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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 SP ZOZ SPR Gdańsk 

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 
Moduł Administratora 

Tytuł zgłoszenia Zmiana Pojazdu głównego z umowy OW NFZ 

Funkcjonalność  / Opis 

modyfikacji istniejącej 

funkcjonalności 

W tabeli ZRM udostępnienie możliwości zmiany pojazdu głównego z umowy OW NFZ. 

Szczegółowy opis 

propozycji zmiany 

Aktualnie Administrator Dysponenta, który odpowiada za umowę z NFZ oraz prawidłowe dane 

dotyczące między innymi pojazdów ZRM nie ma możliwości zmiany pojazdu głównego z umowy 

OW NFZ w module Administratora SWD PRM. Jednakże, to Administrator Dysponenta 

odpowiada za te dane, gdy zachodzi konieczność aneksowania do NFZ z powodu zmiany 

pojazdu w ZRM – wykonujemy to osobiście. Logiczne zatem jest, aby również zrobić to w 

SWDPRM bez tworzenia zgłoszeń, co powoduje wydłużenie wykonania danej czynności, 

zaangażowania niepotrzebnie innych osób do tego. Analogiczna sytuacja, jak w przypadku 

zmiany stanu licznika. co także zgłaszałem. Myślę, że należy upraszczać pewne kwestie, a takie 

przeszkody powodują skutek odwrotny, angażują niepotrzebnie inne osoby i ich czas. Uważam, 

że jeśli zgłaszam zmianę pojazdu do NFZ na portalu funduszu, to także mogę zrobić to od razu. 

Przypadki użycia***  
Zmiana pojazdu głównego z umowy OW NFZ w przypadku aneksowania pojazdu na potrzeby 

NFZ. 

Uzasadnienie 
Przyspieszy to proces zmiany pojazdu, zaoszczędzi czas i nie trzeba będzie 

angażować kolejnych osób do tak prostej czynności. 

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 26/09/2022 Numer zgłoszenia 40/09/2022 

Przedstawiciel MZ** Robert Bzducha Stanowisko Główny specjalista 

Wstępna ocena MZ** negatywna Priorytet  

Uzasadnienie MZ 

w przypadku opinii 

negatywnej **  

I etap wprowadzania danych wymagał dodatkowej weryfikacji ich poprawności. 

Odnotowano też okresowe zamiany pojazdów w SWD w Module Adm., niezgodne z 

umowami z NFZ. Wprowadzanie tych danych przez AW i AC podniesie jakość danych. 

Na dzień sporządzania wpisu dane m. in. dla woj. pomorskiego nadal są nieaktualne. 
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Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

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 

****  

KCMRM nie rekomenduje zmian w tym zakresie.  Możliwość edycji pola „Pojazd 

główny z umowy OW NFZ:” w istniejącym ZRM jest dostępna tylko dla administratora 

centralnego i wojewódzkiego. Natomiast podczas dodawania nowego ZRM każdy 

administrator może uzupełnić pole „Pojazd główny z umowy OW NFZ:”. Takie 

założenia zostały przyjęte z uwagi na dbałość o jakość danych wprowadzanych przez 

administratorów dysponentów. Dodatkowo na uwagę zasługuje fakt, że pole nie 

wymaga częstych aktualizacji na skutek awarii pojazdów, ponieważ krótkotrwałe 

zamiany pojazdów nie są w nim odnotowywane.  

Zatwierdził KCMRM**** Kamil Kolczyński 

Data przekazania 

wstępnej analizy do 

MZ**** 

03/10/2022 

Decyzja MZ** odrzucone Priorytet  Wersja  

Uzasadnienie MZ 

w przypadku opinii 

negatywnej **  

Funkcjonalność edytowania pojazdu głównego przypisanego do danego ZRM została 

udostępniona dla użytkowników z rolą Administrator Wojewódzki  

i Administrator Centralny w celu uniknięcia manipulowania pojazdami przez 

użytkowników, w zależności od okresowych potrzeb (im starszy pojazd, tym większe 

szanse na pozyskanie funduszy na jego wymianę, im młodszy pojazd, tym wyższa 

ocena oferty przez NFZ).  

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. 


