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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 małopolskie Dysponent ZRM 
Krakowskie Pogotowie 

Ratunkowe 

Imię i nazwisko Krzysztof Palimonka Login użytkownika k.palimonka 

Rola w SWD PRM 
Ratownik medyczny – 

Kierownik ZRM 
E-mail krzysztof.palimonka@kpr.med.pl 

OPIS FUNKCJONALNOŚCI* 

Moduł SWD PRM ZRM stacjonarny i mobilny 

Tytuł zgłoszenia Powiadomienie o upływie ważnych terminów dla kierowcy/ kierownika ZRM   

Funkcjonalność  / Opis 

modyfikacji istniejącej 

funkcjonalności 

 

SWD PRM przechowuje dane o pojazdach uprzywilejowanych, uprawnieniach ratowników 

i kierowców do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych u poszczególnych dysponentów 

ZRM. Jednymi z kluczowych informacji, warunkującymi zapewnienie formalnego 

bezpieczeństwa realizowanych zleceń są: 

1) data ważności badań technicznych pojazdu, 

2) data ważności polisy OC pojazdu, 

3) data ważności polisy OC pracownika na umowie cywilnoprawnej, 

4) data ważności uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. 

 

Aktualnie wszystkie ww. dane wprowadzane są do systemu manualnie co powoduje ryzyka 

procesowe wynikające z faktu opóźnień we wprowadzaniu danych oraz błędy (zgłoszono 

odrębnie wniosek o automatyczna aktualizację z CEPIK). Pomimo, że SWD PRM zawiera 

w swoich zasobach ww. dane, nie są one wykorzystywane do automatycznych notyfikacji 

o upływie danego terminu, a co więcej pozwalają podjąć dyżur np. na karetce bez ważnych 

badań technicznych, czy podjąć dyżur przez osobę nie posiadającą uprawnień do prowadzenia 

pojazdu uprzywilejowanego. 

 

Nowa funkcjonalność zapewnia notyfikację o zbliżającym się terminie upływu ważności: 

a) badań technicznych pojazdu i polisy OC przy logowaniu na dyżur po wybraniu 

określonego pojazdu, 

b) polisy OC ratownika zatrudnionego w oparciu o umowę cywilnoprawną oraz ważności 

uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych – przy logowaniu do systemu 

SWD PRM. 
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Szczegółowy opis 

propozycji zmiany 

1) Na 7 dni przed terminem upływu ważności polisy OC pojazdu lub badania technicznego, 

każdy obejmujący dyżur na danym pojeździe przypisanym do SWD PRM (niezależnie 

od jego funkcji) powinien otrzymać komunikat przy logowaniu: „W dniu (…) upływa 

termin ważności polisy OC/ badań technicznych pojazdu o numerze rejestracyjnym (…) 

– skontaktuj się z właściwą komórką organizacyjną dysponenta ZRM”. 

2) Z chwilą upływu ww. terminu i brakiem jego aktualizacji w systemie SWD PRM 

komunikat powinien brzmieć: „W dniu (…) upłynął termin ważności polisy OC/ badań 

technicznych pojazdu o numerze rejestracyjnym (…) – zweryfikuj stan faktyczny 

i skontaktuj się z właściwą komórką organizacyjną dysponenta ZRM, aby ustalić 

możliwość eksploatacji pojazdu”. 

3) Na 30 dniu przed terminem upływu ważności uprawnień do prowadzenia pojazdów 

uprzywilejowanych lub polisy OC członka ZRM zatrudnionego w oparciu o umowę 

cywilnoprawną, każdorazowe logowanie do systemu powinno być notyfikowane 

komunikatem „W dniu (…) upływa termin ważności uprawnień do prowadzenia 

pojazdów uprzywilejowanych/ polisy OC. Pilnie dostarcz stosowne dokumenty do 

właściwej komórki organizacyjnej danego dysponenta ZRM” 

4) Z chwilą upływu ww. terminu i brakiem jego aktualizacji w systemie SWD PRM 

komunikat powinien brzmieć „Nie posiadach aktualnych uprawnień do prowadzenia 

pojazdów uprzywilejowanych/ aktualnej polisy OC – zweryfikuj stan faktyczny 

i skontaktuj się z właściwą komórką organizacyjną dysponenta ZRM, aby ustalić 

możliwość podjęcia dyżuru” 

 

Przypadki użycia***   

Uzasadnienie 

Wprowadzenie nowej funkcjonalności gwarantuje rzetelne odwzorowanie danych 

o kierowcach będących w zasobach dysponentów ZRM, ogranicza nakłady manualnej 

obsługi procesu a przede wszystkim gwarantuje eliminację ryzyk związanych 

z podjęciem dyżuru przez kierowcę nie posiadającego stosownych uprawnień do 

prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego. 

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 13/06/2022 Numer zgłoszenia 14/06/2022 

Przedstawiciel MZ** Robert Bzducha Stanowisko Główny specjalista 

Wstępna ocena MZ** Pozytywna Priorytet  

Uzasadnienie MZ** Wskazana funkcjonalność wymaga weryfikacji po stronie KCMRM, czy jest 

możliwa do realizacji w ramach dalszego rozwoju SWD PRM. Zgłoszenie 

powiązane ze zgłoszeniem nr 13/06/2022 oraz 12/06/2022. 

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data przekazania do 

oceny do KCMRM** 
22/06/2022 

Opinia KCMRM**** Pozytywna Priorytet 1/2/3 Wersja 1.0/2.0/3.0 

Uzasadnienie 

KCMRM**** 

Zespół KCMRM po przeprowadzonej analizie wydał pozytywną rekomendację 

co do realizacji powyższej inicjatywy z zastrzeżeniem poniższych informacji: 
 

1. Zespół KCMRM po przeprowadzeniu analizy powyższej inicjatywy, 

wydaje pozytywną rekomendację co do jej realizacji z zastrzeżeniem, 

że w chwili obecnej brak jest podstaw prawnych do uzyskiwania i 
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przetwarzania  takich danych z systemu CEPIK na potrzeby SWD PRM 

i opisywana modyfikacja będzie możliwa po wprowadzeniu zmian 

legislacyjnych. 

 

2. Powiadomienie o dacie ważności polisy OC pracownika na umowie 

cywilnoprawnej – negatywna opinia KCMRM co do realizacji tej 

części. Weryfikacja ważności polisy OC to zadanie leżące 

w obowiązkach odpowiedniej komórki organizacyjnej danego 

dysponenta. 

 

3. Powiadomienie o dacie ważności uprawnień do prowadzenia pojazdów 

uprzywilejowanych na podstawie informacji wprowadzonych w Module 

Administratora – pozytywna rekomendacja KCMRM. 

 

Proponujemy realizację poprzez zaimplementowanie poniższej 

opisanego mechanizmu. 

Na 30 dniu przed terminem upływu ważności uprawnień do 

prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych członka ZRM zatrudnionego 

w oparciu o umowę cywilnoprawną, każdorazowe logowanie do 

systemu na rolę kierowcy, ratownika medycznego – kierowcy, 

pielęgniarki/rza systemu - kierowcy powinno być notyfikowane 

komunikatem „W dniu (…) upływa termin ważności uprawnień do 

prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. Pilnie dostarcz stosowne 

dokumenty do właściwej komórki organizacyjnej dysponenta ZRM”. 

 

4. Powiadomienie o upłynięciu terminu ważności uprawnień do 

prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych na podstawie informacji 

wprowadzonych w Module Administratora – pozytywna rekomendacja 

KCMRM. 

 

Z chwilą upływu ww. terminu i brakiem jego aktualizacji w systemie 

SWD PRM każdorazowe logowanie do systemu na rolę kierowcy, 

ratownika medycznego – kierowcy, pielęgniarki/rza systemu - kierowcy 

powinno być notyfikowane komunikatem: „Nie posiadasz aktualnych 

uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych – zweryfikuj 

stan faktyczny i skontaktuj się z właściwą komórką organizacyjną 

dysponenta ZRM, aby ustalić możliwość podjęcia dyżuru”. 

 

Zatwierdził KCMRM**** Paweł Bąkała 

Data przekazania wstępnej 

analizy do MZ**** 
29/08/2022 

Decyzja MZ** do realizacji/ odrzucone Priorytet 1/2/3 Wersja 1.0/2.0/3.0 

Uzasadnienie MZ**  
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Zatwierdził MZ** Imię i nazwisko 

Data przekazania do 

realizacji do KCMRM** 
DD/MM/RRRR 

 

*   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. 


