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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 lubuskie Dysponent ZRM LUW 

Imię i nazwisko Tomasz Wardyn Login użytkownika t.wardyn 

Rola w SWD PRM 
administrator 

wojewódzki 
E-mail tomasz.wardyn@lubuskie.uw.gov.pl 

OPIS FUNKCJONALNOŚCI* 

Moduł SWD PRM Moduł Raportowy 

Tytuł zgłoszenia 
Dodanie nowego raportu – Wykaz zmian w danych wprowadzonych do SWD PRM przez 

wybranego użytkownika 

Funkcjonalność  / Opis 

modyfikacji istniejącej 

funkcjonalności 

Stworzenie raportu umożliwiającego wylistowanie danych zmienionych przez administratora, 

analityka lub innych użytkowników w SWD PRM.  

Szczegółowy opis 

propozycji zmiany 

Raport powinien umożliwiać wybór zakresu dat, użytkownika i zakresu danych np. użytkownicy, 

podmioty, stanowiska dyspozytorskie , …, wyposażenie (wg. kolejności opcji w MADM). 

Wygenerowany raport powinien zatem zawierać zakres dat, imię i nazwisko użytkownika oraz 

dane zmieniane i zmienione. 

Przypadki użycia***  

W przypadku konieczności monitorowania danych wprowadzanych do SWD PRM zgodnie 

z pismami DBR.525.2.3.2021.AF z 01-02-2021 r. , DBR.521.7.2021.AF z 27-04-2021 r.,  

administrator wojew. nie ma narzędzi do efektywnego sprawdzania poprawności  

wprowadzonych danych ze względu na ogromną ilość danych i brak historii wprowadzanych 

danych.  

Uzasadnienie 

Bez nowego raportu administrator nie jest w stanie monitorować zmian danych w systemie SWD 

PRM. Dzięki raportowi zaistnieje możliwość szybkiego sprawdzenia czy administrator dysponenta 

wprowadził zmiany do których zobowiązało np. MZ odnośnie liczby godzin gotowości na dobę 

czy okresu pozostawania w gotowości w ciągu roku w MADM zgodnie z WPDS 

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 21/06/2022 Numer zgłoszenia 20/06/2022 

Przedstawiciel MZ** Robert Bzducha Stanowisko Główny specjalista 

Wstępna ocena MZ** pozytywna Priorytet  

Uzasadnienie MZ** Wskazana funkcjonalność wymaga wydania opinii KCMRM co do możliwości jej realizacji w 

SWD PRM. 
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Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data przekazania do 

oceny do KCMRM** 
29/06/2022 

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

Uzasadnienie 

KCMRM**** 

Przedstawiona propozycja nowej funkcjonalności została oceniona pozytywnie przez zespół 

KCMRM.  

 

Zespół KCMRM proponuje realizację powyższej modyfikacji poprzez implementację opisywanego 

raportu w zakresie dwóch obszarów: 

1. zmiany dokonywane przez danego użytkownika; 

2. zmiany dokonywane w danym obszarze systemu. 

 

Implementacja powyższego będzie wymagała zlecenia RFC. 

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**  

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. 


