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FORMULARZ 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 dolnośląskie Podmiot DUW we Wrocławiu 

Imię i nazwisko Mariusz Kizior Login użytkownika m.kizior 

Rola w SWD PRM administrator wojewódzki E-mail m.kizior@duw.pl 

OPIS FUNKCJONALNOŚCI* 

Moduł SWD PRM / PZŁ 

SWD PRM 
ZRM Mobilna (MS tryb sesyjny) 

Tytuł zgłoszenia 
Dodanie nowego przycisku: przekazanie dyżuru. 

 

Funkcjonalność  / Opis 

modyfikacji istniejącej 

funkcjonalności 

Dodanie nowego przycisku umożliwi przekazanie dyżuru następnej zmianie. W tym 

czasie nie będzie możliwości przesłania zgłoszenia do ZRM na tablet. 

Szczegółowy opis 

propozycji zmiany 

Dodanie nowego przycisku przekazanie dyżuru zobrazuje, ile rzeczywiście trwa 

wymiana załogi ZRM. 

Przypadki użycia***  Weryfikacja, ile faktycznie trwa zmiana dyżuru. 

Uzasadnienie 

Na chwilę obecną nie ma możliwości sprawdzenia w jakim wymiarze czasu trwa 

przekazanie dyżuru oraz brak takiego przycisku. Zaimplementowanie takiego przycisku 

umożliwi przestrzeganie czasu pracy członków ZRM. Niejednokrotnie przed 

przekazaniem dyżuru kolejnemu zespołowi (12h), ZRM jedzie do aktywnego 

zgłoszenia, przez co przekracza regulaminowy czas pracy. Po jego zakończeniu i w 

przypadku umieszczenia takiego przycisku ZRM będzie mógł wrócić bezpiecznie do 

bazy. 

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 19/09/2022 Numer zgłoszenia 34/09/2022 

Przedstawiciel MZ** Robert Bzducha Stanowisko Główny Specjalista 

Wstępna ocena MZ** negatywna Priorytet  

Uzasadnienie MZ 

w przypadku opinii 

negatywnej **  

Wprowadzenie takiej funkcjonalności ograniczyłoby dostęp do świadczeń udzielanych 

przez ZRM, w szczególności w godzinach porannych. Proces przeprowadzania 

zmiany składu ZRM, tak aby zapewnić dostępność ZRM zgodnie z umową z OW 

NFZ, leży w kompetencji Dysponenta ZRM. 

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

X 
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Data przekazania do 

oceny do KCMRM** 
27/09/2022 

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

Uzasadnienie KCMRM 

****  

Po przeprowadzonej analizie zespół KCMRM przychyla się do negatywnej 

opinii DB MZ o odstąpieniu od realizacji powyższej inicjatywy. 

 

W chwili obecnej, zgodnie z instrukcją użytkownika Modułu ZRM, kierownik 

ZRM w sytuacji niegotowości do podjęcia zlecenia, powinien użyć statusu 

„Niegotowy”. 

Zatwierdził KCMRM**** Kamil Kolczyński 

Data przekazania wstępnej 

analizy do MZ**** 
03/10/2022 

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

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. 


