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Lp. 

Nr inicjatywy 

użytkownika/ 

Tytuł inicjatywy 

Data 

przekazania 

przez MZ 

inicjatywy 

do 

KCMRM 

Opinia KCMRM Uzasadnienie KCMRM 

Data 

przekazania 

przez 

KCMRM 

analizy do 

MZ 

Data przekazania 

przez MZ do 

KCMRM do 

realizacji 

Etap 

realizacji  

w KCMRM 

Termin 

omówienia 

założeń do 

RFC na Radzie 

ds. SWD PRM 

/ Termin 

przekazania do 

członków Rady 

ds. SWD PRM 

do uzgodnień 

Nr RFC w którym 

zawarta jest 

funkcjonalność z 

inicjatywy 

użytkownika 

Data 

akceptacji 

RFC przez 

Radę ds. 

SWD PRM  

Data 

przekazania 

do wyceny 

Uwagi 

Data 

przekazania 

do MZ 

Data 

przekazania 

do realizacji 

Data 

akceptacji 

przez MZ 

Planowany 

termin 

udostępnienia 

w środowisku 

testowym 

1 Brak dokumentu         

  

 

  

  

2 

Inicjatywa nr 2/2022 

Lokalizacja miejsca 

zdarzenia poprzez 

współrzędne geograficzne 

14-01-2022 Negatywna 

Zespół KCMRM nie widzi zasadności 

wprowadzania powyższej modyfikacji - 

aktualnie współrzędne można wprowadzać w 

Module Mapowym i następnie oznaczyć 

zdarzenie w tym miejscu zdarzenie. 

02-02-2022 03-02-2022    
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Inicjatywa 3/2022 

Przyjęcie zgłoszenia z 

rozpoznaniem „Nagłe 

Zatrzymanie Krążenia” 

14-01-2022 Negatywna 

Modyfikacja opisywanej funkcjonalności jest 

przewidziana w II etapie modyfikacji RFC 

03/2021 „Poprawa ergonomii pracy 

użytkowników SWD PRM”: Dyspozytor 

medyczny po wybraniu rozpoznania „Nagłe 

zatrzymanie krążenia” lub „Nieprzytomny” 

będzie musiał zaznaczyć odpowiedź na 

pytanie „Czy oddycha”. W przypadku 

zaznaczenia odpowiedzi negatywnej, system 

umożliwi przyjęcie wezwania. 

02-02-2022 03-02-2022    

  

 

  

  

4 

Inicjatywa 

nr 4/2022 

 

Dodanie możliwości edycji 

KZW oraz KMCR z 

poziomu zakładki SIM w 

MANL 

07-02-2022 Negatywna 

W Module Analityka 1.0 wdrożenie 

funkcjonalności modyfikacji dokumentów z 

poziomu zakładki „SIM” jest zasadne i 

stanowiło by znaczące ułatwienie dla 

użytkowników. Natomiast należy mieć na 

uwadze, że w Module Analityka 2.0 

zaplanowano dodanie nowych zakładek oraz 

funkcjonalności ułatwiających obsługę 

błędów SIM. Poniżej opis funkcjonalności 

przekazywania dokumentów do poprawy 

Nie dotyczy 
Negatywna decyzja 

MZ 
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 
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przez kierowników ZRM zgodnie z zapisami 

Projektu Technicznego rozbudowy Modułu 

Analityka do tzw. wersji SWD PRM 2.0: 

3.6.3 PRZEKAZYWANIE KART 

Funkcjonalność przekazywania dokumentów 

będzie dostępna wyłącznie dla użytkowników 

z uprawnieniem systemowym analityk 

dysponenta. Funkcjonalność dotyczy kart, 

które będą otrzymają status KZW: 1) „Błąd 

walidacji wstępnej”; 2) „Błąd zwrócony z 

OW NFZ”. Analityk dysponenta po 

weryfikacji błędnych, oznaczonych na 

czerwono, pól w karcie, będzie miał 

możliwość przekazania ich do kierownika 

ZRM, który wytworzył dokumentację. 

Przekazanie dokumentacji przez System 

nastąpi po oznaczeniu dokumentów na liście 

dokumentów do modyfikacji, a następnie 

kliknięciu w przycisk „Przekaż karty”. Po 

kliknięciu w przycisk „Przekaz karty”, 

System: 1) udostępni karty w Module ZRM - 

Stacjonarny, gdzie kierownik ZRM będzie 

miał możliwość ich poprawy; 2) status KZW 

zostanie zmieniona na „Do uzupełnienia”; 3) 

dokumenty przestaną być widoczne na liście 

zamkniętych dokumentów, ponieważ 

wymagają ponownego zamknięcia. Karty ze 

statusem KZW „Do uzupełnienia” są 

wyświetlane na liście dokumentów do 

modyfikacji. Dlatego biorąc pod uwagę 

zbliżający się termin wdrożenia Modułu 

Analityka 2.0 nie rekomendujemy 

modyfikacji funkcjonalności w Module 

Analityka 1.0 

  

5 

Inicjatywa 

nr 5/2022 

 

Dodanie możliwości 

przełączenia konsoli ze 

stanowiska WKRM na 

Dyspozytornię Medyczną 

w przypadku braku pełnej 

obsady WKRM 

03-03-2022 Negatywna 

Przychylamy się do negatywnej opinii DB 

MZ – brak uzasadnienia dla opisywanej 

modyfikacji. Dyspozytor medyczny nie 

może pełnić zadań za wojewódzkiego 

koordynatora ratownictwa medycznego. 

14-03-2022     
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Inicjatywa 

nr 6/2022 

 

Dodanie w zakładce SIM 

możliwości wyszukiwania 

po dysponencie 

19-04-2022 Negatywna 

Możliwość wyszukiwana po dysponencie 

zostanie dodana w ramach Modułu Analityka 

2.0. W panelu filtrów w zakładce SIM 

dodany zostanie nowy filtr „Podmiot” po 

wybraniu którego dla analityka 

wojewódzkiego System wyświetli okno 

modalne „Podmiot” do wybrania z listy 

jednego lub wielu podmiotów (lider, 

współrealizator, podwykonawca) z danego 

województwa. 

W związku z wprowadzeniem opisywanej 

funkcjonalności w Module Analityka 2.0, 

KCMRM nie rekomenduje wprowadzania 

modyfikacji w Module Analityka 1.0. 

30-05-2022 
Negatywna decyzja 

MZ 
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy  
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7 Brak dokumentu         
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Inicjatywa 

nr 8/05/2022 

 

Modyfikacja danych konta 

użytkownika 

22-06-2022 Pozytywna 

Po przeprowadzonej analizie zespół KCMRM 

pozytywnie opiniuje możliwość oraz 

zasadność realizacji powyższej modyfikacji.  

Implementacja możliwości wprowadzania dat 

ważności ubezpieczenia OC personelu 

medycznego w SWD PRM może usprawnić 

pracę dysponentów ZRM.  

14-07-2022 
Negatywna decyzja 

MZ 
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 
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Inicjatywa 

nr 9/2022 

 

Wdrożenie nowej roli dla 

kierowców motocykli 

23-05-2022 Negatywna 

Z uwagi na zaawansowany etap prac resortu 

zdrowia nad nowelizacją ustawy o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym, 

KCMRM nie rekomenduje podejmowania 

prac nad opisywanymi zmianami. Po 

nowelizacji ustawy o PRM, konieczne będzie 

znacznie szersze podejście do zmian w SWD 

PRM  

i PZŁ SWD PRM w kontekście umożliwienia 

wprowadzania motocyklowych zespołów 

ratownictwa medycznego w SWD PRM w 

tym modyfikacji Centralnej Książki 

Telefonicznej PRM w PZŁ SWD PRM. 

05-07-2022 18-07-2022    
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Inicjatywa 

nr 10/2022 

 

Analiza niedostępności 

GPS w Ambulansie 

22-06-2022 Pozytywna 

Zespół KCMRM pozytywnie rekomenduje 

przestawione propozycje nowych 

funkcjonalności w Module Analityka. Należy 

jednak wstrzymać się z realizacja ich do 

momentu wdrożenia tzw. trójpaku SWD 

PRM 2.0, w którym część rzeczy została już 

ujęta i będzie można je wykorzystać do 

realizacji przedstawionych propozycji.  

W Module Analityka  

• • Okno Monitorowanie GPS - 

należy dostosować do wskazanych nowych 

funkcjonalności oraz wykorzystać do 

filtrowania status GPS (online/offline) 

przewidziany w Modułe Dyspozytora 2.0.  

• • Okno Pojazdy – część 

funkcjonalności tj. status operacyjny pojazdu 

i zmiana „Nazwa pojazdu” na „Identyfikator 

pojazdu” została przewidziana w wersji 

Modułu Analityka 2.0, zaś pozostałe 

wskazane funkcjonalności wymagają 

dostosowania.  

 

W Module Raportowym  

Dodanie nowego raportu predefiniowanego w 

katalogu „Raporty ZRM” np. „Raport 14 – 

Aktywność GPS w pojazdach” prezentujący 

szczegóły dotyczące aktywności odbiorników 

GPS zamontowanych w pojazdach zespołów 

ratownictwa medycznego. Raport pozwalałby 

zdiagnozować działanie danego urządzenia.  

28-09-2022 31-08-2022    
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Inicjatywa 

nr 11/2022 

 

Modyfikacja przydzielania 

służb pomocniczych 

10-06-2022 Negatywna 

W ramach rozbudowy Modułu Dyspozytora 

do tzw. wersji SWD 2.0, przewidziano 

funkcjonalność podpowiadania jednostki 

służby dodatkowej właściwej ze względu na 

miejsce zdarzenia. Funkcjonalność została 

opisana w Projekcie Technicznym 

rozbudowy Modułu Dyspozytora: 

3.4.10 SEKCJA SŁUŻBY DODATKOWE  

„Domyślną wartością na liście jednostek w 

oknie „Dołączenie służb pomocniczych” 

będzie jednostka wynikająca z miejsca 

zdarzenia (do poziomu powiatu), do którego 

wzywane są służby. Możliwe będzie również 

wybranie z listy jednostki innej niż 

domyślna.” 

Z uwagi na powyższe, zespół KCMRM nie 

rekomenduje realizacji opisywanej 

funkcjonalności. W związku z 

wprowadzeniem opisywanej funkcjonalności 

w Module Analityka 2.0, KCMRM nie 

rekomenduje wprowadzania modyfikacji w 

Module Analityka 1.0. 

05-07-2022 

 

 

Negatywna decyzja 

MZ 

 

 

Nie dotyczy 

 

 

Nie dotyczy 

 

 

Nie dotyczy 
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Inicjatywa 

nr 12/2022 

 

Automatyczna aktualizacja 

danych o kierowcach 

pojazdów 

uprzywilejowanych we 

flocie dysponentów ZRM 

22-06-2022 Pozytywna 

Zespół KCMRM po przeprowadzeniu analizy 

powyższej inicjatywy, wydaje pozytywną 

rekomendację co do jej realizacji z 

zastrzeżeniem, że w chwili obecnej brak jest 

podstaw prawnych do uzyskiwania i 

przetwarzania takich danych z systemu 

CEPIK na potrzeby SWD PRM i opisywana 

modyfikacja będzie możliwa po 

wprowadzeniu zmian legislacyjnych w 

przedmiotowym zakresie.  

 

29-08-2022 31-08-2022    
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Inicjatywa 

nr 13/2022 

 

Integracja z CEPIK 

22-06-2022 Pozytywna 

Zespół KCMRM po przeprowadzeniu analizy 

powyższej inicjatywy, wydaje pozytywną 

rekomendację co do jej realizacji z 

zastrzeżeniem, że w chwili obecnej brak jest 

podstaw prawnych do uzyskiwania i 

przetwarzania takich danych z systemu 

CEPIK na potrzeby SWD PRM i opisywana 

modyfikacja będzie możliwa po 

wprowadzeniu zmian legislacyjnych.  

Do czasu uzyskania podstawy prawnej do 

realizacji opisywanej modyfikacji, 

informujemy, że dane dotyczące ważności 

badań technicznych pojazdów oraz ważności 

polisy OC są już umieszczone w Module 

Administratora i ich uzupełnianie leży w 

gestii użytkownika z rolą „administrator 

dysponenta”. Dysponent jest odpowiedzialny 

za posiadanie pojazdów z aktualnymi 

badaniami technicznymi oraz ważną polisą 

ubezpieczeniową, funkcjonalności zapisu 

tych parametrów dostępne w formatce 

„Pojazd” w Module Administratora mają za 

zadanie ułatwić dysponentowi zarządzanie 

tymi terminami. Dodatkowo już obecnie są 

dostępne funkcjonalności, które  

29-08-2022 31-08-2022    
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informują dysponenta o zbliżającym się 

końcu ważności badania technicznego 

pojazdu:  

W przypadku gdy data ta jest mniejsza od 31 

dni od daty logowania administratora 

dysponenta, otrzyma on powiadomienie o 

zbliżającym się terminie badania 

technicznego pojazdu (raz dziennie). We 

wspomnianym wcześniej przypadku pojazd 

zostanie oznaczony na liście pojazdów 

kolorem żółtym lub kolorem czerwonym w 

przypadku gdy data następnego badania 

technicznego zostanie przekroczona;  

Mając na uwadze powyższe KCMRM 

rekomenduje realizację powyższej inicjatywy 

po zmianach legislacyjnych nadających 

podstawę prawną do uzyskiwania i 

przetwarzania danych z CEPIK na potrzeby 

SWD PRM.  

14 

Inicjatywa 

nr 14/2022 

 

Powiadomienie o upływie 

ważnych terminów dla 

kierowcy/ kierownika 

ZRM   

22-06-2022 Pozytywna 

Zespół KCMRM po przeprowadzonej 

analizie wydał pozytywną rekomendację co 

do realizacji powyższej inicjatywy z 

zastrzeżeniem poniższych informacji:  

1. Zespół KCMRM po przeprowadzeniu 

analizy powyższej inicjatywy, wydaje 

pozytywną rekomendację co do jej realizacji 

z zastrzeżeniem, że w chwili obecnej brak jest 

podstaw prawnych do uzyskiwania i  

 

przetwarzania takich danych z systemu 

CEPIK na potrzeby SWD PRM i opisywana 

modyfikacja będzie możliwa po 

wprowadzeniu zmian legislacyjnych.  

 

2. Powiadomienie o dacie ważności polisy 

OC pracownika na umowie cywilnoprawnej – 

negatywna opinia KCMRM co do 

realizacji tej części. Weryfikacja ważności 

polisy OC to zadanie leżące w obowiązkach 

odpowiedniej komórki organizacyjnej danego 

dysponenta.  

 

3. Powiadomienie o dacie ważności 

uprawnień do prowadzenia pojazdów 

uprzywilejowanych na podstawie informacji 

wprowadzonych w Module Administratora – 

pozytywna rekomendacja KCMRM.  

 

Proponujemy realizację poprzez 

zaimplementowanie poniższej opisanego 

mechanizmu.  

Na 30 dniu przed terminem upływu ważności 

uprawnień do prowadzenia pojazdów 

uprzywilejowanych członka ZRM 

zatrudnionego w oparciu o umowę 

cywilnoprawną, każdorazowe logowanie do 

systemu na rolę kierowcy, ratownika 

medycznego – kierowcy, pielęgniarki/rza 

systemu - kierowcy powinno być 

notyfikowane komunikatem „W dniu (…) 

upływa termin ważności uprawnień do 

prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. 

Pilnie dostarcz stosowne dokumenty do 

właściwej komórki organizacyjnej 

dysponenta ZRM”.  

4. Powiadomienie o upłynięciu terminu 

ważności uprawnień do prowadzenia 

29-08-2022 31-08-2022    

  

 

  

  



 

7 
 

pojazdów uprzywilejowanych na podstawie 

informacji wprowadzonych w Module 

Administratora – pozytywna rekomendacja 

KCMRM.  

 

Z chwilą upływu ww. terminu i brakiem jego 

aktualizacji w systemie SWD PRM 

każdorazowe logowanie do systemu na rolę 

kierowcy, ratownika medycznego – 

kierowcy, pielęgniarki/rza systemu - 

kierowcy powinno być notyfikowane 

komunikatem: „Nie posiadasz aktualnych 

uprawnień do prowadzenia pojazdów 

uprzywilejowanych – zweryfikuj stan 

faktyczny i skontaktuj się z właściwą 

komórką organizacyjną dysponenta ZRM, 

aby ustalić możliwość podjęcia dyżuru”.  

 

15 

Inicjatywa 

nr 15/2022 

 

Ograniczenie katalogu 

procedur medycznych 

ICD-9 dostępnych dla 

zespołów ratownictwa 

medycznego 

22-06-2022 Negatywna 

W ramach rozbudowy Modułu ZRM do tzw. 

wersji SWD 2.0 zaplanowano implementację 

mechanizmu odpowiadającego za mapowanie 

wykonanych czynności na odpowiednie kody 

ICD-9.  

Opis funkcjonalności znajduje się w Projekcie 

Technicznym rozbudowy Modułu ZRM:  

3.4.2.4. MAPOWANIE ICD9  

Procedury medyczne udzielone przez ZRM 

będą automatycznie uzupełniane na 

podstawie parametrów oznaczonych w 

sekcjach:  

1) III Badanie;  

2) IV Rozpoznanie;  

3) V Postępowanie z pacjentem.  

 

Z uwagi na powyższe oraz w związku z 

argumentacją przytoczoną przez Departament 

Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia, 

KCMRM negatywnie opiniuje wprowadzanie 

zmian zaproponowanych w zgłoszeniu.  

14-07-2022 
Negatywna decyzja 

MZ 
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 
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Inicjatywa 

nr 16/2022 

 

Możliwość wysyłania 

komunikatów SWD PRM 

na konkretne rejony 

operacyjne lub do 

konkretnych podmiotów 

22-06-2022 Pozytywna 

KCMRM pozytywnie opiniuje realizację 

powyższej funkcjonalności z zastrzeżeniem 

wykorzystywania poniżej opisanej 

funkcjonalności jedynie w zakresie 

informowania o pracach i incydentach w 

infrastrukturze SWD PRM i PZŁ SWD PRM 

lub innych systemów wpływających na 

działanie powyższych. Informacje jakie 

użytkownik proponuje przesyłać za 

pośrednictwem Komunikatów powinny być 

przekazywane za pomocą komunikatora, jaki 

KCMRM planuje wdrożyć w przyszłości w 

ramach rozwoju systemu.  

Proponujemy realizację powyższej 

modyfikacji poprzez dodanie w Module 

Administratora SWD PRM możliwości 

wyboru stanowisk na które będą wysyłane 

komunikaty z uwzględnieniem:  

1. województwa;  

2. podmiotu;  

3. rejonu operacyjnego;  

4. dyspozytorni medycznej.  

 

Możliwość tworzenia komunikatów nadal 

pozostanie w gestii Administratora 

Centralnego  

29-08-2022 31-08-2022    
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17 

Inicjatywa  

nr 17/06/2022 

 

Informowanie dyspozytora 

o przekroczeniu czasu 

przyjmowania zgłoszenia 

w kodzie pilności 1 

22-06-2022 Pozytywna 

Zespół KCMRM pozytywnie opiniuje 

opisywaną funkcjonalność.  

Proponujemy realizację powyższej 

modyfikacji poprzez zwiększenie wielkości 

pola z czasomierzem oraz dodanie 

funkcjonalności zmiany koloru licznika w 

formatce zdarzenia na kolor żółty 20 sekund 

przed upłynięciem przepisowego czasu 

przyjęcia zgłoszenia (zgodnie z § 5.3 

Rozporządzenia MZ z 19 sierpnia 2019 r. w 

sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń 

alarmowych i powiadomień o zdarzeniach 

przez dyspozytora medycznego) zarówno dla 

zdarzeń w 1 jak i 2 kodzie pilności.  

Zaimplementowana zostanie również 

funkcjonalność zmiany koloru licznika w 

formatce zdarzenia na kolor czerwony po 

upłynięciu przepisowego czasu przyjęcia 

zgłoszenia (zgodnie z § 5.3 Rozporządzenia 

MZ z 19 sierpnia 2019 r. w sprawie 

ramowych procedur obsługi zgłoszeń 

alarmowych i powiadomień o zdarzeniach 

przez dyspozytora medycznego) zarówno dla 

zdarzeń w 1 jak i 2 kodzie pilności. W 

przypadku dyspozytorów wysyłających 

proponujemy modyfikację funkcjonalności 

poprzez implementację mechanizmu 

„pulsowania” na liście zdarzeń, tych zdarzeń 

które otrzymały 1 kod pilności i nie zostały 

przydzielone do obsługi w przepisowym 

czasie (zgodnie z § 5.3 Rozporządzenia MZ z 

19 sierpnia 2019 r. w sprawie ramowych 

procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i 

powiadomień o zdarzeniach przez 

dyspozytora medycznego) – formatka 

wyróżniona na liście zdarzeń kolorem żółtym, 

w przypadku 1 kodu pilności, będzie 

pulsowała zmieniając swój kolor między 

żółtym i czerwonym. Dla zdarzeń w 2 kodzie 

pilności funkcjonalność pozostaje w 

niezmienionej formie – zdarzenia zostaną 

podkreślone żółtym kolorem, wydłużony 

zostanie jedynie czas po którym podświetlone 

zostaje zdarzenie z 30 sec na 180sec.  

29-08-2022 31-08-2022    

  

 

  

  

18 

Inicjatywa  

nr 18/2022 

 

Integracja z CWUB 

22-06-2022 Pozytywna 

Zespół KCMRM pozytywnie opiniuje 

powyższą propozycję.  

Dodanie funkcjonalności automatycznego 

uzupełniania danych osobowych pacjenta 

usprawni proces wypełniania dokumentacji 

medycznej oraz ograniczy ilość błędów 

związanych z niepoprawnymi danymi 

sprawozdawanymi do SIM (P1). Realizacja 

powyższej funkcjonalności wymagać będzie 

produkcyjnego uruchomienia Centralnego 

Punktu Styku SWD PRM z siecią Internet 

oraz pozyskania warunków technicznych dla 

realizacji integracji od CeZ.  

KCMRM zwróciło się do CeZ pismem z 

dnia 2 lutego 2022 roku znak: 

LPR.DKCM.07.136-1.2022 z prośbą o 

przekazanie warunków technicznych 

realizacji ww. zagadnienia, następnie 

KCMRM przesłało kolejne pismo do CeZ w 

przedmiotowej sprawie w dniu 9 czerwca 

2022 roku, znak: LPR.DKCM.07.555-

2.2022. Do dnia wydania rekomendacji CeZ 

nie odpowiedziało na żadne z ww. pism.  

29-08-2022 31-08-2022    

  

 

  

  



 

9 
 

19 

Inicjatywa  

nr 19/2022 

 

Uszkodzony plik – brak 

treści 

Nie dotyczy        

  

 

  

  

20 

Inicjatywa 

nr 20/2022 

 

Dodanie nowego raportu – 

Wykaz zmian w danych 

wprowadzonych do SWD 

PRM przez wybranego 

użytkownika 

29-06-2022 Pozytywna 

Przedstawiona propozycja nowej 

funkcjonalności została oceniona pozytywnie 

przez zespół KCMRM.  

Zespół KCMRM proponuje realizację 

powyższej modyfikacji poprzez 

implementację opisywanego raportu w 

zakresie dwóch obszarów:  

1. zmiany dokonywane przez danego 

użytkownika;  

2. zmiany dokonywane w danym obszarze 

systemu.  

 

Implementacja powyższego będzie wymagała 

zlecenia RFC.  

29-08-2022 31-08-2022    

  

 

  

  

21 

Inicjatywa 

nr 21/2022 

 

Modyfikacja raportu czasy 

oczekiwania SOR/IP 

29-06-2022 Negatywna 

KCMRM nie rekomenduje wprowadzania 

zmian ww. zakresie. „Raport 9 – Czasy 

oczekiwania SOR/IP przez ZRM” liczy 

czasy zgodnie z założeniami w sposób 

prawidłowy. Czas oczekiwania ZRM w 

SOR/IP jest liczony od momentu 

odznaczenia statusu „W szpitalu” do zmiany 

na kolejny chronologicznie status. Już dziś 

odznaczenie przez użytkownika ponownie 

statusu przewóz do szpitala powoduje 

utworzenie odrębnego wiersza w Module 

Raportowym. 

14-07-2022 
Negatywna decyzja 

MZ 
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

  

 

  

  

22 

Inicjatywa 

nr 22/2022 

 

Modyfikacja sekcji V 

KMCR 

29-06-2022 Negatywna 

Zaimplementowane obecnie walidacje 

działają zgodnie z założeniami. Poszczególne 

sekcje KMCR:  

1) I. WYWIAD;  

2) II. BADANIE;  

3) III. ROZPOZNANIE;  

4) IV. POSTĘPOWANIE Z PACJENTEM;  

5) V. DANE PACJENTA I PRZEKAZANIE 

PACJENTA;  

 

powinny być wypełnione zgodnie z 

kolejnością podczas badania pacjenta. 

Zablokowanie możliwości opuszczenia sekcji 

zawierającej dane pacjenta podyktowana 

została koniecznością ograniczenia 

możliwości generowania dużej ilości błędów 

i nieprawidłowości w danych osobowych 

pacjentów, co skutkowało przekazywaniem 

nieprawidłowych danych do systemu SIM 

(P1).  

Dodatkowo należy mieć na uwadze, że 

wypełnianie dokumentacji medycznej jest 

czynnością, która nigdy nie powinna 

skutkować opóźnieniem w udzieleniu 

medycznych czynności ratunkowych i w 

29-08-2022 
Negatywna decyzja 

MZ 
   

  

 

  

  



 

10 
 

opinii zespołu KCMRM obecnie 

zaimplementowane w SWD PRM 

rozwiązanie nie powoduje żadnego 

utrudnienia w tym zakresie.  

23 

Inicjatywa 

nr 23/2022 

 

Dodanie możliwości 

odpinania okien 

18-07-2022 Negatywna 

W ramach rozbudowy SWD PRM do tzw. 

wersji SWD 2.0 zaplanowano modyfikację 

funkcjonalności Modułu Dyspozytora, która 

umożliwia odpięcie formatki zdarzenia od 

okna głównego. Poniżej zapis z Projektu 

Technicznego rozbudowy Modułu 

Dyspozytora do wersji SWD 2.0:  

2.3 OKNO GŁÓWNE  

Okno główne MDYS zostanie zmodyfikowane 

przez:  

1) dodanie możliwości odpinania okien listy 

zdarzeń i listy zespołów;  

2) odpięcie FZ od okna głównego;  

3) dodanie elementów do panelu funkcyjnego 

zgodnie z opisem w rozdziale 3.2.1 PANEL 

FUNCYJNY  

4) dodanie informacji na pasku stanu zgodnie 

z opisem w rozdziale 3.2.4 PASEK STANU  

5) wyświetlanie profili okna głównego w 

zależności od konfiguracji w MADM.  

 

Z uwagi na zbliżający się termin wdrożenia 

produkcyjnego SWD 2.0, zespół KCMRM 

wydaje negatywną rekomendację co do 

realizacji opisywanej modyfikacji.  

29-08-2022 
Negatywna decyzja 

MZ 
   

  

 

  

  

24 

Inicjatywa 

nr 24/2022 

 

Korekta przebiegu pojazdu 

23-08-2022 Negatywna 

Zespół KCMRM po 

przeprowadzeniu analizy wydaje 

negatywną opinię odnośnie 

powyższej inicjatywy. Zespół 

KCMRM mając na względzie 

przechowywanie informacji 

odnośnie użytkownika, który 

dokonał danej zmiany, nie znajduje 

zasadności realizacji powyższej 

inicjatywy.  
 

03-10-2022 
Negatywna decyzja 

MZ 
   

  

 

  

  

25 

Inicjatywa 

nr 25/2022 

 

Dodanie metronomu 

23-08-2022 Pozytywna 

Zespół KCMRM po przeprowadzeniu analizy 

powyższego zgłoszenia, pozytywnie opiniuje 

realizację inicjatywy użytkownika z 

zastrzeżeniem konieczności przeprowadzenia 

roboczych ustaleń z wykonawcą w przypadku 

wydania pozytywnej decyzji DB MZ.  

W DGT DCA należy zaimplementować 

przycisk umożliwiający uruchomienie 

funkcjonalności metronomu polegającej na 

wydawaniu cyklicznego dźwięku, z 

możliwością konfiguracji częstotliwości 

wydawanego dźwięku. Modyfikacja musi 

obejmować możliwość regulowania 

głośności metronomu oraz nie generowania 

dźwięku dla dyspozytora medycznego. W 

aplikacji powinien zostać umieszczony zegar 

prezentujący czas pracy metronomu.  

Na etapie odbioru powyższej modyfikacji, 

zamawiający uzgodni z wykonawcą rodzaj 

oraz głośność dźwięku wydawanego w 

ramach funkcji metronomu. Wdrożenie 

powyższej funkcjonalności wymagało będzie 

zlecenia RFC.  

03-10-2022 17-10-2022    

  

 

  

  



 

11 
 

26 

Inicjatywa 

nr 26/2022 

 

Edycja przebiegu pojazdu 

23-08-2022 Negatywna 

Zespół KCMRM po przeprowadzeniu analizy 

wydaje negatywną opinię co do realizacji 

powyższej inicjatywy. Na etapie 

projektowania RFC 15/2021/SWDPRM 

zgodnie z wytycznymi Departamentu 

Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia, 

funkcjonalność edytowania przebiegu została 

udostępniona dla użytkowników z rolą 

Administrator Wojewódzki i Administrator 

Centralny w celu uniknięcia manipulowania 

przebiegami pojazdów przez użytkowników.  

 

03-10-2022 17-10-2022    

  

 

  

  

27 

Inicjatywa 

nr 27/2022 

 

Nowy raport 

predefiniowany dot. 

średniego czasu 

oczekiwania na połączenie 

31-08-2022 Negatywna 

KCMRM wydaje negatywną opinie z uwagi 

na fakt, że średni czas oczekiwania na 

odebranie połączenia już jest uwzględniony 

w 12 na 17 procedowanych raportach PZŁ 

SWD PRM, które niebawem zostaną 

udostępnione na produkcje. 

26-09-2022 
Negatywna decyzja 

MZ 
   

  

 

  

  

28 

Inicjatywa 

nr 28/2022 

 

Wielkość czcionki w KZW 

31-08-2022 Negatywna 

Zespół KCMRM po przeprowadzeniu 

analizy, pozytywnie ustosunkowuje się do 

zaproponowanych zmian, zastrzegając 

jednak, że są one już przewidziane w ramach 

realizacji RFC 

17/2020/KCMRM/SWDPRM 

Optymalizacja Modułu ZRM etap II.  

 

Powyższa modyfikacja zawiera m.in.: 

a) Wprowadzenie dynamicznego 

skalowania czcionki w Module 

ZRM zależnej od ustawionej 

rozdzielczości na danym 

urządzeniu. Użytkownik będzie 

miał możliwość wyłączenia tej 

funkcji w razie problemów z 

wydajnością sprzętową. 

b) Wprowadzenie czterostopniowego 

skalowania czcionki w Module 

ZRM na danym urządzeniu, 

niezależnego od dynamicznego 

skalowania. Dostępne do wyboru 

będą możliwości ręcznego 

skalowania czcionki wg. 

26-09-2022 
Negatywna decyzja 

MZ 
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rozmiarów: Mała, Średnia 

(standardowa), Duża, Największa. 

 

W związku z powyższym, Zespół KCMRM 

nie rekomenduje realizacji niniejszej 

inicjatywy. 

  

  

29 

Inicjatywa 

nr 29/2022 

 

Dysponowanie ZRM  

w K-1 

31-08-2022 Negatywna 

Powyższa funkcjonalność została 

przewidziana do realizacji w ramach 

rozbudowy Modułu Dyspozytora do tzw. 

wersji SWD 2.0. 

 

W związku z powyższym zespół KCMRM 

negatywnie opiniuje realizację powyższej 

inicjatywy. 

26-09-2022 
Negatywna decyzja 

MZ 
   

  

 

  

  

30 

Inicjatywa 

nr 30/2022 

 

Informacja dźwiękowa o 

zgłoszeniu przyjętym w 

innej dyspozytorni 

27-09-2022 Pozytywna 

Zespół KCMRM po przeprowadzonej 

analizie, pozytywnie opiniuje powyższą 

modyfikację, zastrzegając jednocześnie, że w 

niektórych dyspozytorniach medycznych, 

więcej niż jeden dyspozytor medycznych 

zajmuje się wysyłaniem ZRM w danym 

obszarze dysponowania. Wymagać to będzie 

implementacji funkcjonalności wskazania 

przez głównego dyspozytora medycznego, do 

którego dyspozytora wysyłającego ma trafić 

wezwanie przyjęte z innej dyspozytorni.  

 

03-10-2022 17-10-2022    

  

 

  

  

31 

Inicjatywa 

nr 31/2022 

 

Zmiana konieczności 

wprowadzenia pojazdu 

głównego z OW NFZ 

27-09-2022 Negatywna 

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”  

03-10-2022 
Negatywna decyzja 

MZ 
   

  

 

  

  

32 

Inicjatywa 

nr 32/2022 

 

27-09-2022 Negatywna 

W ramach przeprowadzonej analizy zespół 

KCMRM zwraca uwagę, że w Module 

Analityka 2.0 zaplanowano dodanie nowych 

zakładek oraz funkcjonalności ułatwiających 

obsługę błędów SIM. Dodane zostanę m.in. 

05-10-2022 
Negatywna decyzja 

MZ 
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Eksportowanie błędów 

SIM do pliku 

dwie nowe zakładki „Dokumenty do 

modyfikacji” oraz „Dokumenty 

zmodyfikowane”. Błędy SIM będą 

automatycznie trafiały do zakładki 

„Dokumenty do modyfikacji”, z której to 

analityk będzie miał możliwość przesłać je do 

Kierownika ZRM. Poprawione KZW przez 

kierownika ZRM trafią do zakładki 

„Dokumenty zmodyfikowane”. W związku z 

powyższym nie będzie konieczności eksportu 

błędów do pliku, aby potem na podstawie 

pliku wyszukiwać KZW z błędami w 

zakładce zamknięte dokumenty.  

Dlatego biorąc pod uwagę zbliżający się 

termin wdrożenia Modułu Analityka 2.0 nie 

rekomendujemy modyfikacji funkcjonalności 

w Module Analityka 1.0.  

  

  

33 

Inicjatywa 

nr 33/2022 

 

Dodanie nowego raportu 

'Analiza pracy 

dyspozytorów 

medycznych' 

27-09-2022 Pozytywna 

KCMRM wydaje pozytywną opnie z 

zastrzeżeniem, że opisywane funkcjonalności 

zostaną zrealizowane w ramach obecnie 

przygotowywanych raportów PZŁ SWD 

PRM, które w całości spełniają oczekiwania 

administratorów lub Kierowników DM w 

zakresie analizowania danych dla 

poszczególnych pracowników DM czy całych 

DM.  

 

03-10-2022 
Negatywna decyzja 

MZ 
   

  

 

  

  

34 

Inicjatywa 

nr 34/2022 

 

Dodanie statusu 

'Przekazanie dyżuru' 

27-09-2022 Pozytywna 

KCMRM wydaje pozytywną opnie z 

zastrzeżeniem, że opisywane 

funkcjonalności zostaną zrealizowane w 

ramach obecnie przygotowywanych 

raportów PZŁ SWD PRM, które w 

całości spełniają oczekiwania 

administratorów lub Kierowników DM 

w zakresie analizowania danych dla 

poszczególnych pracowników DM czy 

całych DM.  
 

 

03-10-2022 
Negatywna decyzja 

MZ 
   

  

 

  

  

35 

Inicjatywa 

nr 35/2022 

 

Dodanie słownika imion 

27-09-2022 Negatywna 

Zespół KCMRM negatywnie opiniuje 

powyższą propozycję. Zwracamy uwagę, że 

w przyszłości realizowana będzie inicjatywa 

użytkownika nr 18/06/2022, która dotyczy 

integracji z bazą CWUB i uzyskała 

pozytywną decyzję DB MZ co do jej 

realizacji. Realizacja wspomnianej inicjatywy 

wykluczy konieczność ręcznego 

wprowadzania danych pacjenta.  

Dodanie funkcjonalności automatycznego 

uzupełniania danych osobowych pacjenta 

usprawni proces wypełniania dokumentacji 

medycznej oraz ograniczy ilość błędów 

związanych z niepoprawnymi danymi 

sprawozdawanymi do SIM (P1). Realizacja 

powyższej funkcjonalności wymagać będzie 

produkcyjnego uruchomienia Centralnego 

Punktu Styku SWD PRM z siecią Internet 

oraz pozyskania warunków technicznych dla 

realizacji integracji od CeZ.  

03-10-2022 
Negatywna decyzja 

MZ 
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36 

Inicjatywa 

nr 36/2022 

 

Modyfikacja raportu 

9_ZRM - czasy 

oczekiwania pod SOR_IP 

27-09-2022 Pozytywna 

KCMRM wydaje pozytywną opinie. Obecnie 

system działa w taki sposób że zapisywane są 

tylko statusy głównej KZW dla zgłoszenia. 

KCMRM proponuje modyfikacje systemu 

która polegała by na tym że dla każdej 

aktywnej KZW zapisywany by był czas 

wybrania statusu.  

 

03-10-2022 17-10-2022    

  

 

  

  

37 

Inicjatywa 

nr 37/2022 

 

Dodanie komunikatu 

przypominającego o 

zakończeniu dyżuru 

31-09-2022 Negatywna 

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.  

 

05-10-2022 
Negatywna decyzja 

MZ 
   

  

 

  

  

38 

Inicjatywa 

nr 38/2022 

 

Modyfikacja kafli WKRM 

na KD 

27-09-2022 Negatywna 

 
 Po przeprowadzeniu analizy, zespół 

KCMRM negatywnie opiniuje realizację 

przedmiotowej inicjatywy.  

Opisywane przez użytkownika 

funkcjonalności zostaną zaimplementowane 

w ramach realizacji RFC 

11/2022/SWDPRM Unistatusy 

użytkowników WKRM i LPR, produktem 

tego zlecenia jest rozszerzenie funkcji 

unistatusów na użytkowników PZŁ SWD 

PRM w rolach WKRM, HEMS/EMS, 

Koordynator CO LPR, Zastępca 

koordynatora CO LPR, Dyspozytor 

Medyczny CO LPR oraz Dyspozytor 

Lotniczy CO LPR, zmiana kafli we 

wskazanych miejscach aplikacji DGT DCA 

na kafle odpowiadające poszczególnym 

stanowiskom ww. ról oraz dodanie na tych 

kaflach paska stanu.  

 

03-10-2022 
Negatywna decyzja 

MZ 
   

  

 

  

  

39 

Inicjatywa 

nr 39/2022 

 

Dysponowanie kilku 

HEMS jednocześnie 

27-09-2022 Negatywna 

 
Po przeprowadzeniu analizy, zespół 

KCMRM wydaje negatywną opinię co do jej 

realizacji ponieważ opisywane 

funkcjonalności zostaną wdrożone w tzw. 

rozbudowywanym Module Dyspozytora 

SWD 2.0.  

 

Poprzez rozbudowę SWD to tzw. wersji SWD 

2.0, zmodyfikowana zostanie formatka okna 

służącego do dysponowania ZRM w sposób 

prezentujący na liście do zadysponowania 

zarówno naziemne ZRM jak i Lotnicze 

Zespoły Ratownictwa Medycznego wraz z 

szacunkowym czasem dotarcia do miejsca 

zdarzenia.  

Ponadto w ramach rozwoju SWD PRM do 

wersji SWD 2.0, wdrożone zostaną Moduł 

03-10-2022 
Negatywna decyzja 

MZ 
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LZRM i Moduł CO LPR, które usprawnią 

dysponowanie HEMS przez dyspozytorów 

medycznych.  

40 

Inicjatywa 

nr 40/2022 

 

Zmiana pojazdu głównego 

z OW NFZ 

27-09-2022 Negatywna 

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.  

 

03-10-2022 
Negatywna decyzja 

MZ 
   

  

 

  

  

41 Brak dokumentu         

  

 

  

  

42 Brak dokumentu         

  

 

  

  

43 

Inicjatywa 

nr 43/2022 

 

Dodanie automatycznego 

słownika 

12-12-2022 Negatywna 

 Opisywana funkcjonalność była uprzednio 

przewidziana do realizacji poprzez 

implementację RFC 

17/2020/KCMRM/SWDPRM 

Optymalizacja Modułu ZRM - etap II.  

Zgodnie z zapisami powyższego dokumentu, 

zaimplementowane w Module ZRM miały 

być następujące funkcjonalności:  

„Wprowadzenie funkcjonalności 

sprawdzania pisowni w polach wolnych do 

wpisywania w Module ZRM. Funkcjonalność 

powinna działać na zasadzie spellcheck’a, 

podpowiadając poprawne słowo. Użytkownik 

będzie posiadał możliwość dodawania oraz 

edycji słów zdefiniowanych w lokalnym 

słowniku. Użytkownik będzie miał możliwość 

wyłączenia tej funkcji w razie problemów z 

wydajnością sprzętową.”  

RFC 17/2020/KCMRM/SWDPRM 

Optymalizacja Modułu ZRM - etap II zostało 

12-01-2023 18-01-2023    
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wstrzymane w związku z pracą SWD PRM w 

wyizolowanej sieci OST112 i wynikające z 

tego ograniczenia technologiczne 

uniemożliwiające implementację 

sprawdzania poprawności pisowni.  

44 

Inicjatywa 

nr 44/2022 

 

Optymalizacja historii 

zmian w systemie 

12-12-2022 Pozytywna 

KCMRM pozytywnie opiniuje inicjatywę. 

Funkcjonalności opisane przez użytkownika 

będą realizowane w ramach Modyfikacji 

RFC 01/2022/KCMRM/SWDPRM Obsługa 

danych historycznych w Module 

Administratora. Z uwagi na prace związane z 

udostępnieniem SWD PRM 2.0 nie jest 

znany termin realizacji ww. RFC. 
 

12-01-2023 18-01-2023    

  

 

  

  

45 

Inicjatywa 

nr 45/2022 

 

Weryfikacja poprawności 

podpowiadania szpitali w 

Module ZRM 

12-12-2022 Negatywna 

Zespół ds. Rozwoju SWD PRM 

przeprowadził weryfikację opisywanej 

funkcjonalności i potwierdzamy, że działa 

ona prawidłowo. 

Celem zgłaszania ewentualnych 

nieprawidłowości w działaniu SWD PRM 

zalecamy kontakt przez HelpDesk KCMRM.  

 

12-01-2023 
Negatywna decyzja 

MZ 
   

  

 

  

  

 

 

 


