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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 Śląskie Podmiot 
Bielskie Pogotowie 

Ratunkowe 

Imię i nazwisko Rafał Waligóra Login użytkownika r.waligora 

Rola w SWD PRM 
Administrator 

dysponenta 
E-mail r.waligora@pogotowie.bielsko.pl 

OPIS FUNKCJONALNOŚCI* 

Moduł SWD PRM / PZŁ 

SWD PRM 
Moduł administratora 

Tytuł zgłoszenia Dostęp do mapy lub ramki gps 

Funkcjonalność  / Opis 

modyfikacji istniejącej 

funkcjonalności 

Rozbudowa modułu administratora 

Szczegółowy opis 

propozycji zmiany 

Za montaż urządzeń GPS w ambulansach i jego funkcjonowanie wprowadzanie do modułu 

administratora odpowiada administrator dysponenta. Ale jako osoba techniczna nie ma 

możliwości weryfikacji czy dany GPS nadaje czy nie. 

Proponuję połączenie modułu mapowego z modułem administratora w celu dodania 

funkcjonalności sprawdź pozycję auta na mapie np. wchodząc w szczegóły pojazdu, lub jeżeli to 

jest zbyt trudny problem dodane do informacji w sekcji pojazd pola ostatnia ramka gps, albo 

najlepiej jeżeli byłby uruchomiony moduł administratora z mapą żeby pokazywało na mapie 

wszystkie auta danego dysponenta. 

Z racji tego że administrator dysponenta odpowiada za każdy pojazd funkcjonalność nie powinna 

być ograniczona tylko do pojazdów przypisanych do zrm ale do każdego auta we flocie 

dysponenta.  

 

Przypadki użycia***  Używanie aplikacji administratora 

Uzasadnienie 

Nie jest zasadne tłumaczenie KCMR że przecież jest moduł analityka, moduł 

koordynatora gdzie można sobie to sprawdzić. Osoba odpowiedzialna za GPS musi 

prosić innej osoby o sprawdzenie czy auto nadaje a tak defakto jeżeli auto nie jest 

przypisane w danym momencie do ZRM nie ma takiej możliwości. Nie można mówić 

że przecież może sobie nadać uprawnienia do tych modułów ale administrator 

dysponenta nie musi mieć uprawnień swojego przełożonego ani do analityka ani do 

koordynatora. To administrator odpowiada za pojazdy i należy mu ułatwić pracę a nie 

ją utrudniać. 

 

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

X 
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Data wpływu** 04/02/2023 Numer zgłoszenia 15/02/2023 

Przedstawiciel MZ** Robert Bzducha Stanowisko Główny Specjalista 

Wstępna ocena MZ** pozytywna Priorytet  

Uzasadnienie MZ 

w przypadku opinii 

negatywnej **  

Wskazana zmiany funkcjonalności wymaga opinii KCMRM co do możliwości jej 

wdrożenia w SWD PRM. Należy zweryfikować również fakt dostępu do raportu 

aktywność GPS, t.j. czy nie obejmuje on swym zakresem danych, o które wnioskuje 

użytkownik. 

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data przekazania do 

oceny do KCMRM** 
13/02/2023 

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

Uzasadnienie KCMRM 

****  

Zespół KCMRM nie rekomenduje dodawania ww. funkcjonalności, ponieważ 
będzie ona stanowić powielanie już istniejących metod weryfikacji. 
W Module Raportowym dostępny jest raport „Raport 15 – Aktywność GPS w 
pojazdach” prezentujący szczegóły dotyczące aktywności odbiorników GPS 
zamontowanych w pojazdach zespołów ratownictwa medycznego. Raport 
pozwala zdiagnozować działanie danego urządzenia. Na chwilę obecną raport 
uwzględnia tylko te odbiorniki GPS, które są przypisane do ZRM. Natomiast 
można wprowadzić modyfikacje raportu, która będzie listować wszystkie 
pojazdy danego dysponenta.  
 
Ponadto w opinii KCMRM administrator dysponenta będzie mógł korzystać z 
Modułu Koordynatora z rolą „Upoważniony przedstawiciel dysponenta” celem 
weryfikacji widoczności ZRM na mapie.  
 

Zatwierdził KCMRM**** Kamil Kolczyński 

Data przekazania wstępnej 

analizy do MZ**** 
09/03/2023 

Decyzja MZ** odrzucone Priorytet  Wersja  

Uzasadnienie MZ 

w przypadku opinii 

negatywnej **  

Po przeprowadzeniu ponownej analizy zgłoszenia oraz w oparciu o opinię KCMRM, 

zgłoszenie zostaje zamknięte. 

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data przekazania do 

realizacji do KCMRM** 
10/03/2023 

 

*   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, 
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3 – Niska ważność. 

Uzasadniane są wyłącznie opinie negatywne lub częściowo negatywne. 


