
e-Krew 2 Etap I – Kompleksowa 
informatyzacja procesów 
biznesowych w jednostkach 
organizacyjnych publicznej 
służby krwi
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Zakres prezentacji

• zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią przyczynę realizacji 
projektu,

• cele projektu wyrażone mierzalnymi wskaźnikami,

• produkty projektu,

• procesy realizowane przez podmioty publiczne, które zostaną ̨usprawnione w 
wyniku wdrożenia projektu,

• informacje o komplementarności projektu z innymi zakończonymi lub 
realizowanymi projektami, w tym o planowanym wykorzystaniu istniejących 
zasobów i funkcjonujących w administracji publicznej rozwiązań́,

• okres i koszt realizacji projektu,

• harmonogram zamówień publicznych wraz z kwotą przewidzianą do 
przeznaczenia na poszczególne zamówienia lub informacja o wyłonionych już 
wykonawcach i kwotach, na które opiewają udzielone zamówienia.

Uprzejmie informujemy, że przebieg prezentacji utrwalany jest za pomocą urządzeń 
rejestrujących dźwięk i obraz



ZDIAGNOZOWANE POTRZEBY 
KLIENTÓW USŁUG, KTÓRE STANOWIĄ 

PRZYCZYNĘ REALIZACJI PROJEKTU



Główni odbiorcy Projektu e-Krew 2 etap I

• Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Białymstoku

• Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Raciborzu

• Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Wałbrzychu

• Instytut Hematologii i Transfuzjologii 



Pośredni odbiorcy projektu

• Narodowe Centrum Krwi

• Dawcy/kandydaci na dawców

• Podmioty wykonujące działalność leczniczą

• Pozostałe CKiK nie będące partnerami w Etapie I 



Zidentyfikowane obszary problemowe

• Problem jakości danych w obecnych systemach, które 
podlegają parametryzacji

• Brak interoperacyjności podsystemów 
wykorzystywanych przez jednostki

• Ograniczenia technologiczne posiadanych systemów w 
zakresie dalszej rozbudowy baz danych

• Nierównomierny zakres informatyzacji centrów w 
ramach poszczególnych obszarów działalności



Zdiagnozowane potrzeby użytkowników

• Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wykorzystują 
różne systemy informatyczne w celu obsługi tych 
samych procesów biznesowych

• Brak jednego systemu informatycznego obsługującego 
wszystkie procesy back-office związane z publiczną 
służbą krwi w ramach jednej jednostki

• Wdrożenie rozwiązania skracającego czas dostępu do 
danych oraz czasu ich wymiany



CELE PROJEKTU



Główny cel projektu

Głównym celem projektu jest cyfryzacja procesów back-
office będących w dyspozycji podmiotów publicznych, tj. 
w jednostkach publicznej służby krwi.



Cele szczegółowe projektu

• Usprawnienie funkcjonowania jednostek służby krwi 
poprzez cyfryzację procesów i procedur dotyczących 
funkcjonowania obszaru back-office.

• Ujednolicenie systemów informatycznych obsługujących 
procesy w jednostkach publicznej służby krwi.

• Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań 
teleinformatycznych.

• Zwiększenie efektywności i jakości oraz usprawnienie 
procesów związanych z krwiodawstwem i 
krwiolecznictwem.



Wskaźniki produktu projektu

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
Działanie 2. 2 „Cyfryzacja procesów back-office
w administracji rządowej” nie przewidziano wskaźników 
rezultatu.



Wskaźniki produktu

Bazowa Docelowa

Liczba podmiotów, które usprawniły 

funkcjonowanie w zakresie objętym 

katalogiem rekomendacji dotyczących 

awansu cyfrowego

szt 0 4 2021 protokół wdrożenia

Liczba uruchomionych systemów 

teleinformatycznych w podmiotach 

wykonujących zadania publiczne 

szt 0 4 2021 protokół wdrożenia

Liczba pracowników podmiotów 

wykonujących zadania publiczne nie 

będących pracownikami IT, objętych 

wsparciem szkoleniowym 

osoby 0 228 2021 lista obecności

Liczba pracowników podmiotów 

wykonujących zadania publiczne nie 

będących pracownikami IT, objętych 

wsparciem szkoleniowym – kobiety

osoby 0 152 2021 lista obecności

Wskaźniki produktu
Jednostka 

miary

Wartość wskaźnika Rok 

osiągnięcia

Źródłow informacji o 

wskaźnikach



Wskaźniki produktu

Bazowa Docelowa

Liczba pracowników podmiotów 

wykonujących zadania publiczne nie 

będących pracownikami IT, objętych 

wsparciem szkoleniowym – mężczyźni

osoby 0 76 2021 lista obecności

Liczba pracowników podmiotów 

wykonujących zadania publiczne będących 

pracownikami IT, objętych wsparciem 

szkoleniowym 

osoby 0 8 2021 lista obecności

Liczba pracowników podmiotów 

wykonujących zadania publiczne będących 

pracownikami IT, objętych wsparciem 

szkoleniowym – kobiety

osoby 0 2 2021 lista obecności

Liczba pracowników podmiotów 

wykonujących zadania publiczne będących 

pracownikami IT, objętych wsparciem 

szkoleniowym – mężczyźni

osoby 0 6 2021 lista obecności

Wskaźniki produktu
Jednostka 

miary

Wartość wskaźnika Rok 

osiągnięcia

Źródłow informacji o 

wskaźnikach



PROCESY REALIZOWANE PRZEZ 
PODMIOTY PUBLICZNE, KTÓRE 

ZOSTANĄ USPRAWNIONE W WYNIKU 
WDROŻENIA PROJEKTU



Procesy usprawnione w wyniku realizacji 
projektu e-Krew 2 Etap I

• W ramach realizacji projektu „e-Krew 2 Etap I –
Kompleksowa informatyzacja procesów biznesowych w 
jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi” 
usprawnione zostaną procesy biznesowe w obszarze 
”back-office” w jednostkach publicznej służby krwi.

• Projekt swoim zakresem tylko pośrednio będzie 
obejmował procesy uwzględnione w ramach realizacji 
projektu „e-Krew – informatyzacja publicznej służby 
krwi oraz rozwój nadzoru nad krwiolecznictwem” 
związane z kartotekami dawców, donacji oraz biorców.



Procesy usprawnione w wyniku realizacji 
projektu e-Krew 2 Etap I

• Proces biznesowy – Monitoring urządzeń i aparatury 
medycznej – w wielu CKiK brak jest możliwości 
monitorowania stanu urządzeń medycznych 
wykorzystywanych w krwiodawstwie i krwiolecznictwie z 
wykorzystaniem jednego systemu. Brak jest też 
kompleksowych rozwiązań do monitorowania urządzeń 
do przechowywania krwi oraz jej składników np. w 
zakresie temperatury.

• Proces biznesowy – Gospodarka magazynowa – Objęcie 
jednym systemem informatycznym gospodarki 
magazynowej jednostek w zakresie materiałów 
niedonacyjnych (np. sprzęt i materiały jednorazowego 
użytku).

.



Procesy usprawnione w wyniku realizacji 
projektu e-Krew 2 Etap I
• Proces biznesowy – Zarządzanie ekspedycją krwi i jej 

składników – ujednolicenie systemu wymiany krwi i 
składników krwi pomiędzy CKiK, zarządzanie stanami 
magazynowymi wraz z interfejsem do systemu e-Krew 
(platforma) w zakresie kontroli i zarządzania 
zapotrzebowaniem na krew i jej składniki. Zarządzanie 
zapotrzebowaniem na krew oraz jej składniki przez podmioty 
lecznicze.

• Proces biznesowy – Analizy statystyczne z prowadzonej 
działalności – w chwili obecnej wiele obszarów związanych z 
prowadzeniem i gromadzeniem danych statystycznych z 
działalności jednostek nie jest zinformatyzowana lub 
prowadzona jest z wykorzystaniem różnych systemów nawet 
w obrębie jednej jednostki.

.



Procesy usprawnione w wyniku realizacji 
projektu e-Krew 2 Etap I

• Proces biznesowy –Zarządzanie dokumentacją i 
raportowaniem – dzięki wdrożeniu systemu e-Krew 2 
Etap I zostanie ujednolicony proces prowadzenia 
dokumentacji związanej z kolejnymi etapami obiegu 
krwi i jej składników oraz procesów prowadzonych w 
ramach działalności statutowej. System ułatwi oraz 
usprawni raportowanie działalności jednostek do MZ, 
NCK, IHiT oraz generowanie raportów wewnętrznych z 
różnych obszarów funkcjonowania CKiK oraz IHiT.



Procesy usprawnione w wyniku realizacji 
projektu e-Krew 2 etap I

• Proces biznesowy – Zarządzanie audytami i 
kontrolami – systemy informatyczne wykorzystywane 
przez jednostki publicznej służby krwi nie posiadają 
modułów usprawniających działania i procesy związane 
z kontrolami prowadzonymi w CKiK. Brak jest także 
digitalizacji dokumentacji w tym zakresie. Analogiczna 
sytuacja występuje w zakresie prowadzenia audytów 
działalności poszczególnych obszarów jednostek.



Procesy usprawnione w wyniku realizacji 
projektu e-Krew 2 Etap I

• Proces biznesowy – Zarządzanie bazami danych w 
CKiK – wdrożenie systemu e-Krew 2 Etap I pozwoli na 
migrację wszystkich posiadanych przez jednostki baz 
danych, co usprawni dostęp do posiadanych danych 
oraz usystematyzuje ich gromadzenie.

• Proces biznesowy – Zarządzanie działalnością 
komercyjną jednostek służby krwi – usprawnienie 
kontroli i zarządzania działalnością komercyjną 
jednostek w zakresie badań laboratoryjnych, 
wytwarzania sztucznych łez, prób zgodności dawców 
szpiku, bank tkanek i komórek, szkoleń dla podmiotów 
zew.



Procesy usprawnione w wyniku realizacji 
projektu e-Krew 2 Etap I

• Proces biznesowy – Kontrola kosztów – system 
pozwoli na standaryzację w zakresie obsługi finansowej 
działalności związanej z krwią i jej składnikami, w 
szczególności do monitorowania kosztów pobrania 
jednego litra krwi. 



KOMPLEMENTARNOŚCI PROJEKTU 



Projekty komplementarne z projektem 
e-Krew 2 Etap I

Projekt „e-Krew 2 Etap I – Kompleksowa informatyzacja 
procesów biznesowych w jednostkach organizacyjnych 
publicznej służby krwi” wykazuje komplementarność 
z wieloma projektami dotyczącymi technologii ICT 
w publicznej służbie zdrowia. 



Lista projektów komplementarnych 
z projektem e-Krew 2 Etap I

• e-Krew – informatyzacja publicznej służby krwi oraz rozwój 
nadzoru nad krwiolecznictwem

• Kompleksowa informatyzacja systemu krwiodawstwa i 
krwiolecznictwa w Polsce

• Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i 
zasobów cyfrowych rejestrów medycznych.

• Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i 
Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach 
Medycznych

• Krajowy Rejestr Dawców Krwi
• Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji 

w ochronie zdrowia



PRODUKTY



Zakres produktowy



HARMONOGRAM REALIZACJI



Harmonogram realizacji
projektów e-Krew

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

Legenda:

Przetargi

Wytworzenie oprogramowania

Wdrożenia

Zmiany, obsługa błędów

e-Krew 2 Etap I (3 CKiK i IHIT)

e-Krew2 Etap II (wdrożenia 20 CKiK)

e-Krew1 (warstwa centralna)

20232018 2019 2020 2021 2022



BUDŻET PROJEKTU



Szacowane koszty Projektu e-Krew 
2 Etap I – 37 137 000 zł. (brutto)



PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH



Planowane postępowania przetargowe

ID Postępowanie
Termin 
ogłoszenia

Data zawarcia 
umowy

Wartość 
zamówienia (zł)

1

Wykonanie oprogramowania 
wspomagającego procesy biznesowe 
centrów krwiodawstwa i 
krwiolecznictwa oraz Instytutu 
Hematologii i Transfuzjologii wraz 
z wdrożeniem 21.07.2018 15.03.2019 31 982 000,00

2 Zakup usług doradczych 21.07.2018 01.02.2019 294 000,00

3

Zakup usług informatycznych w 
zakresie testów bezpieczeństwa i 
wydajności 30.06.2020 29.08.2020 150 000,00

Suma: 32 426 000,00



Dziękuję

Zapraszamy do dyskusji

Piotr Starzyk – Kierownik Projektu


