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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 
Automatyczna aktualizacja danych o kierowcach pojazdów uprzywilejowanych we flocie 

dysponentów ZRM  

Funkcjonalność  / Opis 

modyfikacji istniejącej 

funkcjonalności 

 

SWD PRM przechowuje dane o uprawnieniach kierowców do prowadzenia pojazdów 

uprzywilejowanych u poszczególnych dysponentów ZRM. Jednymi z kluczowych informacji, 

warunkującymi zapewnienie bezpieczeństwa realizowanych zleceń są: 

1) status posiadanych uprawnień do prowadzenia pojazdów – w tym kategoria prawa 

jazdy 

2) informacja o posiadanych uprawnieniach do prowadzenia pojazdów 

uprzywilejowanych (tzw. „wkładka”) 

 

Dane o kierowcach są obecnie wprowadzane manualnie przez poszczególnych dysponentów 

co powoduje ryzyka procesowe wynikające z faktu opóźnień we wprowadzaniu danych oraz 

błędy. 

 

Nowa funkcjonalność polega na tym, aby dane mogły się aktualizować automatycznie w 

oparciu o dane z systemu CEPIK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców). Automatyzacja 

gwarantuje nie tylko aktualność danych, ale także ich rzetelność. Nie bez znaczenia jest także 

ograniczenie wymaganych zasobów dla zapewnienia ciągłości procesu w obecnym kształcie. 

 

Szczegółowy opis 

propozycji zmiany 

 

Warunkiem zapewnienia funkcjonalności jest integracja SWD PRM z bazą danych CEPIK. 

Integracja baz danych pozwalałaby: 

1) automatycznie przenieść dane o uprawnieniach danego kierowcy z bazy CEPIK do 

SWD PRM, po wprowadzeniu przed administratora określonej informacji wstępnej (np. 

nr PESEL) – cały proces trwałby wówczas szybko, a implementacja danych 

gwarantowałaby ich rzetelne odwzorowanie, 
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2) automatycznie aktualizować dane o posiadanych uprawnieniach w SWD PRM z bazy 

CEPIK (a przede wszystkim krytyczne informacje dot. daty ważności uprawnień do 

prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych i statusie posiadanego prawa jazdy – np. w 

przypadku jego zatrzymania). Automatyzacja aktualizacji danych zapewnia możliwość 

wprowadzenia także innych funkcjonalności np. powiadamianie o zbliżającym się 

terminie wygaśnięcia uprawnień oraz blokadą możliwości podjęcia dyżuru w przypadku 

zatrzymania prawa jazdy. Funkcjonalność wymagałaby oprogramowanie algorytmu 

aktualizacji w procesie przetwarzania danych SWD PRM. 

Przypadki użycia***  

1) wprowadzenie danych o uprawnieniach nowego kierowcy: 

a) dla wypełniania wymaganych pól SWD o nowym kierowcy u dysponenta ZRM 

wystarczyłoby jedynie wskazać np. nr PESEL, a następnie wybrać klawisz 

funkcyjny  „wprowadź kierowcę”, którego aktywacja powodowałby automatyczne 

zaciągnięcie danych z bazy CEPIK 

2) aktualizacja bazy danych o uprawnieniach posiadanych przez kierowców (w 

szczególności dat upływu ważności uprawnień do prowadzenia pojazdów 

uprzywilejowanych, statusie prawa jazdy, np. punktach karnych) umożliwia włączenie 

dalszej funkcjonalności (wskazanej w odrębnym wniosku) polegającej na 

automatycznym powiadomieniu o zbliżającym się terminie upływu ważności uprawnień 

lub blokady możliwości podjęcia dyżuru w przypadku zatrzymania prawa jazdy 

kierowcy. Powiadomienie powinno być generowane np. 7 dni przed terminem upływu 

ważności w procesie logowania na dyżur kierowcy po wybraniu określonego pojazdu 

oraz notyfikacja via mail/SWD PRM do administratora u danego dysponenta ZRM. 

 

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 12/06/2022 

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. 

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 przeprowadzeniu analizy powyższej inicjatywy, wydaje 

pozytywną rekomendację co do jej realizacji z zastrzeżeniem, że w chwili 

obecnej brak jest podstaw prawnych do uzyskiwania i przetwarzania  takich 

danych z systemu CEPIK na potrzeby SWD PRM i opisywana modyfikacja 

będzie możliwa po wprowadzeniu zmian legislacyjnych w przedmiotowym 

zakresie.  

Zatwierdził KCMRM**** Paweł Bąkała 
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Data przekazania wstępnej 

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

Decyzja MZ** Do realizacji Priorytet  Wersja  

Uzasadnienie MZ** 

 Ministerstwo Zdrowia przychyla się do opinii KCMRM o realizowaniu 

zaproponowanej zmiany. Jednocześnie DB wystąpi do KPRM w celu ustalenia 

możliwych do realizacji zmian w dedykowanych przepisach. 

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data przekazania do 

realizacji do KCMRM** 
31/08/2022 

 

*   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. 


