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DFORMULARZ ZGŁOSZENIA (zaznacz typ zgłoszenia)  

Zgłoszenie nowej funkcjonalności SWD PRM lub PZŁ SWD PRM  

Zgłoszenie modyfikacji funkcjonalności SWD PRM lub PZŁ SWD PRM  

DANE KONTAKTOWE UŻYTKOWNIKA SWD PRM* 

Województwo Śląskie Podmiot Śląski Urząd Wojewódzki 

Imię i nazwisko Patryk Sitek Login użytkownika p.sitek 

Rola w SWD PRM Administrator SWD PRM E-mail sitekp@wcpr.slask.eu 

OPIS FUNKCJONALNOŚCI* 

Moduł SWD PRM / PZŁ 

SWD PRM 
Moduł Raportowy SWD PRM - Baza danych Oracle 

Tytuł zgłoszenia Nowy raport predefiniowany dot. średniego czasu oczekiwania na połączenie dm 

Funkcjonalność / Opis 

modyfikacji istniejącej 

funkcjonalności 

Utworzenie nowego predefiniowanego raportu 

Szczegółowy opis 

propozycji zmiany 

Raport powinien przedstawiać średni czasu oczekiwania na połączenie z dyspozytorni 

medycznej od momentu wpłynięcia połączenia na kolejkę do momentu odebrania połączenia 

przez dyspozytora med. 

Przypadki użycia***   

Uzasadnienie 
Raport potrzebny jest do wykonywania analiz w związku z półrocznymi zestawieniami 

finansowymi Wydziału Powiadamiania Ratunkowego (Budżet zadaniowy). 

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 17/08/2022 Numer zgłoszenia 27/08/2022 

Przedstawiciel MZ** Robert Bzducha Stanowisko Główny specjalista 

Wstępna ocena MZ** pozytywna   

Uzasadnienie MZ 

w przypadku opinii 

negatywnej **  

Wskazany raport stanowi część przygotowywanej obecnie grupy raportów 

PZŁ SWD PRM. Raporty obecnie podlegają ponownej weryfikacji przez DB 

co do poprawności generowania danych. 

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data przekazania do 

oceny do KCMRM** 
31/08/2022 

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

Uzasadnienie KCMRM 

****  

KCMRM wydaje negatywną opinie z uwagi na fakt, że średni czas oczekiwania 

na odebranie połączenia już jest uwzględniony w 12 na 17 procedowanych 

x 
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raportach PZŁ SWD PRM, które niebawem zostaną udostępnione na 

produkcje. 

 

Poniżej znajdują się raportu wraz z opisami w których występuje średni czas 

oczekiwania na odebranie połączenia: 

 

1)  „Raport 1 – Liczba połączeń z 999 – roczny” jest to raport ogólny, 

przedstawiający liczbę odebranych połączeń, liczbę połączeń 

rozłączonych przed podjęciem obsługi oraz średni czas oczekiwania na 

odebranie połączenia i średni czas trwania połączenia. Uwzględniane 

są tylko połączenia na numer 999 (połączenia z 112 nie są brane pod 

uwagę). Raport generowany jest na dany rok a wyniki są rozbite na 

poszczególne miesiące. 

2) „Raport 2 – Obsługa połączeń z 999 - czasowy” jest to raport ogólny, 

przedstawiający liczbę dostępnych podstawowych stanowisk 

dyspozytorskich, łączną liczbę pracujących stanowisk dyspozytorskich, 

liczbę odebranych połączeń, liczbę połączeń rozłączonych przed 

podjęciem obsługi oraz średni czas oczekiwania na odebranie 

połączenia, średni czas trwania połączenia oraz łączny średni czas 

obsługi połączenia. Uwzględniane są tylko połączenia na numer 999 

(połączenia z 112 nie są brane pod uwagę). Raport generowany jest 

według dowolnie określonej daty. Dodatkowo należy określić początek 

dyżuru. Wyniki raportu są prezentowane w 12h interwałach od 

określonej godziny początku dyżuru z rozbiciem na poszczególne dni. 

3) „Raport 4 - Obsługa połączeń z 999 - raport dobowy – średni czas” jest 

to raport ogólny, przedstawiający liczbę konsol dyspozytorskich z 

podziałem na zalogowane, wylogowane w trakcie przerwy oraz karnie 

wylogowane, liczbę odebranych połączeń, liczbę połączeń 

rozłączonych przed podjęciem obsługi oraz średni czas oczekiwania na 

odebranie połączenia i średni czas trwania połączenia. Uwzględniane 

są tylko połączenia na numer 999 (połączenia z 112 nie są brane pod 

uwagę). Raport generowany jest na wybrany dzień - dobę. Dodatkowo 

należy określić początek dyżuru. Wyniki są rozbite na przedziały 

godzinne np. po wybraniu daty 1 luty raport będzie pokazywał 

przedziały godzinne w zakresie doby: 1 luty przedziały godzinne od 

wartości ustawionej jako początek dyżuru np. 07:00 do 00:00 oraz 2 luty 

przedziały godzinne od 00:00 do 07:00. 

4) „Raport 7 – Raport przedstawiający pracę dm - indywidualny” jest to 

raport przedstawiający pracę dyspozytorów medycznych w wybranej 

dobie w interwale godzinnym wraz z podaniem liczby połączeń 

odebranych, liczby połączeń odrzuconych, średniego i maksymalnego 

czasu oczekiwania na odebranie połączenia, średniego  

i maksymalnego czasu trwania połączenia, średniego i maksymalnego 

czasu obsługi połączenia. Wyniki są rozbite na przedziały godzinne np. 
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po wybraniu daty 1 luty raport będzie pokazywał przedziały godzinne w 

zakresie doby: 1 luty przedziały godzinne od wartości ustawionej jako 

początek dyżuru np. 07:00 do 00:00 oraz 2 luty przedziały godzinne od 

00:00 do 07:00. 

5)  „Raport 8 – Raport przedstawiający pracę dm – indywidualny 999” jest 

to raport przedstawiający pracę dyspozytorów medycznych w wybranej 

dobie w interwale godzinnym wraz z podaniem liczby połączeń 

odebranych, liczby połączeń odrzuconych, średniego i maksymalnego 

czasu oczekiwania na odebranie połączenia, średniego  

i maksymalnego czasu trwania połączenia, średniego i maksymalnego 

czasu obsługi zgłoszenia. Uwzględniane są tylko połączenia na numer 

999 (połączenia z 112 nie są brane pod uwagę). Wyniki są rozbite na 

przedziały godzinne np. po wybraniu daty 1 luty raport będzie 

pokazywał przedziały godzinne w zakresie doby: 1 luty przedziały 

godzinne od wartości ustawionej jako początek dyżuru np. 07:00 do 

00:00 oraz 2 luty przedziały godzinne od 00:00 do 07:00. 

6) „Raport 11 – Raport przedstawiający pracę dm - indywidualny 112” jest 

to raport przedstawiający pracę dyspozytorów medycznych w wybranej 

dobie w interwale godzinnym wraz z podaniem liczby połączeń 

odebranych, liczby połączeń odrzuconych, średniego i maksymalnego 

czasu oczekiwania na odebranie połączenia, średniego  

i maksymalnego czasu trwania połączenia, średniego i maksymalnego 

czasu obsługi zgłoszenia. Uwzględniane są tylko połączenia na numer 

112 (połączenia z 999 nie są brane pod uwagę). Wyniki są rozbite na 

przedziały godzinne np. po wybraniu daty 1 luty raport będzie 

pokazywał przedziały godzinne w zakresie doby: 1 luty przedziały 

godzinne od wartości ustawionej jako początek dyżuru np. 07:00 do 

00:00 oraz 2 luty przedziały godzinne od 00:00 do 07:00. 

7)  „Raport 10 – Liczba połączeń z 112 – roczny” jest to raport ogólny, 

przedstawiający liczbę odebranych połączeń, liczbę połączeń 

rozłączonych przed podjęciem obsługi oraz średni czas oczekiwania na 

odebranie połączenia i średni czas trwania połączenia. Uwzględniane 

są tylko połączenia na numer 112 (połączenia z 999 nie są brane pod 

uwagę). Raport generowany jest na dany rok a wyniki są rozbite na 

poszczególne miesiące. 

8) „Raport 11 – Obsługa połączeń z 112 - czasowy” jest to raport ogólny, 

przedstawiający liczbę dostępnych podstawowych stanowisk 

dyspozytorskich, łączną liczbę pracujących stanowisk dyspozytorskich, 

liczbę odebranych połączeń, liczbę połączeń rozłączonych przed 

podjęciem obsługi oraz średni czas oczekiwania na odebranie 

połączenia, średni czas trwania połączenia oraz łączny średni czas 

obsługi połączenia. Uwzględniane są tylko połączenia na numer 112 

(połączenia z 999 nie są brane pod uwagę). Raport generowany jest 

według dowolnie określonej daty. Dodatkowo należy określić początek 
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dyżuru. Wyniki raportu są prezentowane w 12h interwałach od 

określonej godziny początku dyżuru z rozbiciem na poszczególne dni. 

9) „Raport 13 - Obsługa połączeń z 112 - raport dobowy – średni czas” jest 

to raport ogólny, przedstawiający liczbę konsol dyspozytorskich z 

podziałem na zalogowane, wylogowane w trakcie przerwy oraz karnie 

wylogowane, liczbę odebranych połączeń, liczbę połączeń 

rozłączonych przed podjęciem obsługi oraz średni czas oczekiwania na 

odebranie połączenia i średni czas trwania połączenia. Uwzględniane 

są tylko połączenia na numer 112 (połączenia z 999 nie są brane pod 

uwagę). Raport generowany jest na wybrany dzień – dobę. Dodatkowo 

należy określić początek dyżuru. Wyniki są rozbite na przedziały 

godzinne np. po wybraniu daty 1 luty raport będzie pokazywał 

przedziały godzinne w zakresie doby: 1 luty przedziały godzinne od 

wartości ustawionej jako początek dyżuru np. 07:00 do 00:00 oraz 2 luty 

przedziały godzinne od 00:00 do 07:00. 

10) „Raport 14 – Liczba połączeń ze wszystkich DM – roczny dla 999” jest 

to raport ogólny dla wszystkich DM, przedstawiający liczbę odebranych 

połączeń, liczbę połączeń rozłączonych przed podjęciem obsługi oraz 

średni czas oczekiwania na odebranie połączenia i średni czas trwania 

połączenia. Uwzględniane są tylko połączenia na numer 999 

(połączenia z 112 nie są brane pod uwagę). Raport generowany jest na 

dany rok, a wyniki są rozbite na poszczególne DM. 

11)  „Raport 15 – Liczba połączeń ze wszystkich DM – roczny dla 112” jest 

to raport ogólny dla wszystkich DM, przedstawiający liczbę odebranych 

połączeń, liczbę połączeń rozłączonych przed podjęciem obsługi oraz 

średni czas oczekiwania na odebranie połączenia i średni czas trwania 

połączenia. Uwzględniane są tylko połączenia na numer 112 

(połączenia z 999 nie są brane pod uwagę). Raport generowany jest na 

dany rok a wyniki są rozbite na poszczególne miesiące. 

12)  „Raport 16 – Raport przedstawiający pracę dm - czasowy” jest to raport 

przedstawiający pracę dyspozytorów medycznych w wybranym czasie 

wraz z podaniem DM, imienia i nazwiska dyspozytora medycznego, 

liczby połączeń odebranych, liczby połączeń odrzuconych, średniego 

czasu oczekiwania na odebranie połączenia, średniego czasu trwania 

połączenia, łącznego średniego czasu obsługi połączenia oraz 

sumarycznego czasu obsługi połączeń w zadanym okresie czasu. 

Wyniki są pokazywane w rozbiciu na konkretną osobę. 

 

 

Zatwierdził KCMRM**** Paweł Bąkała 

Data przekazania wstępnej 

analizy do MZ**** 
09/09/2022 

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

w przypadku opinii 

negatywnej **  

 

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. 

***** 1 – Wysoka ważność, 

2 – Średnia Ważność, 

3 – Niska ważność. 

Uzasadniane są wyłącznie opinie negatywne lub częściowo negatywne. 


