
 

Procedura 
zgłaszania nowych funkcjonalności i modyfikacji 

funkcjonalności już zaimplementowanych w SWD PRM 

Data wprowadzenia: 
20.05.2020 r. 

Wersja: 3.0 

 

Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności 
Wydział Ratownictwa Medycznego 

Załącznik nr 1 

Strona 1 z 2 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA (zaznacz typ zgłoszenia)  

  

Zgłoszenie nowej funkcjonalności SWD PRM 

 

 

Zgłoszenie modyfikacji funkcjonalności SWD PRM 

 

DANE KONTAKTOWE UŻYTKOWNIKA SWD PRM* 

Województwo Kujawsko-Pomorskie Dysponent ZRM WSS Włocławek 

Imię i nazwisko Przemysław Kożan Login użytkownika p.kozan@kcmrm.local 

Rola w SWD PRM Administrator E-mail przemyslaw.kozan@szpital.wloclawek.pl 

OPIS FUNKCJONALNOŚCI* 

Moduł SWD PRM  Moduł ZRM 

Tytuł zgłoszenia  zakończenie dyżuru 

Funkcjonalność  / Opis 

modyfikacji istniejącej 

funkcjonalności 

komunikat przypominający o zakończeniu dyżuru przez użytkownika 

Szczegółowy opis 

propozycji zmiany 

Wprowadzenie dodatkowej możliwości (komunikat z podpowiedzią) , aby po wylogowaniu się 

 z aplikacji przez użytkownika po dyżurze, ukazywał się komunikat przypominający 

aby  dodatkowo  zakończyć dyżur. 

Przypadki użycia***  Lista obecności 

Uzasadnienie Generowanie z Modułu Raportowego  listy obecności dla celów kadrowych. 

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 22/09/2022 Numer zgłoszenia 37/09/2022 

Przedstawiciel MZ** Robert Bzducha Stanowisko Główny specjalista 

Wstępna ocena MZ** pozytywna Priorytet  

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

wprowadzenia. Oraz weryfikacji czy wskazana zmiana nie została zaplanowana w 

ramach dalszego rozwoju SWD PRM. 

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 

 

x 



 

Procedura 
zgłaszania nowych funkcjonalności i modyfikacji 

funkcjonalności już zaimplementowanych w SWD PRM 

Data wprowadzenia: 
20.05.2020 r. 

Wersja: 3.0 

 

Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności 
Wydział Ratownictwa Medycznego 

Załącznik nr 1 

Strona 2 z 2 

 

Uzasadnienie 

KCMRM**** 

Po przeprowadzeniu analizy, zespół KCMRM negatywnie opiniuje powyższą 

inicjatywę.  

Opisywana przez użytkownika funkcjonalność jest przewidziana do realizacji w 

ramach zadania rozbudowy SWD PRM do tzw. wersji SWD 2.0. 

 

Poniżej zapisy projektu technicznego: 
 
1.1.1 WYLOGOWANIE I KOŃCZENIE DYŻURU  
1.1.1.1 WYLOGOWANIE Z MODUŁU  
W celu zakończenia pracy z MS ZRM lub MM ZRM należy kliknąć nazwę 
Użytkownika w oknie głównym Modułu, a następnie kliknąć przycisk „Wyloguj”. 
Po poprawnym wylogowaniu, System wyświetli ekran logowania do Modułu.  
Wylogowanie z Modułu nie jest równoznaczne z zakończeniem dyżuru.  
1.1.1.2 ZAKOŃCZENIE DYŻURU  
Użytkownik ma możliwość zakończenia dyżuru na stanowisku dostępowym w 
MS ZRM. Zakończenie dyżuru będzie możliwe po kliknięciu w przycisk „Menu”, 
a następnie w przycisk „Zakończ dyżur”, po tej czynności System zweryfikuje 
czy Użytkownik rozpoczął dyżur, który nie został zakończony. W przypadku gdy 
tak nie jest, System wyloguje Użytkownika bez odnotowywania zmian w 
ewidencji czasu pracy pracownika.  
Jeżeli Użytkownik nie zakończył rozpoczętego dyżuru, System wyświetli okno z 
pytaniem: „Czy chcesz zakończyć dyżur?” oraz przyciskami: „TAK” i „NIE”. 
Wybranie przycisku „NIE” spowoduje wylogowanie Użytkownika z Systemu bez 
odnotowywania zmian w ewidencji czasu pracy. Wybranie przycisku „TAK” 
spowoduje odnotowanie rzeczywistej godziny zakończenia dyżuru dla danego 
Użytkownika. W przypadku, gdy potwierdzenie zakończenia dyżuru nastąpi 
poza czasem tolerancji (zdefiniowanej w MADM) w harmonogramie zostanie 
naniesiona zmiana godzin pracy.  
Po poprawnym zakończeniu dyżuru System zweryfikuje czy Użytkownik 
zamknął wszystkie KMCR/KZW w trybie sesyjnym. W przypadku gdy istnieją 
niezamknięte KMCR lub KZW, System wyświetli okno z komunikatem o treści: 
„Masz otwarte zlecenia wyjazdu – liczba dokumentów <liczba otwartych KZW>. 
Zlecenia można zamknąć po zalogowaniu do sesji Użytkownika” oraz 
przyciskiem „OK”.  
W przypadku gdy kierownik ZRM usunie Użytkownika ze składu ZRM, 
Użytkownik ten zostanie automatycznie wylogowany, a jego dyżur zostanie 
zakończony.  
 

Zatwierdził KCMRM**** Kamil Kolczyński 

Data przekazania 

wstępnej analizy do 

MZ**** 

05/10/2022 

Decyzja MZ** 
do realizacji/ 

odrzucone 
Priorytet 1/2/3 Wersja 1.0/2.0/3.0 

Uzasadnienie MZ**  

Zatwierdził MZ** Imię i nazwisko 
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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. 


