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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 

Inicjatywa  

nr 1/2021 

- 

Dodanie danych o 

kierownika DM do 

Administratora 

13-01-2021 Pozytywna 

Opisywana funkcjonalność zostanie 

udostępniona po stronie SWD PRM 

w ramach RFC 

22/2020/KCMRM/SWDPRM – 

Rozszerzenie integracji SWDPRM z 

Active Directory – etap 3. 

22-02-2021     

  
 

  

  

2 

Inicjatywa 

nr 2/2021 

- 

Lokalna baza danych 

offline dla całej DM 

13-01-2021 Pozytywna 

Budowa systemów w obrębie OR, 

które w przypadku braku dostępności 

Ośrodków Krajowych będą 

realizowały podstawowe funkcje w 

tym opisane powyżej jest w planach 

rozbudowy SWD PRM w latach 

kolejnych. Projekt jednak wymaga 

szerokiej analizy oraz rozbudowy 

infrastruktury w obrębie OR i OK. 

Po wypracowaniu architektury 

rozwiązania konieczne będzie 

zapewnienie finansowania na 

rozbudowę infrastruktury. 

22-02-2021     

  

 

  

  

3 

Inicjatywa 

nr 3/2021 

- 

Lista pojazdów – 

weryfikacja terminu 

przeglądu technicznego 

pojazdu 

24-02-2021 Nie dotyczy 

Zgłoszenie zostało zamknięte na 

etapie MZ. Opisywana modyfikacja 

funkcjonalności jest zaplanowana w 

ramach RFC 03/2021. 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 03/2021 
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4 

Inicjatywa 

nr 4/2021 

- 

Stan oddziałów 

szpitalnych w Module 

Dyspozytora , Module 

ZRM , Module WKRM 

24-02-2021        

  

 

  

  

5 

Inicjatywa 

nr 5/2021 

- 

Implementacja skrótów 

klawiszowych 

22-02-2021        

  

 

  

  

6 

Inicjatywa 

nr 6/2021 

- 

Sposób podawania 

lokalizacji przez TOPR, 

punkty przekazywania 

poszkodowanych do ZRM 

24-03-2021        

  

 

  

  

7 

Inicjatywa 

nr 7/2021 

- 

Lista pojazdów w 

szczegółach ZRM w 

aplikacji dyspozytora 

24-03-2021 Negatywna 

Opisywana funkcjonalność jest 
przewidziana dla użytkownika z rolą 

administrator  
i rozszerzanie jej dla dyspozytorów 

medycznych może wprowadzić 
chaos  

w zakresie odpowiedzialności. 
Ponadto, aby ZRM był poprawnie 

zdefiniowany w SWD PRM, 
konieczne jest przypisanie do niego 

również innych elementów 
wymaganych do prawidłowego 
działania zespołu, szczegółowo 

opisanych w rozdziale 8.13 Dodanie 
ZRM w dokumencie pt.: „KCMRM-
ZR-INS-04 Instrukcja użytkownika - 

Moduł Administratora SWD PRM”, co 
jest zadaniem administratora 

dysponenta ZRM, a nie dyspozytora 
medycznego. 

09-05-2021     
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8 

Inicjatywa 

nr 8/2021 

- 

Dodanie nowych 

raportów 

24-03-2021        

  

 

  

  

9 

Inicjatywa 

nr 9/2021 – Raport 

statusów ZRM 

24-03-2021 Pozytywna 

Dodanie nowego raportu wymaga 
szczegółowego określenia 
założeń biznesowych. Po 
wstępnej analizie, istnieje 
możliwość opracowania i 

wdrożenia zaproponowanego 
raportu. Aktualnie w ramach 

raportów ZRM nie istnieje raport 
przedstawiający czasy statusów 

w ramach realizacji KZW. 

31-12-2021     

  

 

  

  

10 

Inicjatywa 

nr 13/2021 – Dodanie 

zakładki „Lista 

podmiotów” dla 

administratora 

dysponenta 

23-04-2021 Pozytywna 

W ramach jednej z modyfikacji 
SWD PRM została udostępniona 
funkcjonalność, która umożliwia 
edycję danych z sekcji Podmiot 

dla administratorów dysponenta w 
zakresie swojej 

odpowiedzialności  
tj. administratorzy dysponenta 
będą mieli możliwość edycji 
danych swojego podmiotu i 

podmiotów podwykonawców i 
współrealizatorów, a 

administratorzy dysponenta 
współrealizatora/podwykonawcy 

będą mogli edytować jedynie 
dane swojego podmiotu. 

31-12-2021     

  
 

  

  

11 

Inicjatywa 

nr 15/2021 – Dodanie 

raportu połączeń 

dyspozytora medycznego 

10-05-2021 Pozytywna 

Implementacja nowego raportu jest 
zawarta w ramach grupy raportów 
dotyczących PZŁ SWD PRM jakie 
będą udostępnione użytkownikom 
SWD PRM na początku 2022 roku. 
Ostateczny kształt raportu i zakres 
danych został uzgodniony podczas 

warsztatów z przedstawicielami 
Departamentu Bezpieczeństwa 

Ministerstwa Zdrowia podczas prac 
nad ww. grupą raportów. 

30-12-2021     

  
 

  

  

12 

Inicjatywa 

nr 16/2021 –  Czas 
zakończenia zlecenia a 

czas przekazania pacjenta 

28-05-2021 Negatywna 

Zaimplementowane RFC 01/2021 
wprowadza odpowiednią 

chronologię statusów, która 27-08-2021 

31-08-2021 – 

negatywna decyzja 

MZ 

Nie dotyczy Nie dotyczy RFC 01/2021   

 



 

5 
 

powinna wyczerpać poruszaną 
przez użytkownika kwestię. 

  

  

13 

Inicjatywa 

17/2021 – Możliwość 

dodawania kolumn w 

widoku 

28-05-2021 Pozytywna 

Istnieje zasadność wprowadzenia 
takiej modyfikacji. Pozostaje 

kwestia analizy rozwiązania po 
stronie wykonawcy w związku z 
trudnością zobrazowania takiej 

sytuacji dla użytkowników, którzy 
przypisani są do kilku lub 

kilkunastu podmiotów. 

27-08-2021 31-08-2021    

  

 

  

  

14 

Inicjatywa 

18/2021 

 

Formatka „połącz 

zdarzenia” – filtr, 

szukanie 

01-07-2021 Negatywna 

W Module Dyspozytora w ramach 

realizowanej obecnie rozbudowy 

do tzw. wersji SWD PRM 2.0, 

planowana jest modyfikacja 

funkcjonalności zdarzeń 

podobnych, która spowoduje, że 

liczba wyświetlanych zdarzeń 

podobnych zostanie maksymalnie 

zawężona. 

Sekcja zostanie zmodyfikowana 

przez rozszerzenie mechanizmu 

podpowiadania zdarzeń 

podobnych o warunki: 

1) miejsce zdarzenia 

znajduje się w odległości 

nie większej od 

maksymalnej odległości 

zdarzenia podobnego 

zdefiniowanej w MADM; 

2) imię i nazwisko lub wiek 

poszkodowanego są takie 

same. 

 

Zdarzenia starsze niż liczba 

godzin określona w parametrze 

systemowym nie będą 

wyświetlane. 

 

W związku z powyższym nie 

rekomendujemy implementacji 

27-08-2021 

31-08-2021 – 

negatywna decyzja 

MZ 

Nie dotyczy Nie dotyczy  

  

 

  

  



 

6 
 

zaproponowanego rozwiązania w 

formie zgłoszonej przez Śląski 

Urząd Wojewódzki w Katowicach. 

 

15 

Inicjatywa 

19/2021 

 

Raporty PZŁ z WOK 

19-08-2021 Negatywna 

Narzędzie WOK (Wizualizacja 

Obsługi Kolejek) jest narzędziem 

mającym na celu jedynie 

wizualizację pracy dyspozytorni 

medycznych oraz dyspozytorów 

medycznych. Z założenia, do 

sporządzania raportów, służy 

Moduł Raportowy SWD PRM. 

 

04-11-2021     

  

 

  

  

16 

Inicjatywa 

20/2021  

 

Brak możliwości odsłuchu 

nagrania 

06-09-2021        

  

 

  

  

17 

Inicjatywa 

24/2021 

 

Dodanie opcji wybrania 

karty sieciowej 

06-11-2021 Negatywna 

Zmiana jest niezasadna ponieważ 
aplikacja uruchamia się w 

środowisku 
wirtualnym Java i nie ingeruje w 
ustawienia systemu Windows. W 

systemie 
Windows jest możliwość 
dostosowania ustawień 

sieciowych z uwzględnieniem 
priorytetów kart sieciowych i 

routingu. 

28-12-2021     

  

 

  

  

18 

Inicjatywa 

25/2021 

 

Syntezator mowy do 

odtwarzania 

komunikatów 

17-11-2021        

  

 

  

  



 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

Inicjatywa 

27/2021 

 

Tłumacz PJM on-line 

30-11-2021        

  

 

  

  


