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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 zachodniopomorskie Dysponent ZRM WSPR Szczecin 

Imię i nazwisko Mateusz Kleinszmidt Login użytkownika m_kleinszmidt 

Rola w SWD PRM Dyspozytor wysyłający E-mail m_kleinszmidt@o2.pl 

OPIS FUNKCJONALNOŚCI* 

Moduł SWD PRM Dyspozytor 

Tytuł zgłoszenia Przydzielanie służb pomocniczych 

Funkcjonalność  / Opis 

modyfikacji istniejącej 

funkcjonalności 

Proponuje dodanie opcji edytowania „Dołącz Policję”, „dołącz PSP” 

Szczegółowy opis 

propozycji zmiany 

W przypadku gdy dyspozytor pomyli się i w trakcie przydzielania służby dołączy Policję lub PSP 

z innego powiatu nie ma ponownej możliwości wysłania formatki, opcja „Dołącz” jest 

zablokowana  

Przypadki użycia***  Przydzielanie odpowiedniej służby pomocniczej 

Uzasadnienie 

Przypadkowe dodanie służb z innego powiatu skutkuje wydłużeniem czasu 

informowania właściwych służb o zdarzeniu, ponadto dyżurny Policji czy PSP musi 

napisać nowa formatkę i zbierać wywiad, nie ma możliwości podglądu aktualnych 

wpisów w formatce „opis dla CPR” 

 MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 10/06/2022 Numer zgłoszenia 11/06/2022 

Przedstawiciel MZ** Robert Bzducha Stanowisko Główny specjalista 

Wstępna ocena MZ** Pozytywna Priorytet  

Uzasadnienie MZ** Wskazana funkcjonalność wymaga weryfikacji po stronie KCMRM czy nie 

została zaplanowana w ramach dalszego rozwoju SWD PRM. 

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data przekazania do 

oceny do KCMRM** 
22/06/2022 
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Opinia KCMRM**** negatywna Priorytet 1/2/3 Wersja 1.0/2.0/3.0 

Uzasadnienie 

KCMRM**** 

W ramach rozbudowy Modułu Dyspozytora do tzw. wersji SWD 2.0, przewidziano 

funkcjonalność podpowiadania jednostki służby dodatkowej właściwej ze względu na 

miejsce zdarzenia. Funkcjonalność została opisana w Projekcie Technicznym 

rozbudowy Modułu Dyspozytora: 

 

3.4.10 SEKCJA SŁUŻBY DODATKOWE  

„Domyślną wartością na liście jednostek w oknie „Dołączenie służb pomocniczych” 
będzie jednostka wynikająca z miejsca zdarzenia (do poziomu powiatu), do którego 
wzywane są służby. Możliwe będzie również wybranie z listy jednostki innej niż 
domyślna.” 
 
Z uwagi na powyższe, zespół KCMRM nie rekomenduje realizacji opisywanej 
funkcjonalności. 

Zatwierdził KCMRM**** Mateusz Komza 

Data przekazania wstępnej 

analizy do MZ**** 
05/07/2022 

Decyzja MZ** odrzucone Priorytet  Wersja  

Uzasadnienie MZ** 

Ministerstwo Zdrowia przychyla się do opinii KCMRM o odstąpieniu od 

realizacji zaproponowanej zmiany biorąc pod uwagę iż zaproponowana 

zmiana została uwzględniona w ramach rozwoju SWD PRM do wersji 2.0 

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data przekazania do 

realizacji do KCMRM** 
18/07/2022 

 

*   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. 


