarządzania będzie 
miał możliwość:
• Stworzenia i skonfigurowania struktury jednostki; 

• Stworzenia i skonfigurowana dokumentów; 

• Nadania użytkownikom dostępów do wybranych magazynów i dokumentów; 

• Konfiguracji parametrów systemowych; 

• Konfiguracji ogólnej (sposobu logowania, wymogi haseł);

• Konfiguracji wydruków; 

• Konfiguracji stawek VAT;

• Stworzenia okresów obrotowych; 

• Stworzenia grup materiałowych; 

• Stworzenia klas materiałowych; 

• Zarządzania słownikami. 



Moduł Apteka – Konfiguracja



Moduł Apteka – Zapotrzebowanie

Użytkownik systemu w zależności od roli będzie mógł w zakładce
„Zapotrzebowanie” zarządzać zapotrzebowaniami, a następnie
przekazać je do realizacji.

Stworzone i przekazane do realizacji zapotrzebowania trafiają do
zakładki „Realizuj zapotrzebowanie” gdzie użytkownik będzie mógł
przyjąć bądź odrzucić realizację zapotrzebowania.



Moduł Apteka – Zapotrzebowanie



Moduł Apteka – Zamówienia do hurtowni,
dostawcy i kontrahenci

W Module Aptek w zakładce „Zamówienia do hurtowni” użytkownik

może zlecić zatwierdzone zapotrzebowania lub też zlecić dowolne

zapotrzebowanie, które nie jest powiązane z zapotrzebowaniem.

Użytkownik systemu na oknie „Dostawcy i kontrahenci” będzie widział

lisę dostawców zewnętrznych (hurtowni) oraz kontrahentów

wewnętrznych, którzy są odzwierciedleniem podmiotu ostatecznego

np. w przypadku pobrania na wyposażenie osobiste.



Moduł Apteka – Zamówienia do hurtowni,
dostawcy i kontrahenci



Aktualne i zatwierdzone zgody Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego są niezbędne w procesie realizacji zapotrzebowania
na preparaty zawierające środki odurzające i substancje
psychotropowe. Użytkownik w zakładce „Zgody WIF” będzie mógł:

• Przejrzeć listę ze zgodami WIF;

• Dodać nową zgodę WIF;

• Edytować niezatwierdzoną zgodę WIF;

• Zatwierdzić zgodę WIF;

• Anulować zgodę WIF; 

• Usunąć zgodę WIF.

Moduł Apteka – Zgody WIF



Moduł Apteka – Zgody WIF



Moduł Apteka – Umowy

Dokumenty umowy stanowią integralną część Modułu Apteka – łączą
dostawców z zamówieniami i produktami przyjmowanymi poprzez faktury na
stan magazynu. System pilnował będzie okresu obowiązywania umowy a także
kwoty, na którą została zawarta. Użytkownik systemu będzie miał dostęp
w oknie „Umowy” do:
• Przeglądania listy umów;
• Dodania nowej umowy ;
• Modyfikacji niezatwierdzonej umowy; 
• Zatwierdzenia umowy;
• Anulowania umowy;
• Stworzenia aneksu do umowy; 
• Wydrukowania umowy. 



Moduł Apteka – Umowy



Moduł Apteka – Materiały

Moduł Apteka umożliwia użytkownikowi zarządzanie kartami materiałowymi

asortymentu medycznego. Prawidłowe wypełnienie karty materiałowej jest

niezbędne do skutecznego działania całej aplikacji. Na oknie „Materiały”

użytkownik będzie mógł:

• Przeglądać karty materiałowe;

• Dodać nową kartę materiałową;

• Edytować kartę materiałową;

• Wstrzymać serię leku;

• Wskazać zamienniki.



Moduł Apteka – Materiały



Moduł Apteka – Magazyny

W Module Apteka wyodrębnione są dwa magazyny:

• „Magazyn główny” (odpowiednio magazyn DLM dla LPR i poszczególne magazyny główne dla
ZRM);

• „Magazyn Miejsca Stacjonowania” (osobny dla każdej lokalizacji).

Dla każdego z magazynów są dwie główne zakładki:

• „Leki w magazynie”, gdzie dostępne są informacje na temat stanu leków
i środków medycznych w danym magazynie oraz możliwe jest przyjmowanie, przekazywanie i
wydawanie produktów,

• „Dokumenty magazynu”, gdzie dostępne są informacje dotyczące utworzonych dokumentów
magazynowych oraz możliwe jest wykonywanie określonych działań dotyczących tych
dokumentów.



Moduł Apteka – Magazyny



Moduł Apteka – Weryfikacja autentyczności leków, 
Kasacja

Moduł Apteka w związku z integracja z KOWAL (Krajowa Organizacja Weryfikacji

Autentyczności Leków) posiada możliwość weryfikacji autentyczności

niepowtarzalnego identyfikatora (opakowania) leku i wycofanie go z rejestru

centralnego w dowolnym momencie pomiędzy przyjęciem a wydaniem leku.

Dodatkowo w Module Apteka dostępna jest również kasacja leków i materiałów

medycznych, która polega na wskazaniu, wybraniu i utworzeniu dokumentu z listą

tych produktów.



Moduł Apteka – Weryfikacja autentyczności leków, 
Kasacja



Moduł Apteka – Faktury, Inwentaryzacja

Użytkownik za pośrednictwem Moduł Apteka będzie mógł prowadzić ewidencje

faktur łącznie z przyjęciem, wydaniem i korektą dokumentacji.

Inwentaryzacja w Module Apteka będzie polegała na ewidencji magazynowej

produktów asortymentu medycznego a także na wyjaśnieniu różnic pomiędzy

stanem stwierdzonym podczas rzeczywistej inwentaryzacji a stanu

wygenerowanego przez System.



Moduł Apteka – Faktury, Inwentaryzacja



Moduł Apteka – Materiały

Moduł Apteka umożliwia użytkownikowi zarządzanie kartami materiałowymi

asortymentu medycznego. Prawidłowe wypełnienie karty materiałowej jest

niezbędne do skutecznego działania całej aplikacji. Na oknie „Materiały”

użytkownik będzie mógł:

• Przeglądać karty materiałowe;

• Dodać nową kartę materiałową;

• Edytować kartę materiałową;

• Wstrzymać serię leku;

• Wskazać zamienniki.



Moduł Apteka – Materiały



Moduł Apteka w związku z integracją z Zintegrowanym Systemem Monitorowania
Obrotu Produktami Leczniczymi posiada możliwość bezpośredniego wysyłania
komunikatów obrotów i stanów leków.

Moduł Apteka – ZSMOPL



Moduł Apteka – Statystyki

Wszyscy użytkownicy Moduł Apteka mają dostęp do zakładki „Statystyki”, gdzie do wygenerowania 
dostępne są następujące raporty:

• Książka kontroli środków z grupy I-N, II-N, II-P, III-N, III-P, IV-P;

• Zestawienie dokumentów zamówień magazynowych;

• Zestawienie dotyczące dokumentów magazynowych;

• Zestawienie przychodu i rozchodu z wybranego magazynu i mini magazynu;

• Możliwość przeglądu stanu magazynowego wybranego magazynu lub mini magazynu

w dowolnym dniu;

• Zestawienie produktów przekazanych w danym okresie do Magazynu Strat lub Magazynu Odpadów

Medycznych;

• Zestawienie dotyczące produktów o zbliżającym się terminie ważności;

• Zestawienie dotyczące produktów zalegających na magazynie określona liczbę dni;

• Możliwość wygenerowania statystyki z dowolnie wybranych parametrów przy użyciu zapytań SQL.



Omówienie relacji w SWD PRM dysponenta typu 

„Lider” a dysponent typu „Podwykonawca” lub 

„Współrealizator”



Administratorzy SWD PRM

Administrator 
wojewódzki

Administrator 
dysponenta lidera

Administrator 
dysponenta 

podwykonawcy

Administrator 
dysponenta 

współrealizatora

Administrator 
centralny

Administrator 
dysponenta LPR



Podstawy prawne

Art.49 ust. 5a ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz.U. 2021 poz. 2053)

„Dysponenci zespołów ratownictwa medycznego mogą wspólnie 
ubiegać się o zawarcie umowy na wykonywanie zadań zespołów 

ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym.”



Podstawy prawne

ZARZĄDZENIE Nr 179/2020/DSM 
PREZESA 

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 
z dnia 12.11.2020 r. 

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów 
w rodzaju ratownictwo medyczne 



ZARZĄDZENIE Nr 179/2020/DSM 
PREZESA 

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 
z dnia 12.11.2020 r. 

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne 

Świadczeniodawca - dysponenta zespołów ratownictwa medycznego, będącego podmiotem leczniczym
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz.
295, 567 i 1493), w skład którego wchodzi jednostka systemu, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy
o PRM;

Współrealizator – świadczeniodawcę, który na podstawie art. 49 ust. 5a ustawy o PRM wspólnie z innym
lub z innymi dysponentami zespołów ratownictwa medycznego ubiega się o zawarcie umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej w rejonie operacyjnym oraz wspólnie z nimi ją wykonuje.

Podwykonawca – podmiot, który na zlecenie świadczeniodawcy lub współrealizatora, o którym mowa
w pkt 12: umowy, samodzielnie organizując powierzony zakres czynności, lub
b) realizuje świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne w rejonie operacyjnym
wskazanym w postępowaniu w sprawie zawarcia i realizacji
a) wykonuje część umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w odniesieniu do części świadczeń,
stanowiących przedmiot umowy zawartej z Funduszem;



ZARZĄDZENIE Nr 179/2020/DSM 
PREZESA 

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 
z dnia 12.11.2020 r. 

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zawarcie umowy, zgodnie z art. 49 ust. 5a ustawy
o PRM, dysponenci zespołów ratownictwa medycznego wyznaczają spośród siebie jednego
świadczeniodawcę, który będzie ich reprezentował w postępowaniu w sprawie zawarcia
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz do zawarcia tej umowy (reprezentant).

5. Współrealizatorzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonywanie umowy
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne. Obowiązki
związane z koordynacją realizacji tej umowy (w tym obsługą tej umowy, raportowaniem,
rozliczaniem) należą do reprezentanta.

Administrator 
dysponenta lidera



ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 3 lipca 2019 r.

w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego

6. Przedsięwzięcia podejmowane przez dysponenta zespołów ratownictwa medycznego jako
administratora dysponenta SWD PRM obejmują w szczególności:
1) współpracę z administratorem centralnym i wojewódzkim SWD PRM;
2) instalację sprzętu i oprogramowania, w tym jego aktualizację i bieżącą obsługę techniczną

w dyspozytorniach medycznych, miejscach stacjonowania i w specjalistycznych środkach transportu
sanitarnego;

3) konfigurowanie systemu nawigacji satelitarnej w specjalistycznych środkach transportu sanitarnego;
4) instalację i aktualizację certyfikatów wewnętrznych na stacjach roboczych i terminalach mobilnych;
5) tworzenie i aktualizację kont użytkowników;
6) zarządzanie kontami użytkowników oraz ich uprawnieniami i rolami systemowymi w SWD PRM;
7) administrowanie siłami i środkami dysponenta przez zarządzanie elementami konfiguracji SWD

PRM, określonymi w dokumentacji technicznej SWD PRM;



Projekt ankiety oceny DM na potrzeby 

aktualizacji procedur awaryjnych



Projekt ankiety oceny DM na potrzeby aktualizacji procedur awaryjnych

W terminie do 16-06-2022 r. akceptację dokumentu nadesłało 6 członków Rady.

1 uwaga została zgłoszona przez Pana Radosława Worożańskiego:

„Uwaga dotyczy pytania 5.7.20 i 5.7.21 Czy występowała konieczność przełączenia ruchu 999 na 

centralkę zapasową oraz co powodowało taką konieczność.

Obecnie nie ma możliwości przełączenia ruchu kierowanego na numer alarmowy 999 na rezerwową centralę 

telefoniczną.”



Odpowiedzi na wolne wnioski zgłaszane na XVIII 

Posiedzeniu Rady ds. SWD PRM



1. Błędy w raportach ZRM, które wyjeżdżają poza województwo 

Odpowiedź: po analizie zagadnienia proponujemy przygotowanie 

dedykowanego raportu predefiniowanego



2. OLAP jako wielowymiarowe patrzenie na dane 

Odpowiedź: oczekujemy na maila Członka Rady ds. SWD PRM w tej sprawie żeby 

doprecyzować poruszane zagadnienie. 

Korzystając z aktualnie posiadanych rozwiązań bazodanowych i raportowych, nie ma 

możliwości realizacji tego zagadnienia.

Projekt na przyszły rozwój.



3. Pan Łukasz Rozbicki zgłosił dużą ilość błędów SIM. 

Odpowiedź: KCMRM wielokrotnie podnosiło temat braku wystarczającej współpracy z CeZ. 

Wystąpiliśmy do CeZ z pismem lecz nie otrzymaliśmy odpowiedzi. 

Staramy się reagować na bieżąco na modyfikacje narzucane przez CeZ.



4. W Module Raportowym brak danych o wysyłce do SIM

Odpowiedź: Pan Kamil Kolczyński zaproponował stworzenie przez zgłoszenia Helpdesk i poinformował, 

że nie jest konieczne zgłaszanie nowej funkcjonalności tylko skonfigurowanie odpowiednich dostępów 

dla użytkowników. Oczekujemy na zgłoszenie w HelpDesku.



5. Zgłoszono problem z generowaniem księgi dyspozytorni medycznej.

Odpowiedź: Poprawki rozwiązujące opisywane problemy zostały zaimplementowane w środowisku 

produkcyjnym SWD PRM.



6. Brak dedykowanych ról technicznych w Module Administratora.

Odpowiedź: Kamil Kolczyński poinformował, że KCMRM nie planuje do czasu zakończenia projektu SWD 

PRM 2.0 modyfikacji w tym zakresie. 

Kwestia tankowania pojazdów została już rozwiązana przez implementację 

RFC 15/2021 – „Optymalizacja zarządzania pojazdami”.



7. Przeskoczyła lokalizacja miejsca zdarzenia – zagadnienie zgłoszone przez Pana Tomasza 

Wardyna.

Odpowiedź: przeanalizowaniu przez Zespół ds. Rozwoju zagadnienie zostało zidentyfikowane jako 

prawidłowe działanie systemu - lokalizacja zdarzenia zmieniała się przez dane otrzymywane z ST CPR 

do momentu rozpoczęcia obsługi przez dyspozytora medycznego 

(po kilku minutach od 'wpadnięcia' formatki do DM).



8. Tryb offline Modułu Dyspozytora – problem z przyjęciem wezwania.

Odpowiedź: Błąd został zidentyfikowany i poprawki zostały zaimplementowane 

w środowisku produkcyjnym SWD PRM.



9. Zastępowalność poprzez łącza SS7. 

Odpowiedź: Nowa wersja zastępowalności została zaimplementowana w dniu 1 czerwca 2022 r.

Nie zgłoszono scenariuszy do omówienia.



10. Elektroniczna dokumentacja medyczna – jaki dokument zostawi ZRM policji w 

przypadku przekazania pacjenta.

Odpowiedź: Dokumentacja medyczna należy do pacjenta i może być udostępniana jedynie na 

podstawie zapisów Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta (Dziennik Ustaw z 2022 r. poz. 64, 974).

W przypadku EDM jeśli policja będzie podmiotem upoważnionym do uzyskania dokumentacji 

medycznej, będzie mogła uzyskać do niej dostęp poprzez system CeZ.



11. Aplikacja AutoMapa – brak możliwości ponownego uruchomienia z poziomu SWD PRM po 

zamknięciu AutoMapy.

Odpowiedź: Możliwość ponownego uruchomienia AutoMapy w Module ZRM bez konieczności 

restartu Modułu ZRM została zaplanowania w ramach RFC 20/2020/SWD PRM „Optymalizacja 

nawigacji w Module ZRM Mobilny”. 

RFC zostanie wdrożone jeszcze w tym roku, dokładny termin nie jest znany na chwile obecną. 



12. Ograniczenie danych dla administratorów i analityków lokalnych

Odpowiedź: Korzystając z aktualnie posiadanych rozwiązań bazodanowych i raportowych, nie ma 

możliwości realizacji tego zagadnienia.



Wolne wnioski



Ustalenie terminu kolejnego Posiedzenia Rady

Planowany termin: 31.08.2022 r.



XIX posiedzenie Rady ds. SWD PRM 

przy KCMRM 


