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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 Pomorskie Podmiot Pomorski urząd Wojewódzki 

Imię i nazwisko Jarosław Mróz Login użytkownika j.mroz1 

Rola w SWD PRM 
Administrator 

Wojewódzki 
E-mail Jaroslaw.mroz@gdansk.uw.gov.pl 

OPIS FUNKCJONALNOŚCI* 

Moduł SWD PRM / PZŁ 

SWD PRM 
Moduł Administratora 

Tytuł zgłoszenia Zmiana konieczności wprowadzenia Pojazdu Głównego OW NFZ na formatce ZRM 

Funkcjonalność  / Opis 

modyfikacji istniejącej 

funkcjonalności 

W module administratora na formatce ZRM nie ma możliwości wprowadzenia w 

miejscu „Pojazd Główny OW NFZ” parametru „BRAK” (taka opcja nie została 

przewidziana) lub pozostawienia pola pustego. 

Szczegółowy opis 

propozycji zmiany 

Umożliwienie w module administratora na formatce ZRM wprowadzenia w miejscu 

„Pojazd Główny OW NFZ” parametru „BRAK” lub pozostawienia pola pustego. 

Przypadki użycia***  

Na dzień dzisiejszy pozostawienie w module administratora na formatce ZRM pustego parametru 

„Pojazd Główny OW NFZ” powoduje, że nikt nie jest w stanie zmienić statusu takiego ZRM na 

aktywny, a nawet nie da się przenieść telefonu przypisanego wcześniej do członków/kierownika 

tego dodatkowego ZRM na członków/kierownika innego ZRM. Po wprowadzeniu powyższej 

zmiany problem przestanie istnieć. 

Uzasadnienie 

Na dzień dzisiejszy pozostawienie w module administratora na formatce ZRM pustego parametru 

„Pojazd Główny OW NFZ” powoduje, że nikt nie jest w stanie zmienić statusu takiego ZRM na 

aktywny, a nawet nie da się przenieść telefonu przypisanego wcześniej do członków/kierownika 

tego dodatkowego ZRM na członków/kierownika innego ZRM. Po wprowadzeniu powyższej 

zmiany problem przestanie istnieć. 

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 12/09/2022 Numer zgłoszenia 31/09/2022 

Przedstawiciel MZ** Robert Bzducha Stanowisko Główny specjalista 

Wstępna ocena MZ** negatywna Priorytet  

Uzasadnienie MZ 

w przypadku opinii 

negatywnej **  

Każdy aktywny ZRM musi mieć przypisany określony pojazd główny z OW NFZ. W 

przypadku wycofywania ZRM system dopuszcza możliwość odpisania pojazdu. 

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 
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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 opinii MZ o negatywnym 

zaopiniowaniu powyższej modyfikacji. Funkcjonalność działa zgodnie z założeniami 

DB MZ. 

Dodatkowo, do obsłużenia sytuacji awaryjnych, KCMRM przygotowało modyfikację 

RFC 28/2022 – Modyfikacja uprawnień administratora centralnego, które zakłada 

umożliwienia odpięcia błędnie przypisanego pojazdu do ZRM w ramach pola „Pojazd 

Główny OW NFZ” 

Zatwierdził KCMRM**** Kamil Kolczyński 

Data przekazania wstępnej 

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

Decyzja MZ** odrzucone Priorytet  Wersja  

Uzasadnienie MZ 

w przypadku opinii 

negatywnej **  

Po przeanalizowaniu wniosku użytkownika i opinii KCMRM zgłoszenie zostaje uznane 

za niezasadne. 

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. 


