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Lp. 

Nr inicjatywy 

użytkownika/ 

Tytuł inicjatywy 

Data 

przekazania 

przez MZ 

inicjatywy 

do 

KCMRM 

Opinia KCMRM Uzasadnienie KCMRM 

Data 

przekazania 
przez 

KCMRM 

analizy do 

MZ 

Data przekazania 

przez MZ do 

KCMRM do 

realizacji 

Etap 

realizacji  

w KCMRM 

Termin 

omówienia 

założeń do 

RFC na Radzie 

ds. SWD PRM 

/ Termin 

przekazania do 

członków Rady 

ds. SWD PRM 

do uzgodnień 

Nr RFC w którym 

zawarta jest 

funkcjonalność z 

inicjatywy 

użytkownika 

Data 

akceptacji 

RFC przez 

Radę ds. 

SWD PRM  

Data 

przekazania 

do wyceny 

Uwagi 

Data 

przekazania 

do MZ 

Data 

przekazania 

do realizacji 

Data 

akceptacji 

przez MZ 

Planowany 

termin 

udostępnienia 

w środowisku 

testowym 

1 

Inicjatywa  

nr 1/2021 

- 

Dodanie danych o 

kierownika DM do 

Administratora 

13-01-2021 Pozytywna 

Opisywana funkcjonalność zostanie 

udostępniona po stronie SWD PRM 

w ramach RFC 

22/2020/KCMRM/SWDPRM – 

Rozszerzenie integracji SWDPRM z 

Active Directory – etap 3. 

22-02-2021     

  
 

  

  

2 

Inicjatywa 

nr 2/2021 

- 

Lokalna baza danych 

offline dla całej DM 

13-01-2021 Pozytywna 

Budowa systemów w obrębie OR, 

które w przypadku braku dostępności 

Ośrodków Krajowych będą 

realizowały podstawowe funkcje w 

tym opisane powyżej jest w planach 

rozbudowy SWD PRM w latach 

kolejnych. Projekt jednak wymaga 

szerokiej analizy oraz rozbudowy 

infrastruktury w obrębie OR i OK. 

Po wypracowaniu architektury 

rozwiązania konieczne będzie 

zapewnienie finansowania na 

rozbudowę infrastruktury. 

22-02-2021     

  

 

  

  

3 

Inicjatywa 

nr 3/2021 

- 

Lista pojazdów – 

weryfikacja terminu 

przeglądu technicznego 

pojazdu 

24-02-2021 Nie dotyczy 

Zgłoszenie zostało zamknięte na 

etapie MZ. Opisywana modyfikacja 

funkcjonalności jest zaplanowana w 

ramach RFC 03/2021. 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 03/2021 
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4 

Inicjatywa 

nr 4/2021 

- 

Stan oddziałów 

szpitalnych w Module 

Dyspozytora , Module 

ZRM , Module WKRM 

24-02-2021        

  

 

  

  

5 

Inicjatywa 

nr 5/2021 

- 

Implementacja skrótów 

klawiszowych 

22-02-2021 Negatywna 

Powyższa funkcjonalność wymaga 
realizacji w ramach zlecenia RFC 

polegającego na modyfikacji obecnie 
istniejącego mechanizmu w SWD 

PRM. Warty zauważenie jest fakt, iż 
funkcjonalność skrótów 

klawiszowych dla powyższych 
mechanizmów jest już 

zaimplementowana w SWD PRM, dla 
kombinacji dwóch klawiszy, co w 

ocenie KCMRM ograniczy w 
znacznym stopniu możliwość 

wystąpienia błędu spowodowanego 
przypadkowym wciśnięciem jednego 

klawisza. Ponadto, warto zwrócić 
uwagę, iż pojedyncze klawisze 
funkcyjne F mają ustalone oraz 

powszechnie znane funkcje, które 
nie odpowiadają zaproponowanym 

przez użytkownika. 

03-02-2022     

  

 

  

  

6 

Inicjatywa 

nr 6/2021 

- 

Sposób podawania 

lokalizacji przez TOPR, 

punkty przekazywania 

poszkodowanych do ZRM 

24-03-2021 Pozytywna 

Realizacja wymagania tj. 
implementacja słownika punktów 

przekazania wiązałaby się z 
określeniem procedur oraz sposobu 

aktualizacji i zarządzania ww. 
słownikiem, ponieważ KCMRM nie 

byłby administratorem jego danych, 
a jedynie użytkownikiem końcowym, 

co mogłoby powodować brak 
aktualnych danych. Modyfikacja 
wymagałaby również modyfikacji 

formatki zdarzenia w Module 
Dyspozytora poprzez dodanie listy 

rozwijalnej, z której pobierane byłby 
dane ww. punktów przekazania. 

Dodatkowo można dodać punkty POI 
w Uniwersalnym Module Mapowym, 

za pomocą którego dyspozytor 
medyczny mógłby oznaczyć 

zdarzenie w Module Mapowym, 
jednak takie rozwiązanie 

03-02-2022     

  

 

  

  



 

4 
 

wymagałoby kontaktu z GUGiK i 
naniesienie ww. POI w UMM. 

7 

Inicjatywa 

nr 7/2021 

- 

Lista pojazdów w 

szczegółach ZRM w 

aplikacji dyspozytora 

24-03-2021 Negatywna 

Opisywana funkcjonalność jest 
przewidziana dla użytkownika z rolą 

administrator  
i rozszerzanie jej dla dyspozytorów 

medycznych może wprowadzić 
chaos  

w zakresie odpowiedzialności. 
Ponadto, aby ZRM był poprawnie 

zdefiniowany w SWD PRM, 
konieczne jest przypisanie do niego 

również innych elementów 
wymaganych do prawidłowego 
działania zespołu, szczegółowo 

opisanych w rozdziale 8.13 Dodanie 
ZRM w dokumencie pt.: „KCMRM-
ZR-INS-04 Instrukcja użytkownika - 

Moduł Administratora SWD PRM”, co 
jest zadaniem administratora 

dysponenta ZRM, a nie dyspozytora 
medycznego. 

09-05-2021     

  

 

  

  

8 

Inicjatywa 

nr 8/2021 

- 

Dodanie nowych 

raportów 

24-03-2021 Pozytywna 

Dodanie nowego raportu wymaga 
szczegółowego określenia założeń 

biznesowych. Ponadto, nie ma 
możliwości wygenerowania zbioru 

nagrań dla konkretnego dyspozytora 
w określonym przedziale czasowym, 
jako raport w Module Raportowym, 

a dostęp opisanych raportów jest 
możliwy do zawężenia jedynie do 

konkretnego podmiotu, a nie 
uprawnień użytkownika SWD PRM. 

03-02-2022     

  

 

  

  

9 

Inicjatywa 

nr 9/2021 – Raport 

statusów ZRM 

24-03-2021 Pozytywna 

Dodanie nowego raportu wymaga 
szczegółowego określenia założeń 
biznesowych. Po wstępnej analizie, 
istnieje możliwość opracowania i 

wdrożenia zaproponowanego 
raportu. Aktualnie w ramach 

raportów ZRM nie istnieje raport 
przedstawiający czasy statusów w 

ramach realizacji KZW. 

31-12-2021 13-01-2022    

  

 

  

  

10 

Inicjatywa nr 12/2021 – 
Modyfikacja sposobu 
dysponowania LZRM 

19-04-2021 Negatywna 

W opisywanej sytuacji należy w 
„Liście ZRM” dodać widoczność ZRM 

z danego województwa (w tym 
przypadku woj. mazowieckie). Zespół 

KCMRM przeprowadził weryfikację 
tego zagadnienia i potwierdza, że 

SWD PRM działa poprawnie w 
opisywanej kwestii. 

03-02-2022     
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11 

Inicjatywa nr 13/2021 – 
Dodanie zakładki „Lista 

podmiotów” dla 
administratora dysponenta 

23-04-2021 Pozytywna 

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. 

31-12-2021     

  

 

  

  

12 

Inicjatywa nr 14/2021 – 
Dodanie parametrów 

wejściowych rozpoczęcia 
dyżuru 

10-05-2021 Pozytywna 

Opisywane funkcjonalności zostały 
zaimplementowane w nowym 

Module Raportowym wdrożonym w 
środowisku produkcyjnym. Raporty 
znajdują się w katalogu raportów 

„PZŁ”. 

02-02-2022  Zrealizowane Nie dotyczy Nie dotyczy 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

Nie 

dotyczy 
Nie dotyczy Nie dotyczy 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

13 

Inicjatywa nr 15/2021 – 
Dodanie raportu połączeń 
dyspozytora medycznego 

10-05-2021 Pozytywna 

Implementacja nowego raportu jest 
zawarta w ramach grupy raportów 

dotyczących PZŁ SWD PRM jakie 
będą udostępnione użytkownikom 
SWD PRM na początku 2022 roku. 
Ostateczny kształt raportu i zakres 
danych został uzgodniony podczas 

warsztatów z przedstawicielami 
Departamentu Bezpieczeństwa 

Ministerstwa Zdrowia podczas prac 
nad ww. grupą raportów. 

30-12-2021 31-12-2021    

  

 
  

  

14 

Inicjatywa 

nr 16/2021 –  Czas 
zakończenia zlecenia a 

czas przekazania pacjenta 

28-05-2021 Negatywna 

Zaimplementowane RFC 01/2021 
wprowadza odpowiednią 

chronologię statusów, która 
powinna wyczerpać poruszaną 

przez użytkownika kwestię. 

27-08-2021 

31-08-2021 – 

negatywna decyzja 

MZ 

Nie dotyczy Nie dotyczy RFC 01/2021 

  

 

  

  

15 

Inicjatywa 

17/2021 – Możliwość 

dodawania kolumn w 

widoku 

28-05-2021 Pozytywna 

Istnieje zasadność wprowadzenia 
takiej modyfikacji. Pozostaje 

kwestia analizy rozwiązania po 
stronie wykonawcy w związku z 

27-08-2021 31-08-2021      

 



 

6 
 

trudnością zobrazowania takiej 
sytuacji dla użytkowników, którzy 

przypisani są do kilku lub 
kilkunastu podmiotów. 

  

  

16 

Inicjatywa 

18/2021 

 

Formatka „połącz 

zdarzenia” – filtr, 

szukanie 

01-07-2021 Negatywna 

W Module Dyspozytora w ramach 

realizowanej obecnie rozbudowy 

do tzw. wersji SWD PRM 2.0, 

planowana jest modyfikacja 

funkcjonalności zdarzeń 

podobnych, która spowoduje, że 

liczba wyświetlanych 

zdarzeńpodobnych zostanie 

maksymalnie zawężona. 

Sekcja zostanie zmodyfikowana 

przez rozszerzenie mechanizmu 

podpowiadania zdarzeń 

podobnych o warunki: 

1) miejsce zdarzenia 

znajduje się w odległości 

nie większej od 

maksymalnej odległości 

zdarzenia podobnego 

zdefiniowanej w MADM; 

2) imię i nazwisko lub wiek 

poszkodowanego są takie 

same. 

 

Zdarzenia starsze niż liczba 

godzin określona w parametrze 

systemowym nie będą 

wyświetlane. 

 

W związku z powyższym nie 

rekomendujemy implementacji 

zaproponowanego rozwiązania w 

formie zgłoszonej przez Śląski 

Urząd Wojewódzki w Katowicach. 

 

27-08-2021 

31-08-2021 – 

negatywna decyzja 

MZ 

Nie dotyczy Nie dotyczy  
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17 
Inicjatywa 19/2021 
Raporty PZŁ z WOK 

19-08-2021 Negatywna 

Narzędzie WOK (Wizualizacja 
Obsługi Kolejek) jest narzędziem 

mającym na celu jedynie wizualizację 
pracy dyspozytorni medycznych oraz 

dyspozytorów medycznych. Z 
założenia, do sporządzania 

raportów, służy Moduł Raportowy 
SWD PRM. 

04-11-2021 31-12-2021    

  

 

  

  

18 

Inicjatywa 20/2021 
Dodanie możliwości 

odsłuchu treści nagrania z 
formatki zgłoszenia dla 

zgłoszenia przyjętego przez 
inną DM ale przekazaną do 

właściwej DM w celu 
zadysponowania ZRM 

06-09-2021 Pozytywna 

Opisywana modyfikacja jest zasadna 
do realizacji i usprawni pracę 

dyspozytorów medycznych. Wymaga 
modyfikacji zarówno po stronie SWD 

PRM jak i PZŁ SWD PRM. 

02-02-2022 03-02-2022    

  

 

  

  

19 

Inicjatywa 24/2021 
Dodanie opcji wybrania 

karty sieciowej 
06-11-2021 Negatywna 

Zmiana jest niezasadna ponieważ 
aplikacja uruchamia się w 

środowisku wirtualnym Java i nie 
ingeruje w ustawienia systemu 

Windows. W systemie Windows jest 
możliwość dostosowania ustawień 

sieciowych z uwzględnieniem 
priorytetów kart sieciowych i 

routingu. 

28-12-2021 13-01-2022    

  

 

  

  

20 

Inicjatywa 25/2021 
Syntezator mowy do 

odtwarzania komunikatów 

17-11-2021 Pozytywna 

Zespół KCMRM pozytywnie ocenia 
opisywane w zgłoszeniu 

funkcjonalności. Realizacja ww. 
zmiany musi zostać poprzedzone 

analizą wszystkich dźwięków i 
komunikatów jakie są obecnie i będą 

generowane przez SWD PRM po 
wdrożeniu tzw. wersji 2.0. 

02-02-2022 03-02-2022    
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21 

Inicjatywa 26/2021 
Dodanie paska 

wyszukiwania w Module 
Analityka 

06-10-2021 Pozytywna 

W opinii Zespołu ds. Rozwoju SWD 
PRM, opisywana w zgłoszeniu 

funkcjonalność ułatwi użytkownikom 
pracę w Module Analityka. 

Analogiczna funkcjonalność jest już 
zaimplementowana w Module 

Dyspozytora. W ramach realizacji 
powyższej modyfikacji powinien 

zostać dodany parametr centralny 
ograniczający maksymalny zakres 

czasowy. 

02-02-2022 03-02-2022    

  

 

  

  

22 
Inicjatywa 27/2021 

Tłumacz PJM on-line 
30-11-2021        

  

 

  

  

22 

Inicjatywa 28/2021 
Dodanie nowych statusów 
przejazd na mycie, przejazd 

na dezynfekcję 

22-12-2021 Pozytywna 

Zespół KCMRM proponuje dodanie 
jednego nowego statusu: 

„Odtwarzanie gotowości”, który 
będzie służył do obsługi wszelkich 
niestandardowych sytuacji oraz 

dedykowany zostanie przejazdom na 
mycie, dezynfekcję, tankowanie, 
uzupełnienie sprzętu, leków czy 
zamiany pojazdu. Status będzie 

umożliwiał zadysponowanie ZRM do 
zdarzenia. Konieczna będzie również 

analiza zależności jakie już dziś są 
zaimplementowane w obszarze 

statusów ZRM. 

20-04-2022 16-05-2022    

  

 

  

  

23 

Inicjatywa 29/2021 
Dodanie filtrów 

wyszukiwania w aplikacji 
VaboxWeb 

21-12-2021 Pozytywna 

Obecnie zaimplementowane 
funkcjonalności umożliwiają 

dostęp do nagrań wytworzonych 
w ramach właściwej dyspozytorni 

medycznej – w opinii Zespołu 
KCMRM należy zmodyfikować 

powyższą funkcjonalność 
poprzez możliwość wyświetlenia 
przez użytkownika wszystkich 

nagrań dostępnych w systemie, 
zarówno tych do których 

użytkownik ma uprawnienia jak i 
tych do których nie posiada 

uprawnień, zgodnie z przyjętą 
logiką systemu. Nagrania do 

których użytkownik ma 
uprawnienia będą jednoznacznie 

20-04-2022     
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oznaczone na liście. Pozostałe 
nagrania będą jedynie 

prezentowane, bez możliwości 
odsłuchu, eksportu oraz 

możliwości wyszukania nagrań 
powiązanych. Listę będzie można 

zapisać w postaci pliku csv. 
Zapisane zostaną wszystkie 

rekordy.  
 

 

24 

Inicjatywa 30/2021 
Modyfikacja schematu 

odbioru zgłoszenia 

22-12-2021 Pozytywna 

W opinii KCMRM wdrożenie 

powyższej modyfikacji pozwoli 

uniknąć sytuacji opisanej przez 

użytkownika. Proponujemy 

procedowanie rozwiązania 

zmodyfikowanego w następujący 

sposób:  

 

Połączenia przychodzące na 

kolejkę HLD-GDM, w przypadku 

użytkownika zalogowanego do roli 

GDM i będącego w obsłudze: 

a) będą oczekiwały na 

dedykowanej zapowiedzi dla 

danej kolejki HLD; 

b) po upływie zadanego czasu (15 

sekund) połączenia oczekujące na 

zapowiedzi na kolejce HLD-GDM 

będą przekierowywane na kolejkę 

wspólną HLD-ZGDM i będą 

prezentowane na konsoli GDM i 

ZGDM z aktywnym dzwonkiem. 

Dyspozytorzy medyczni z rolą 

GDM i ZGDM będą mieli 

możliwość ich odebrania. HLD-

ZGDM - jest to dedykowana 

kolejka do obsługi połączeń 

oczekujących, które nie zostały 

odebrane na kolejce HLD-GDM. 

 

W przypadku braku 

zalogowanego użytkownika do 

HLD-GDM scenariusz pozostaje 

bez zmian.  

 

30-05-2022 

 

 

17-06-2022 
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Jednocześnie informujemy, że 
Zespół ds. Rozwoju SWD PRM 

wraz  
z Wykonawcą PZŁ SWD PRM, 

przetestował powyższy 
scenariusz i poddał go 

tygodniowej obserwacji w DM07-
01 Warszawa. Żaden użytkownik 

nie zgłosił uwag do działania 
zaimplementowanego 

rozwiązania. 

25 

Inicjatywa 31/2021 
Modyfikacja zakładki „SIM” 

o nową funkcję 
drukowania i exportu 

danych 

22-12-2021 Negatywna 

W opinii KCMRM nie ma 

zasadności implementacji 

opisywanych funkcjonalności, 

ponieważ w bieżącym roku 

planujemy produkcyjne 

uruchomienie m. in. Modułu 

Analityka SWD 2.0, w którym 

przewidziano funkcjonalności 

umożliwiające użytkownikowi z 

rolą analityka przesyłanie 

dokumentacji medycznej do 

kierowników ZRM celem 

umożliwienia poprawy błędów. 

Poniżej opis funkcjonalności 

przekazywania dokumentów do 

poprawy przez kierowników ZRM 

zgodnie z zapisami Projektu 

Technicznego rozbudowy Modułu 

Analityka do tzw. wersji SWD PRM 

2.0: 

 

3.6.3 PRZEKAZYWANIE KART  

Funkcjonalność przekazywania 

dokumentów będzie dostępna 

wyłącznie dla Użytkowników z 

uprawnieniem systemowym 

ANLD. Funkcjonalność dotyczy 

kart, które będą otrzymają status 

KZW:  

1) „Błąd walidacji wstępnej”;  

2) „Błąd zwrócony z OW NFZ”.  

ANLD po weryfikacji błędnych, 

oznaczonych na czerwono, pól w 

karcie, będzie miał możliwość 

przekazania ich do Kierownika 

26-04-2022 16-05-2022    
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ZRM, który wytworzył 

dokumentację.  

Przekazanie dokumentacji przez 

System nastąpi po oznaczeniu 

dokumentów na liście 

dokumentów do modyfikacji, a 

następnie kliknięciu w przycisk 

„Przekaż karty”. Po kliknięciu w 

przycisk „Przekaz karty”, System:  

1) udostępni karty w MS ZRM, 

gdzie Kierownik ZRM będzie miał 

możliwość ich poprawy;  

2) status KZW zostanie 

zmieniona na „Do uzupełnienia”;  

3) dokumenty przestaną być 
widoczne na liście zamkniętych 

dokumentów, ponieważ 
wymagają ponownego 

zamknięcia. Karty ze statusem 
KZW „Do uzupełnienia” są 

wyświetlane na liście 
dokumentów do modyfikacji. 


