
Prezentacja Publiczna
e-Krew – informatyzacja publicznej służby krwi 

oraz rozwój nadzoru nad krwiolecznictwem

Piotr Starzyk
Warszawa, 22.03.2016



Agenda

• Definicja Projektu e-Krew (okres, koszt)

• Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które 
stanowią przyczynę realizacji Projektu

• Cele projektu wyrażone mierzalnymi wskaźnikami

• Procesy realizowane przez podmioty publiczne, 
których realizacja zostanie usprawniona w wyniku 
realizacji projektu

• e-usługi tworzone lub rozwijane w ramach projektu

• Harmonogram zamówień publicznych



DEFINICJA PROJEKTU E-KREW



Projekt e-Krew

• Program operacyjny

– Program Operacyjny Polska Cyfrowa

• Oś priorytetowa

– E-administracja i otwarty rząd – II oś priorytetowa 

• Działanie

– 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług 
publicznych



Ramy Projektu e-Krew

• Planowany okres realizacji

– Od 2 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

• Planowany koszt realizacji

– 64 049 tys. zł brutto



Projekt realizowany z Partnerami

• Instytut Hematologii i Transfuzjologii 
(wybrany w ramach konkursu)

• Narodowe Centrum Krwi

• 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa

• Wojskowe Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa 

• Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa MSWiA



ZDIAGNOZOWANE POTRZEBY 
KLIENTÓW USŁUG



Główni odbiorcy Projektu

CKiK

Nadzór 
(MZ,NCK,IHiT)

Podmioty 
Lecznicze

Dawcy, 
kandydaci



Główne potrzeby użytkowników
• Dane dotyczące pobierania krwi i jej zagospodarowania są 

rozproszone w systemach informatycznych poszczególnych centrów 
krwiodawstwa i krwiolecznictwa

• Działania kształtujące podaż krwi są realizowane przez poszczególne 
CKiK i nie są skoordynowane na poziomie krajowym

• W chwili obecnej nie jest możliwe uzyskanie informacji dotyczących 
rzeczywistego zapotrzebowania na składniki krwi oraz nie jest 
możliwe pozyskanie informacji o wykorzystaniu zapotrzebowanej 
przez szpitale krwi

• Publiczna służba krwi nie dysponuje sprawnym systemem zbierania 
i analizowania danych

• Pobranie krwi łączy się z dodatkowymi obciążeniami dla dawcy.



Opinie Krwiodawców
Czy chciałby/chciałaby Pan/Pani, aby możliwe
było wypełnianie kwestionariusza dla
Krwiodawców on-line?

TAK

NIE

Czy wypełnianie elektronicznego formularza 
Krwiodawcy skróci czas wizyty w CKiK?

TAK

NIE



Opinie Krwiodawców
Czy chciałby Pan/Pani, aby możliwy był
dostęp do swoich wyników badań przez
Internet?

TAK

NIE

Czy dostęp wyników badań przyniesie 
korzyści np. poprzez dostęp do wiedzy na 
temat stanu zdrowia?

TAK

NIE



Mapa problemów



CELE PROJEKTU



Cel bezpośredni Projektu

Wsparcie publicznej służby krwi oraz nadzoru 
nad krwiolecznictwem w optymalnym 

wykorzystaniu zasobów krwi i jej składników 
poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi 

teleinformatycznych. 



Cele pośrednie Projektu

Wzrost liczby dawców i donacji krwi spowodowany ograniczeniem 
uciążliwości czynności administracyjnych związanych z oddawaniem krwi 
oraz dostosowanie liczby i rodzajów donacji do prognozowanego 
zapotrzebowania na krew i jej składniki

Optymalizacja gospodarowania zapasami krwi dzięki unifikacji systemu 
zamawiania i wydawania krwi oraz systemu informowania o niepożądanych 
zdarzeniach i reakcjach

Stabilny rozwój publicznej służby krwi dzięki podejmowaniu decyzji opartych 
o rzetelne, dokładne i aktualne dane



Wskaźniki rezultatów Projektu

Wskaźniki produktu
Jedn. 

miary

Wartość wskaźnika

Rok 

osiągnięcia 

docelowej 

wartości 

wskaźnika

Źródło 

informacji

o 

wskaźnikachBazowa Docelowa

Liczba załatwionych spraw

poprzez udostępnioną on-

line usługę publiczną
Szt. 0 250 000

Rok 3 + 1

(2020 r.)

Statystyki

generowane

przez system

Liczba donacji dokonanych

przez dawców, którzy

umówili się na wizytę z

wykorzystaniem e-usługi
Szt. 0 50 000

Rok 3 + 1

(2020 r.)

Statystyki

generowane

przez system



Wsaźniki produktów Projektu

Wskaźniki produktu
Jedn. 

miary

Wartość wskaźnika

Rok 

osiągnięcia 

docelowej 

wartości 

wskaźnika

Źródło informacji

o wskaźnikach

Bazowa Docelowa

Liczba usług publicznych

udostępnionych on-line o

stopniu dojrzałości 3 -

dwustronna interakcja

Szt. 0 2
Rok 3

(2019 r.)
Protokół wdrożenia

Liczba usług publicznych

udostępnionych on-line o

stopniu dojrzałości co najmniej 4

– transakcja

Szt. 0 6
Rok 3

(2019 r.)
Protokół wdrożenia

Liczba uruchomionych systemów

teleinformatycznych w

podmiotach wykonujących

zadania publiczne

Szt. 0 25*
Rok 3

(2019 r.)

Protokoły 

wdrożenia

*1 system centralny e-Krew oraz modyfikacja 24 systemów
informatycznych Partnerów Projektu



USPRAWNIANE PROCESY 
PODMIOTÓW PUBLICZNYCH



Lista procesów usprawnianych

w ramach Projektu
• Proces biznesowy PB.01 – Umówienie wizyty

• Proces biznesowy PB.02 – Profilowana informacja

• Proces biznesowy PB.03 – Uzyskanie zaświadczenia

• Proces biznesowy PB.04 – Złożenie deklaracji o wycofaniu donacji

• Proces biznesowy PB.05 – Zamówienie krwi i realizacja zamówienia

• Proces biznesowy PB.06 – Poinformowanie o niepożądanych zdarzeniach i 
reakcjach poprzetoczeniowych

• Proces biznesowy PB.07 – Uzyskanie informacji w ramach procedury „look
back”

• Proces biznesowy PB.08 – Konsultacje immunohematologiczne

• Proces biznesowy PB.09 – Raportowanie (MZ, NCK, IHiT, CKiK)

• Proces biznesowy PB.10 – Proces uwierzytelniania, który nie jest procesem 
kluczowym, ale wymaganym dla realizacji pozostałych procesów



Mapa procesów biznesowych
Business Process Mapa procesów
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Usprawnienie procesów poprzez

• Przeniesienie do sfery elektronicznej, redukcja obiegu 
dokumentów papierowych i konieczności osobistego 
stawiennictwa się dawcy/kandydata w CKiK

• Skrócenie czasu wypełniania formularzy (formularze 
częściowo wypełnione danymi klienta)

• Redukcja błędów przy wprowadzaniu danych (mechanizmy 
kontroli poprawności / walidacje)

• Automatyzacja wybranych czynności (np. potwierdzenie 
otrzymania wniosku, raporty, integracja z systemami klasy HIS)

• Bieżący dostęp do danych, oparcie decyzji zarządczych na 
aktualnych i rzetelnych danych



Usprawnienie procesów

• PB.01 Umówienie wizyty – obecnie brak 
możliwości umówienie wizyty, konieczność 
oczekiwania w kolejce, wypełnianie 
kwestionariusza papierowego, brak możliwości 
sprawdzenia dostępności punktów pobierania (w 
tym ekip wyjazdowych)

• Docelowo dawcy umówieni przez Internet nie 
będą oczekiwać w kolejce, otrzymają do podpisu 
częściowo wypełniony kwestionariusz, będą mieli 
dostęp do informacji o punktach pobierania krwi



Usprawnienie procesów

• PB.02 Profilowana informacja – obecnie 
uzyskanie informacji jest możliwe tylko w CKiK, 
tylko w zakresie danych danego Centrum; wyniki 
badań dostępne w Centrum lub wysyłane pocztą. 

• Docelowo Dawca uzyska dostęp do swojego 
profilu, gdzie będzie mógł między innymi obejrzeć 
swoje wyniki badań, sprawdzić i zmienić 
ustawienia (np. otrzymywanie powiadomień, 
sposób komunikacji z CKiK), sprawdzić ilość 
oddanej krwi itp.



Usprawnienie procesów

• PB.03 Uzyskanie zaświadczenia – obecnie 
zaświadczenia można odebrać w CKiK, po 
wcześniejszym zgłoszeniu; zaświadczenia 
najczęściej wydawane są tego samego dnia; 
docelowo zaświadczenie będzie można otrzymać 
bez wizyty w CKiK

• PB.04 Złożenie deklaracji o wycofaniu donacji –
obecnie dostępne formy to zgłoszenie osobiście i 
telefoniczne; dodatkowy kanał będzie sprzyjał 
zwiększeniu bezpieczeństwa biorców



Usprawnienie procesów

• PB.05 Zamówienie krwi i realizacja zamówienia –
obecnie, w zależności od CKiK stosowane są fax, 
telefon, mail; wdrożenie e-usługi otworzy nowy 
kanał komunikacji i pozwoli na integrację z 
systemami HIS

• PB.06 Poinformowanie o niepożądanych 
zdarzeniach i reakcjach – obecnie obieg 
dokumentów papierowych i sprawozdań 
kwartalnych i rocznych (sprawozdawczość 
zostanie zautomatyzowana)



Usprawnienie procesów

• PB.07 Uzyskanie informacji w ramach procedury 
„look back” – obecnie stosuje się formularze 
papierowe, bez możliwości automatycznej 
weryfikacji danych i bez możliwości wymiany 
danych z systemem HIS

• PB.08 Konsultacje immunohematologiczne –
dzięki zastosowaniu elektronicznej wymiany 
informacji lekarz/pacjent otrzyma dużo szybciej 
wyniki konsultacji (obecnie wysyłane listem)



E-USŁUGI



Lista wdrażanych e-Usług

• eU.01 - Umówienie wizyty

• eU.02 - Profilowana informacja

• eU.03 - Uzyskanie zaświadczenia

• eU.04 - Złożenie deklaracji o wycofaniu donacji

• eU.05 - Zamówienie krwi i realizacja zamówienia

• eU.06 - Poinformowanie o niepożądanych zdarzeniach i 
reakcjach poprzetoczeniowych

• eU.07 - Uzyskanie informacji w ramach procedury „look
back”

• eU.08 - Konsultacje immunohematologiczne



Lista wdrażanych e-Usług

• eU.01 - Umówienie wizyty

• Usługa A2C, kierowana do dawców i kandydatów 
na dawców.

• Usługa poziomu 3 – dwustronna interakcja: 
– Za pomocą systemu (dostęp z publicznie dostępnej 

strony internetowej) istnieje możliwość pobrania 
formularza niezbędnego do wszczęcia procedury.

– Za pomocą systemu istnieje możliwość złożenia 
wniosku o umówienie wizyty w postaci elektronicznej.

– W ramach usługi zapewniono elektroniczną postać 
uwierzytelniania dawcy lub kandydata na dawcę.



Lista wdrażanych e-Usług

• eU.02 - Profilowana informacja

• Usługa A2C, kierowana do dawców.
• Usługa poziomu 5 – personalizacja: 

– Usługodawca automatycznie dostarcza usługę w 
zakresie odpowiednim do sytuacji życiowej (np. 
informuje o pobieraniu krwi przez ekipę wyjazdową 
tylko w przypadku, gdy od ostatniej donacji upłynął 
wymagany czas, dawca nie podlega dyskwalifikacji i 
nie występuje nadmiar krwi danego typu). 

– W procedurze nie występuje konieczność dokonania 
płatności.



Lista wdrażanych e-Usług

• eU.03 - Uzyskanie zaświadczenia

• Usługa A2C, kierowana do dawców.

• Usługa poziomu 5 – personalizacja: 

– W ramach usługi udostępniono możliwość złożenia 
wniosku w postaci elektronicznej, uprzednio wypełnionego 
danymi będącymi w posiadaniu usługodawcy. 

– W procedurze nie występuje konieczność dokonania 
płatności.



Lista wdrażanych e-Usług

• eU.04 - Złożenie deklaracji o wycofaniu donacji

• Usługa A2C, kierowana do dawców.

• Usługa poziomu 5 – personalizacja: 

– W ramach usługi udostępniono możliwość złożenia 
wniosku w postaci elektronicznej, uprzednio wypełnionego 
danymi będącymi w posiadaniu usługodawcy. 

– W procedurze nie występuje konieczność dokonania 
płatności.



Lista wdrażanych e-Usług

• eU.05 - Zamówienie krwi i realizacja zamówienia

• Usługa A2B, kierowana do podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą.

• Usługa poziomu 5 – personalizacja: 

– W ramach usługi udostępniono możliwość złożenia 
wniosku w postaci elektronicznej, uprzednio wypełnionego 
danymi będącymi w posiadaniu usługodawcy. 

– W procedurze nie występuje konieczność dokonania 
płatności.



Lista wdrażanych e-Usług

• eU.06 - Poinformowanie o niepożądanych 
zdarzeniach i reakcjach poprzetoczeniowych

• Usługa A2B, kierowana do podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą.

• Usługa poziomu 5 – personalizacja: 
– W ramach usługi udostępniono możliwość przesłania 

stosownego formularza w postaci elektronicznej, 
uprzednio wypełnionego danymi będącymi w posiadaniu 
usługodawcy. 

– W procedurze nie występuje konieczność dokonania 
płatności.



Lista wdrażanych e-Usług

• eU.07 - Uzyskanie informacji w ramach procedury 
„look back”

• Usługa A2B, kierowana do podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą.

• Usługa poziomu 5 – personalizacja: 

– W ramach usługi udostępniono możliwość wniosku w 
postaci elektronicznej, uprzednio wypełnionego danymi 
będącymi w posiadaniu usługodawcy. 

– W procedurze nie występuje konieczność dokonania 
płatności.



Lista wdrażanych e-Usług

• eU.08 - Konsultacje immunohematologiczne

• Usługa A2B, kierowana do podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą.

• Usługa poziomu 3 – dwustronna interakcja: 

– Procedura wymaga przekazania próbek krwi – obiektu 
materialnego.

– W ramach usługi udostępniono możliwość złożenia 
wniosku o przeprowadzenie badań (postać elektroniczna), 
uprzednio wypełnionego danymi będącymi w posiadaniu 
usługodawcy. 

– W procedurze nie występuje konieczność dokonania 
płatności.



HARMONOGRAM ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH



Harmonogram Projektu

w układzie zadaniowym

Lp. Nazwa zadania
Data rozpoczęcia 

zadania

Data zakończenia 

zadania

1.
Rozpoczęcie Projektu 02.01.2017

2.
Zadanie 1: Usługi doradcze i wsparcie techniczne 02.01.2017 29.11.2019

3.

Zadanie 2: Zaprojektowanie, konstrukcja i wdrożenie Systemu 01.06.2017 29.11.2019

4.

Zadanie 3: Modernizacja systemów informatycznych CKiK i IHiT 04.06.2018 29.11.2019

5.
Zadanie 4: Usługi wsparcia i realizacji promocji 02.01.2017 31.12.2019

6.

Zadanie 6: Zarządzanie Projektem 02.01.2017 31.12.2019

7.
Zakończenie Projektu 31.12.2019



Główne postępowania
Lp. Zakres Szacowany koszt zamówienia

PLN brutto
Szacunkowy termin
przeprowadzenia
postępowania

1. Świadczenie usług doradczych i wsparcia 

technicznego
2,5 mln

I kw. 2017 r.

2. Zaprojektowanie, konstrukcja i 

wdrożenie Systemu 52,2 mln
III kw. 2017 r. – I kw. 2018 

r.

3. 24 zamówienia publiczne na 

modernizację systemów 

informatycznych CKiK i IHiT

razem 2,3 mln  

IV kw. 2018 r. – I kw. 2019 

r.

4. Postępowanie/-a na zakup materiałów 

informacyjnych i promocyjnych 

związanych z Projektem (m.in. rollup-y, 

tablice informacyjne)

50 tys.

2017 r. – 2019 r.

5. Postępowanie/-a na zakup mediów 

(m.in. czas antenowy, zakup powierzchni 

w prasie)

434 tys.

2018 r. – 2019 r.

6. Postępowanie na przygotowanie 

scenariusza i opracowanie spotu 

promocyjnego

15 tys.

2018 r. - 2019 r.



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

KONTAKT: EKREW@CSIOZ.GOV.PL


