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1.  Wprowadzenie do Systemu Monitorowania 

Zagrożeń - SMZ 

1.1.  Wstęp 

System Monitorowania Zagrożeń (SMZ) powstał w ramach projektu P4 - Dziedzinowe 

systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Główny cel projektu 

P4 to usprawnienie procesów biznesowych związanych z zarządzaniem i dostępem do 

informacji w systemie ochrony zdrowia. Przyczyni się to w dużym stopniu do 

efektywniejszego planowania opieki zdrowotnej przez administrację z uwzględnieniem 

bieżącego stanu zasobów kadrowych, sprzętowych, dostępności leków.  

Głównym zadaniem Systemu Monitorowania Zagrożeń jest poprawa efektywności działań 

w zakresie zapobiegania skutkom niepożądanych zdarzeń mających wpływ na ludzkie 

zdrowie i życie oraz umożliwienie usługodawcom i innym podmiotom zobowiązanym do 

składania informacji i zgłoszeń o zagrożeniach do odpowiednich rejestrów. 

Główne funkcjonalności systemu obejmują: 

 rejestrację zgłoszeń zagrożeń, 

 przetwarzanie i eksport zgłoszeń, 

 obsługę zdarzeń RSWO, 

 generowanie raportów MZ-55, 

 administrację. 

1.2.  Czego można dowiedzieć się z podręcznika? 

Niniejszy dokument przeznaczony jest dla osób będących użytkownikami Systemu 

Monitorowania Zagrożeń wchodzącego w skład systemu P4.  

Celem niniejszego dokumentu jest opis poszczególnych funkcjonalności systemu SMZ.  

Ponadto dokument zawiera opis czynności wstępnych, niezbędnych do uzyskania dostępu 

do systemu SMZ. 
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1.3.  Jak uzyskać dostęp do Systemu Monitorowania Zagrożeń? 

Wymagane jest podanie właściwego adresu internetowego (host, port). Poprawny adres 

dla systemu SMZ: 

https://smz.ezdrowie.gov.pl/view-smz/faces/login.xhtml  

1.4.  Co będzie potrzebne? 

System Monitorowania Zagrożeń do swojego działania wymaga jedynie przeglądarki 

internetowej oraz połączenia z Internetem.  

Poniżej prezentowane są przeglądarki, których zgodność została potwierdzona w ramach 

wyczerpującej procedury testowej: 

 Mozilla FireFox w wersji 39 lub nowszej 

 Google Chrome w wersji 43 lub nowszej 

 Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej 

 

Dodatkowo interfejs użytkownika jest dostosowany do ekranów posiadających 

następujące rozdzielczości: 

 1366x768 

 1920x1080 

 1280x800 

 1280x1024 

1.5.  Wykaz terminów i skrótów użytych w podręczniku 

Tabela 1 Słownik terminów i skrótów  

Termin  Opis 

Aplikacja on-line Aplikacja dostępna dla użytkownika przez Internet,  

z poziomu przeglądarki internetowej. 

CSIOZ Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

CWUd Centralny Wykaz Usługodawców 

https://smz.ezdrowie.gov.pl/view-smz/faces/login.xhtml
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Termin  Opis 

EMA Europejska Agencja Leków ang. European Medicines Agency (EMA) 

MZ-55 Tygodniowy/Dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach 

zachorowań na grypę 

NDBPL Zgłoszenie niepożądanych działań badanych produktów leczniczych 

NDPL Zgłoszenie niepożądanych działań produktów leczniczych 

NDPLW Zgłoszenie niepożądanych działań produktów leczniczych 

weterynaryjnych 

NIZP-PZH Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny 

NOP Zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania wystąpienia niepożądanego 

odczynu poszczepiennego 

PIS Państwowa Inspekcja Sanitarna 

Pracownik medyczny Osoba wykonująca zawód medyczny, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 

2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 

112, poz. 654) oraz osoba uprawniona do świadczenia usług 

farmaceutycznych, udzielająca świadczeń opieki zdrowotnej oraz 

świadcząca usługi farmaceutyczne w ramach stosunku pracy lub 

umowy cywilnoprawnej. 

Przeglądarka 

internetowa 

Program służący do korzystania z witryn sieciowych. 

PSSE Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

PWDL Podmioty wykonujące działalność leczniczą 

SMZ System Monitorowania Zagrożeń 

URPL Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 

Produktów Biobójczych 

WSSE Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

ZLB Zgłoszenia związane ze stwierdzeniem dodatnich wyników badań 
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Termin  Opis 

laboratoryjnych 

ZLK-1 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej 

ZLK-2 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy 

ZLK-3 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę 

przenoszoną drogą płciową 

ZLK-4 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV / zachorowania 

na AIDS / zgonu osoby zakażonej HIV/ chorej na AIDS 

ZLK-5 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub 

choroby zakaźnej 
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2.  Pierwsze kroki pracy z systemem SMZ 

W celu zalogowania się do aplikacji, wymagane jest posiadanie konta użytkownika  

w systemie P2. Zakłada się, że jeden użytkownik (osoba fizyczna) może posiadać 

wyłącznie jedno konto SMZ (w P2). Do każdego konta w SMZ będą przypisane role,  

w których dany użytkownik może występować. 

W celu uzyskania dostępu do aplikacji (otrzymania loginu - identyfikatora użytkownika 

i hasła początkowego) należy skontaktować się z administratorem systemu właściwym dla 

instytucji zatrudnienia użytkownika. 

2.1.  Logowanie do aplikacji 

Celem procesu logowania się do aplikacji jest uzyskanie dostępu do funkcjonalności 

systemu SMZ przez zalogowanego użytkownika. 

Po uruchomieniu przeglądarki internetowej i wpisaniu adresu aplikacji 

(https://smz.ezdrowie.gov.pl/view-smz/faces/login.xhtml ), wyświetli się ekran 

przedstawiony na rysunku nr 1. 

Rysunek 1 Ekran wyboru trybu logowania do systemu SMZ 

 

Aby zalogować się do aplikacji, należy wybrać funkcjonalność Zaloguj. Wówczas wyświetli 

się okno uwierzytelniania użytkownika w systemie P2. 

https://smz.ezdrowie.gov.pl/view-smz/faces/login.xhtml
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Rysunek 2 Ekran logowania do systemu 

 

Logowanie do systemu wiąże się z podaniem nazwy użytkownika (pole Login) oraz hasła 

(pole Hasło). Następnie należy wybrać funkcjonalność Dalej. 

W przypadku niepowodzenia uwierzytelnienia użytkownika system wyświetli poniższy 

komunikat. 

Rysunek 3 Komunikat niepowodzenia uwierzytelnienia użytkownika 

 

W przypadku prawidłowego uwierzytelnienia użytkownika system, w zależności od 

posiadanych przez użytkownika uprawnień, wyświetli ekran:  

 dla użytkownika posiadającego uprawnienia i przypisanego do jednej organizacji 

wyświetlony zostanie ekran główny systemu (Rysunek 4); 
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 dla użytkownika nieposiadającego jeszcze uprawnień wyświetlony zostanie ekran 

główny systemu z ograniczonym dostępem do funkcjonalności (Rysunek 5); 

 dla użytkownika posiadającego uprawnienia i przypisanego do więcej niż jednej 

organizacji wyświetlony zostanie ekran wyboru kontekstu organizacji (Rysunek 17). 

2.2.  Ekran główny systemu 

Ekran główny systemu SMZ zaprezentowany jest na rysunku nrBłąd! Nie można odnaleźć 

źródła odwołania. 4: 

Rysunek 4 Ekran główny systemu SMZ 

 

Rysunek nr 5 prezentuje ekran główny systemu SMZ z ograniczonym dostępem do 

funkcjonalności.  
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Rysunek 5 Ekran główny systemu SMZ z ograniczonym dostępem do funkcjonalności  

 

Funkcjonalności znajdujące się na belce głównej dostępne są przez cały czas korzystania  

z aplikacji. Opis funkcjonalności przedstawia tabela nr 2. 

Tabela 2 Funkcjonalności znajdujące się na górnej belce 

Przycisk Opis 

 Funkcjonalność umożliwiająca wylogowanie aktualnie 

zalogowanego użytkownika z systemu. 

 
Funkcjonalność umożliwiająca przełączenie się w tryb 

wysokiego kontrastu. 

 
Funkcjonalność umożliwiająca zmianę rozmiaru czcionki. 

 

Informacja o czasie, jaki pozostał do wygaśnięcia sesji. 

 
Podręcznik użytkownika dostępny z poziomu aplikacji. 

 

Druga część ekranu to przyciski prezentujące główne moduły systemu SMZ. Znajdują się 

one w centralnej części ekranu głównego aplikacji, a wywołanie któregokolwiek z  nich 

skutkuje przejściem ze strony głównej do modułu zgodnie z jego wywołaniem. Główne 

moduły aplikacji SMZ opisane są w tabeli nr 3: 
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Tabela 3 Główne moduły systemu SMZ 

Przycisk Nazwa Opis 

 

Rejestracja zgłoszeń Moduł umożliwiający rejestrację 

zgłoszeń następujących zagrożeń: 

 ZLK 

 ZLB 

 MZ-55 

 NOP 

 NDPL 

 NDPLW 

 CIOMS (NDBPL) 

 

Przetwarzanie/ 

eksport zgłoszeń 

Moduł umożliwiający przetwarzanie 

oraz eksport wcześniej 

zarejestrowanych zgłoszeń. 

 

Raporty Moduł umożliwiający generowanie 

raportów MZ-55. 

 

RSWO Moduł umożliwiający obsługę 

odebranych i wysłanych zdarzeń. 

 

Administracja Moduł umożliwiający zarządzanie 

użytkownikami, grupami użytkowników, 

uprawnieniami, rolami, wnioskami  

o nadanie uprawnień. 
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2.3.  Złożenie wniosku o nadanie uprawnień 

Aby złożyć wniosek o nadanie uprawnień należy z menu głównego wybrać moduł 

Administracja, a następnie funkcjonalność Złóż wniosek o uprawnienia. Wnioski mogą 

składać wszyscy użytkownicy systemu. Dla użytkowników niebędących administratorami 

pozycja odpowiedzialna za składanie wniosku będzie jedyną dostępną w module 

administracyjnym (reszta będzie nieaktywna). 

Rysunek 6 Złożenie wniosku o nadanie uprawnień 

 

Po wyborze funkcjonalności wyświetlony zostanie formularz przedstawiony na rysunku 

numer 7. 

Rysunek 7 Wniosek o nadanie uprawnień 
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Obszar Dane użytkownika prezentuje dane dotyczące zalogowanego użytkownika.  

W obszarze Dane wniosku należy określić, w imieniu jakiej organizacji/podmiotu dany 

użytkownik występuje o nadanie uprawnień. 

Po zaznaczeniu opcji Pracownik medyczny – przedstawiciel usługodawcy dostępna 

będzie funkcjonalność Dodaj usługodawcę. 

Rysunek 8 Część formularza wniosku o nadanie uprawnień 

 

Po wyborze funkcjonalności Dodaj usługodawcę system wyświetli formularz 

przedstawiony na rysunku nr 9. 
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Rysunek 9 Formularz do wyszukiwania usługodawcy 

 

Obsługa formularza wyszukiwania usługodawcy została opisana w rozdziale Błąd! Nie 

można odnaleźć źródła odwołania.Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. na 

stronie nr Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.. 

Po zaznaczeniu opcji Przedstawiciel podmiotu przetwarzającego/ przeglądającego 

zgłoszenia (np. PSSE, WSSE, GIS, URPL, NIZP-PZH) dostępna będzie funkcjonalność Dodaj 

podmiot przetwarzający zgłoszenia. 

Rysunek 10 Część formularza wniosku o nadanie uprawnień 
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Po wyborze funkcjonalności Dodaj podmiot przetwarzający zgłoszenia system wyświetli 

poniższy formularz: 

Rysunek 11 Formularz do wyszukiwania adresata  

 

Obsługa formularza wyszukiwania adresata została opisana w rozdziale Błąd! Nie można 

odnaleźć źródła odwołania.Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. na stronie nr 

Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.. 

Wybór organizacji skutkuje zapisaniem jej danych we wniosku danego użytkownika. 

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie numeru telefonu użytkownika oraz adresu email. 

Dane te należy uzupełnić we wskazanych polach. 
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Rysunek 12 Składanie wniosku o uprawnienia – uzupełnienie danych 

 

Następnie należy dodać do wniosku załącznik. Załącznik jest zawsze konieczny, gdy 

wniosek dotyczy funkcji administratora lokalnego lub regionalnego. W przypadku, gdy 

funkcje te nie będą zaznaczone, dodanie załącznika nie jest wymagane. Załącznik można 

dodać klikając przycisk Załącznik i wybierając odpowiedni plik z dysku twardego stacji 

użytkownika. Aby usunąć plik ze zgłoszenia należy kliknąć przycisk Usuń znajdujący się 

przy danej pozycji. 

Rysunek 13 Składanie wniosku o uprawnienia – dodawanie załączników 

 

Ostatnim etapem składania wniosku jest wybór ról, o które wnioskuje użytkownik. 

Zaznacza się je na wyświetlanej liście wszystkich ról systemowych (wciśnięcie przycisku 

CTRL umożliwia zaznaczanie wielu elementów listy). 
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Rysunek 14 Składanie wniosku o uprawnienia – wybór ról i zatwierdzenie wniosku 

 

Użytkownik podczas składania wniosku o członkostwo ma również możliwość określenia, 

czy wnioskuje dodatkowo o uprawnienia administratora lokalnego danej organizacji.  

Rysunek 15 Składanie wniosku o uprawnienia - uprawnienia administratora lokalnego 

 

W przypadku zawnioskowania o funkcję administratora lokalnego i uzyskania akceptacji 

tego wniosku, Użytkownik będzie mógł obsługiwać wnioski o uprawnienia złożone przez 

innych Użytkowników systemu do tej organizacji, której administratorem lokalnym 

zostanie (pod warunkiem jednoczesnego przydzielenia użytkownikowi roli ‘Administrator 

SMZ’). 

Po wyborze ról możliwe jest ostateczne zatwierdzenie złożenia wniosku (przycisk Złóż 

wniosek). Po tym będzie on widoczny u administratora i będzie on mógł zacząć go 

obsługiwać. 
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Rysunek 16 Składanie wniosku o uprawnienia - wysłanie wniosku 

 

Rezygnacja z wypełniania wniosku możliwa jest dzięki przyciskowi Anuluj – jego kliknięcie 

skutkuje zamknięciem okna tworzenia wniosku oraz bezpowrotnym utraceniem 

wprowadzonych danych. 

2.4.  Wybór kontekstu organizacji 

W przypadku, gdy zalogowany użytkownik przypisany jest do więcej niż jednej organizacji, 

możliwy jest wybór kontekstu organizacji oraz roli. 

Rysunek 17 Ekran wyboru kontekstu organizacji 

 

Po wyborze organizacji należy wybrać funkcjonalność Zaakceptuj. Spowoduje to 

wyświetlenie ekranu głównego aplikacji. 

2.5.  Wylogowanie z aplikacji 

Aby wylogować się z systemu SMZ, należy wybrać funkcjonalność Wyloguj znajdującą się 

na górnej belce systemu. 
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Rysunek 18 Funkcjonalności górnej belki systemu 

 

Wówczas aktualnie zalogowany użytkownik zostanie wylogowany z systemu. System 

wyświetli ekran wyboru trybu logowania. 

Rysunek 19 Tryby logowania do systemu 
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3.  Raporty 

W ramach Systemu Monitorowania Zagrożeń powstał Moduł raportowy, umożliwiający 

generowanie raportów administracyjnych dotyczących MZ-55. Raporty administracyjne 

generowane są do formatu pdf, xlsx oraz csv. Funkcjonalność obejmuje generowanie 

raportów administracyjnych (dla zgłoszeń MZ-55). Zakres generowanych raportów oparty 

jest tylko i wyłącznie o dane dostępne w systemie.  

Aby rozpocząć proces generowania raportów administracyjnych dotyczących MZ-55, 

należy z menu wybrać moduł Raporty. 

Rysunek 20 Moduły systemu SMZ 

 

Wówczas system wyświetli poniższy formularz. 

Rysunek 21 Formularz raportu MZ-55 

 

Do wyboru w zakresie raportów administracyjnych MZ-55 użytkownik ma dwa typy 

raportów: 
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1. Raport administracyjny - na potrzeby nadzoru 

2. Raport administracyjny - na potrzeby BSSP GUS oraz nadzoru 

Zakres danych (w tym sposób szczegółowości raportu) oraz sposób generowania danego 

raportu zależny jest od kontekstu zalogowanego użytkownika i będzie dostosowywany 

dynamicznie. Odpowiednio będą to następujące typy raportów:  

 Raport 1a – raport administracyjny (na potrzeby nadzoru) – poziom PSSE 

 Raport 1b – raport administracyjny (na potrzeby nadzoru) – poziom WSSE  

 Raport 1c – raport administracyjny (na potrzeby nadzoru) – poziom NIZP-PZH  

 Raport 2a – raport administracyjny (na potrzeby BSSP GUS oraz nadzoru) – poziom 

PSSE  

 Raport 2b – raport administracyjny (na potrzeby BSSP GUS oraz nadzoru) – poziom 

WSSE  

 Raport 2c – raport administracyjny (na potrzeby BSSP GUS oraz nadzoru) – poziom 

NIZP-PZH  

Rysunek 22 Typy raportu MZ-55 (w kontekście PSSE Wrocław) 

 

Po wyborze typu raportu system wyświetli odpowiedni dla danego raportu formularz. 

Powyższe rodzaje raportów będą różniły się swoim zakresem oraz sposobem 

generowania - w zależności od kontekstu użytkownika wywołującego niniejszy przypadek 

użycia. W zależności od poziomu jednostki organizacyjnej, do której jest przypisany 

użytkownik wywołujący, będzie on mógł wygenerować następujące raporty: 

 Pracownicy PSSE - raporty administracyjne na poziomie PSSE 

 Pracownicy WSSE - raporty administracyjne na poziomie WSSE  

 Pracownicy NIZP-PZH - raporty administracyjne na poziomie centralnym  
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3.1.  Raport 1a 

Po wyborze z listy raportu Raport 1a – raport administracyjny (na potrzeby nadzoru) – 

poziom PSSE np. PSSE Wrocław system wyświetli poniższy formularz: 

Rysunek 23 Raport 1a (PSSE Wrocław) 

 

W obszarze Wybór okresu sprawozdawczego znajdują się następujące pola: 

 rok początkowy – rok początkowy, za który generowany jest raport (domyślnie 

wyświetlany jest bieżący rok). 

 rok końcowy - rok końcowy, za który generowany jest raport (domyślnie wyświetlany 

jest bieżący rok). 

 rodzaj meldunku – wartość wybierana z listy. Dostępne wartości na liście: 

tygodniowy (okres GUS), dzienny, tydzień epidemiologiczny. 
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 od – pole widoczne dopiero po wyborze rodzaju meldunku. Wartość wybierana z listy. 

 do – pole widoczne dopiero po wyborze rodzaju meldunku. Wartość wybierana z listy. 

W obszarze Zgłoszenia przekazane znajdują się następujące pola: 

 bezpośrednio do systemu – pole jest check boxem; 

 za pośrednictwem PSSE – pole jest check boxem; 

 brak zgłoszenia – pole jest check boxem; 

Check box jest domyślnie zaznaczony, można pozostawić wszystkie zaznaczone lub 

odznaczyć wybrane według potrzeb. 

W obszarze Powiaty uwzględnione w raporcie znajdują się następujące pola: 

 Powiat 1– pole jest check boxem; 

 Powiat 2– pole jest check boxem; 

W obszarze Kryteria sortowania znajdują się następujące pola: 

 sortuj po – wartość wybierana z listy. Dostępne wartości na liście: podmiot WDL, 

numer księgi rejestrowej, nazwa POZ, kod komórki; 

 sposób sortowania – wartość wybierana z listy. Dostępne wartości na liście: rosnąco, 

malejąco.  

W obszarze Kryteria wyboru formatu pliku wynikowego raportu znajdują się 

następujące pola: 

 format pliku – wartość wybierana z listy. Dostępne wartości na liście: pdf, csv, xlsx. 

Domyślnie występuje wartość pdf. 

 

Na samym dole formularza znajdują się dwie opcje: 

 wyczyść – funkcjonalność umożliwiająca wyczyszczenie wszystkich pól formularza. 

 generuj raport – funkcjonalność umożliwiająca wygenerowanie raportu na podstawie 

zadanych parametrów raportu. 

3.2.  Raport 1b 

Po wyborze z listy raportu Raport 1b – raport administracyjny (na potrzeby nadzoru) – 

poziom WSSE system wyświetli poniższy formularz: 
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Rysunek 24 Raport 1b  

 

W obszarze Wybór okresu sprawozdawczego znajdują się następujące pola: 

 rok początkowy– rok początkowy, za który generowany jest raport (domyślnie 

wyświetlany jest bieżący rok). 

 rok końcowy - rok końcowy, za który generowany jest raport (domyślnie wyświetlany 

jest bieżący rok). 

 rodzaj meldunku – wartość wybierana z listy. Dostępne wartości na liście: 

tygodniowy (okres GUS), dzienny, tydzień epidemiologiczny. 

 od – pole widoczne dopiero po wyborze rodzaju meldunku. Wartość wybierana z listy. 

 do – pole widoczne dopiero po wyborze rodzaju meldunku. Wartość wybierana z listy. 

W obszarze Zgłoszenia przekazane znajdują się następujące pola: 

 bezpośrednio do systemu – pole jest check boxem; 
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 za pośrednictwem PSSE – pole jest check boxem; 

 brak zgłoszenia – pole jest check boxem; 

Check box jest domyślnie zaznaczony, można pozostawić wszystkie zaznaczone lub 

odznaczyć wybrane check boxy według potrzeb. 

W obszarze Kryteria wyboru formatu pliku wynikowego raportu znajdują się 

następujące pola: 

 format pliku – wartość wybierana z listy. Dostępne wartości na liście: pdf, csv, xlsx. 

Domyślnie występuje wartość pdf. 

W obszarze szczegółowości raportu znajdują się następujące pola: 

 stopień szczegółowości raportu – wartość wybierana z listy. Dostępne wartości na 

liście: województwo ogółem, wg powiatów, wg PSSE. 

 sortuj po - wartość wybierana z listy. Dostępne wartości na liście: nazwa powiatu, 

PSSE. 

 sposób sortowania – wartość wybierana z listy. Dostępne wartości na liście: rosnąco, 

malejąco. 

Na samym dole formularza znajdują się dwie opcje: 

 wyczyść – funkcjonalność umożliwiająca wyczyszczenie wszystkich pól formularza. 

 generuj raport – funkcjonalność umożliwiająca wygenerowanie raportu na podstawie 

zadanych parametrów raportu. 

3.3.  Raport 1c 

Po wyborze z listy raportu Raport 1c – raport administracyjny (na potrzeby nadzoru) – 

poziom NIZP-PZH system wyświetli poniższy formularz: 
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Rysunek 25 Raport 1c  

 

W obszarze Wybór okresu sprawozdawczego znajdują się następujące pola: 

 rok początkowy– rok początkowy, za który generowany jest raport (domyślnie 

wyświetlany jest bieżący rok). 

 rok końcowy - rok końcowy, za który generowany jest raport (domyślnie wyświetlany 

jest bieżący rok). 

 rodzaj meldunku – wartość wybierana z listy. Dostępne wartości na liście: 

tygodniowy (okres GUS), dzienny, tydzień epidemiologiczny. 

 od – pole widoczne dopiero po wyborze rodzaju meldunku. Wartość wybierana z listy. 

 do – pole widoczne dopiero po wyborze rodzaju meldunku. Wartość wybierana z listy. 

W obszarze Zgłoszenia przekazane znajdują się następujące pola: 

 bezpośrednio do systemu – pole jest check boxem; 
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 za pośrednictwem PSSE – pole jest check boxem; 

 brak zgłoszenia – pole jest check boxem; 

Check box jest domyślnie zaznaczony, można pozostawić wszystkie zaznaczone lub 

odznaczyć wybrane check boxy według potrzeb. 

W obszarze Kryteria wyboru formatu pliku wynikowego raportu znajdują się 

następujące pola: 

 format pliku – wartość wybierana z listy. Dostępne wartości na liście: pdf, csv, xlsx. 

Domyślnie występuje wartość pdf. 

W obszarze szczegółowości raportu znajdują się następujące pola: 

 stopień szczegółowości raportu – wartość wybierana z listy. Dostępne wartości na 

liście: kraj ogółem, wg województw, wg województw i PSSE. 

 sortuj po - wartość wybierana z listy. Dostępne wartości na liście: nazwa 

województwa, PSSE. 

 sposób sortowania – wartość wybierana z listy. Dostępne wartości na liście: rosnąco, 

malejąco. 

Na samym dole formularza znajdują się dwie opcje: 

 wyczyść – funkcjonalność umożliwiająca wyczyszczenie wszystkich pól formularza. 

 generuj raport – funkcjonalność umożliwiająca wygenerowanie raportu na podstawie 

zadanych parametrów raportu. 

3.4.  Raport 2a 

Po wyborze z listy raportu Raport 2a – raport administracyjny (na potrzeby BSSP GUS 

oraz nadzoru) – poziom PSSE np. PSSE Wrocław system wyświetli poniższy formularz: 
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Rysunek 26 Raport 2a (PSSE Wrocław) 

 

W obszarze Wybór okresu sprawozdawczego znajdują się następujące pola: 

 rok początkowy – rok początkowy, za który generowany jest raport (domyślnie 

wyświetlany jest bieżący rok). 

 rok końcowy - rok końcowy, za który generowany jest raport (domyślnie wyświetlany 

jest bieżący rok). 

 rodzaj meldunku – wartość wybierana z listy. Dostępne wartości na liście: 

tygodniowy (okres GUS), tydzień epidemiologiczny. 

 od – pole widoczne dopiero po wyborze rodzaju meldunku. Wartość wybierana z listy. 

 do – pole widoczne dopiero po wyborze rodzaju meldunku. Wartość wybierana z listy. 

W obszarze Zgłoszenia przekazane znajdują się następujące pola: 
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 bezpośrednio do systemu – pole jest check boxem; 

 za pośrednictwem PSSE – pole jest check boxem; 

 brak zgłoszenia – pole jest check boxem; 

Check box jest domyślnie zaznaczony, można pozostawić wszystkie zaznaczone lub 

odznaczyć wybrane według potrzeb. 

W obszarze Powiaty uwzględnione w raporcie znajdują się następujące pola: 

 Powiat 1– pole jest check boxem; 

 Powiat 2– pole jest check boxem; 

W obszarze Kryteria sortowania znajdują się następujące pola: 

 sortuj po – wartość wybierana z listy. Dostępne wartości na liście: podmiot WDL, 

numer księgi rejestrowej, nazwa POZ, kod komórki; 

 sposób sortowania – wartość wybierana z listy. Dostępne wartości na liście: rosnąco, 

malejąco. 

W obszarze Kryteria wyboru formatu pliku wynikowego raportu znajdują się 

następujące pola: 

 format pliku – wartość wybierana z listy. Dostępne wartości na liście: pdf, csv, xlsx. 

Domyślnie występuje wartość pdf. 

 

Na samym dole formularza znajdują się dwie opcje: 

 wyczyść – funkcjonalność umożliwiająca wyczyszczenie wszystkich pól formularza. 

 generuj raport – funkcjonalność umożliwiająca wygenerowanie raportu na podstawie 

zadanych parametrów raportu. 

 

3.5.  Raport 2b 

Po wyborze z listy raportu Raport 2b – raport administracyjny (na potrzeby BSSP GUS 

oraz nadzoru) – poziom WSSE system wyświetli poniższy formularz: 



 

Raporty Strona 31 z 37 

 
 

Rysunek 27 Raport 2b (WSSE Wrocław) 

 

W obszarze Wybór okresu sprawozdawczego znajdują się następujące pola: 

 rok początkowy – rok początkowy, za który generowany jest raport (domyślnie 

wyświetlany jest bieżący rok). 

 rok końcowy - rok końcowy, za który generowany jest raport (domyślnie wyświetlany 

jest bieżący rok). 

 rodzaj meldunku – wartość wybierana z listy. Dostępne wartości na liście: 

tygodniowy (okres GUS), tydzień epidemiologiczny. 

 od – pole widoczne dopiero po wyborze rodzaju meldunku. Wartość wybierana z listy. 

 do – pole widoczne dopiero po wyborze rodzaju meldunku. Wartość wybierana z listy. 

W obszarze Zgłoszenia przekazane znajdują się następujące pola: 

 bezpośrednio do systemu – pole jest check boxem; 
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 za pośrednictwem PSSE – pole jest check boxem; 

 brak zgłoszenia – pole jest check boxem; 

Check box jest domyślnie zaznaczony, można pozostawić wszystkie zaznaczone lub 

odznaczyć wybrane check boxy według potrzeb. 

W obszarze Kryteria wyboru formatu pliku wynikowego raportu znajdują się 

następujące pola: 

 format pliku – wartość wybierana z listy. Dostępne wartości na liście: pdf, csv, xlsx. 

Domyślnie występuje wartość pdf. 

W obszarze szczegółowości raportu znajdują się następujące pola: 

 stopień szczegółowości raportu – wartość wybierana z listy. Dostępne wartości na 

liście: województwo ogółem, wg powiatów, wg PSSE. 

 sortuj po - wartość wybierana z listy. Dostępne wartości na liście: nazwa powiatu, 

PSSE. 

 sposób sortowania – wartość wybierana z listy. Dostępne wartości na liście: rosnąco, 

malejąco. 

Na samym dole formularza znajdują się dwie opcje: 

 wyczyść – funkcjonalność umożliwiająca wyczyszczenie wszystkich pól formularza. 

 generuj raport – funkcjonalność umożliwiająca wygenerowanie raportu na podstawie 

zadanych parametrów raportu. 

3.6.  Raport 2c 

Po wyborze z listy raportu Raport 2c – raport administracyjny (na potrzeby BSSP GUS 

oraz nadzoru) – poziom NIZP-PZH system wyświetli poniższy formularz: 
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Rysunek 28 Raport 2c 

 

W obszarze Wybór okresu sprawozdawczego znajdują się następujące pola: 

 rok początkowy– rok początkowy, za który generowany jest raport (domyślnie 

wyświetlany jest bieżący rok). 

 rok końcowy - rok końcowy, za który generowany jest raport (domyślnie wyświetlany 

jest bieżący rok). 

 rodzaj meldunku – wartość wybierana z listy. Dostępne wartości na liście: 

tygodniowy (okres GUS), tydzień epidemiologiczny. 

 od – pole widoczne dopiero po wyborze rodzaju meldunku. Wartość wybierana z listy. 

 do – pole widoczne dopiero po wyborze rodzaju meldunku. Wartość wybierana z listy. 

W obszarze Zgłoszenia przekazane znajdują się następujące pola: 

 bezpośrednio do systemu – pole jest check boxem; 
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 za pośrednictwem PSSE – pole jest check boxem; 

 brak zgłoszenia – pole jest check boxem; 

Check box jest domyślnie zaznaczony, można pozostawić wszystkie zaznaczone lub 

odznaczyć wybrane check boxy według potrzeb. 

W obszarze Kryteria wyboru formatu pliku wynikowego raportu znajdują się 

następujące pola: 

 format pliku – wartość wybierana z listy. Dostępne wartości na liście: pdf, csv, xlsx. 

Domyślnie występuje wartość pdf. 

W obszarze szczegółowości raportu znajdują się następujące pola: 

 stopień szczegółowości raportu – wartość wybierana z listy. Dostępne wartości na 

liście: kraj ogółem, wg województw, wg województw i PSSE. 

 sortuj po - wartość wybierana z listy. Dostępne wartości na liście: nazwa 

województwa, PSSE. 

 sposób sortowania – wartość wybierana z listy. Dostępne wartości na liście: rosnąco, 

malejąco. 

Na samym dole formularza znajdują się dwie opcje: 

 wyczyść – funkcjonalność umożliwiająca wyczyszczenie wszystkich pól formularza. 

 generuj raport – funkcjonalność umożliwiająca wygenerowanie raportu na podstawie 

zadanych parametrów raportu. 
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