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oFORMULARZ 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 Pomorskie Podmiot SP ZOZ SPR w Gdańsku 

Imię i nazwisko Wojciech Adamczyk Login użytkownika w.adamczyk 

Rola w SWD PRM 
Administrator 

Dysponenta 
E-mail wadamczyk@pogotowie.gdansk.pl 

OPIS FUNKCJONALNOŚCI* 

Moduł SWD PRM / PZŁ 

SWD PRM 
Administrator 

Tytuł zgłoszenia Edycja przebiegu pojazdu 

Funkcjonalność  / Opis 

modyfikacji istniejącej 

funkcjonalności 

Edycja przebiegu pojazdów. 

Szczegółowy opis 

propozycji zmiany 

Aktualnie Administrator Dysponenta nie ma możliwości edycji przebiegu dla swoich pojazdów w 

module Administratora. Zasadnym jest, aby dla roli Administratora Dysponenta była również 

dostępna ta funkcja. 

Przypadki użycia***  
W przypadku błędnego wpisania przebiegu dla pojazdu w ZRM przez Kierownika ZRM, 

Administrator Dysponenta ma możliwość poprawy stanu licznika. 

Uzasadnienie 

Administrator Dysponenta powinien w pełni móc administrować swoimi zasobami. W 

przypadku błędnego wpisania stanu licznika Kierownik ZRM kontaktuje się 

bezpośrednio z Administratorem Dysponenta, licząc, że będzie to szybko poprawione. 

Niestety, ale aktualna ścieżka bardzo wydłuża poprawę błędu, a jest to dość błaha 

sprawa i powinna być zamknięta na poziome lokalnym bez konieczności dalszej 

eskalacji. System powinien zmierzać w kierunku skracania i usprawniania pewnych 

procesów a nie wydłużania ich. Jeśli istnieją obawy o dokonywanie nieautoryzowanych 

czy błędnych stanów – nie ma takiej możliwości, ponieważ wszystko jest rejestrowane. 

Wygląda to jakby nie było zaufania do Administratorów Lokalnych, ponieważ ucina się 

pewne uprawnienia, które powinny być obligatoryjnie dostępne. Stosowana 

hierarchiczność w uprawnieniach i zdrowy rozsądek nakazuje poprawę błędu na 

szczeblu lokalnym bez angażowania Podmiotów znajdujących się wyżej w hierarchii, 

które powinny zajmować się poważniejszymi problemami. 

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 28/07/2022 Numer zgłoszenia 26/07/2022 

Przedstawiciel MZ** Robert Bzducha Stanowisko Główny specjalisty 

Wstępna ocena MZ** pozytywna Priorytet  
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Uzasadnienie MZ 

w przypadku opinii 

negatywnej **  

Wskazana propozycja wydaje się być zasadna jednakże jej wprowadzenie powinno 

nastąpić po wcześniejszym uzupełnieniu danych z całego dotyczących stanu 

technicznego pojazdu.  

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data przekazania do 

oceny do KCMRM** 
23/08/2022 

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

Uzasadnienie KCMRM 

****  

Zespół KCMRM, po przeprowadzeniu warsztatów roboczych z Departamentem 

Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia, pozytywnie opiniuje powyższą inicjatywę co do 

możliwości jej realizacji. Założenia RFC 15/2021/KCMRM/SWDPRM – Optymalizacja 

zarządzania pojazdami – tankowanie, wprowadzającego mechanizm zbierania 

przebiegu pojazdów ZRM miały m.in. za zadanie umożliwić zebranie jak najlepszej 

jakości danych. W chwili obecnej umożliwienie edycji przebiegu pojazdu dla 

administratorów dysponentów znajduje zasadność z punktu widzenia ergonomii pracy 

w SWD PRM. 

Zatwierdził KCMRM**** Kamil Kolczyński 

Data przekazania 

wstępnej analizy do 

MZ**** 

11/10/2022 

Decyzja MZ** do realizacji Priorytet  Wersja  

Uzasadnienie MZ 

w przypadku opinii 

negatywnej **  

Biorąc pod uwagę przedstawioną opinie KCMRM tut. Departament przychyla 

się do wniosku użytkownika. 

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data przekazania do 

realizacji do KCMRM** 

13/10/2022  

 

*   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. 

***** 1 – Wysoka ważność, 

2 – Średnia Ważność, 

3 – Niska ważność. 

Uzasadniane są wyłącznie opinie negatywne lub częściowo negatywne. 


