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1 Wprowadzenie do Portalu ZSMOPL 

1.1 WSTĘP 

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi jest systemem 

teleinformatycznym, którego zadaniem jest przetwarzanie komunikatów przesyłanych przez podmioty 

raportujące związane z obrotem produktami leczniczymi. Podmioty raportujące wysyłają do ZSMOPL 

następujące komunikaty: 

• Komunikat obrotów i stanów (OS) – służy do gromadzenia danych o obrocie hurtowym 

i detalicznym produktami monitorowanymi, 

• Komunikat zgłoszenia braków (ZB) – służy do gromadzenia danych dotyczących braków 

produktów leczniczych na rynku, 

• Komunikat planowania dostaw (PD) – służy do gromadzenia danych dotyczących planu 

dostaw, wstrzymania, wznowienia i zakończenia dostaw. 

System ZSMOPL ma za zadanie wspomóc organy administracji publicznej takie jak: Departament 

Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Wojewódzkie 

Inspektoraty Farmaceutyczne oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 

Produktów Biobójczych w analizie wielkości obrotu produktami leczniczymi wraz ze strukturą tego 

obrotu.  

1.2 CEL INSTRUKCJI 

Celem instrukcji jest zapoznanie użytkowników Portalu Zintegrowanego Systemu Monitorowania 

Obrotu Produktami Leczniczymi z dostępnymi funkcjonalnościami oraz sposobem pracy w systemie. 

W instrukcji zrzuty ekranów przygotowano na podstawie danych przypisanych do różnych 

użytkowników występujących w różnych rolach, dlatego nie należy się sugerować widoczną nazwą 

użytkownika.  

1.3 ODBIORCY PODRĘCZNIKA 

Podręcznik ten dedykowany jest dla użytkowników o rolach w systemie ZSMOPL: 

• Administrator lokalny apteki 

• Administrator lokalny hurtowni 

• Administrator lokalny podmiotu leczniczego 

• Administrator lokalny podmiotu odpowiedzialnego  

• Pracownik (apteki / hurtowni / podmiotu leczniczego / podmiotu odpowiedzialnego)  



Strona 5 z 49 
 

Projekt Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia,  
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach osi priorytetowej  

"Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013  
"Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość" 

Uprawnienia dostępu do funkcjonalności portalu są zależne od roli, jaką w danym podmiocie pełni 

zalogowany użytkownik. Ze względu na dostęp do funkcjonalności Portalu odbiorców podręcznika 

podzieliliśmy na sześć grup (Tabela 1). 

Tabela 1. Przedstawienie funkcjonalności dostępnych dla poszczególnych grup użytkowników. 
Użytkownik 

Administrator 
lok. Apteki 

Administrator 
lok. 

Podmiotu 
leczniczego 

Pracownik 
apteki, 

podmiotu 
leczniczego 

Administrator 
lok. hurtowni 

Pracownik 
hurtowni 

Administrator lok. 
podmiotu 

odpowiedzialnego 

Pracownik 
podmiotu 

odpowiedzialnego 

Moje konto tak• tak• tak• tak• tak• tak• 
Komunikaty tak• tak• tak• tak• tak• tak• 

Wykaz 
zgłoszonych 

braków 

tak• tak• 
nie nie nie nie 

Użytkownicy tak• 
nie 

tak• 
nie 

tak• 
nie 

Wniosek o 
zmianę 

struktury 

tak• 
nie 

tak• 
nie 

tak• 
nie 

Archiwum 
wniosków 

tak• 
nie 

tak• 
nie 

tak• 
nie 

Planowanie 
dostaw 

nie nie nie nie 

tak• tak• 

1.4 TERMINOLOGIA I SKRÓTY UŻYTE W PODRĘCZNIKU  

Tabela 2. Słownik skrótów i terminów używanych w podręczniku 

Termin Opis 

CeZ Centrum e-Zdrowia – administrator techniczny systemu ZSMOPL. 

Link do strony projektu ZSMOPL w CeZ:  

https://www.cez.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/zintegrowany-system-
monitorowania-obrotu-produktami-leczniczymi/ 

oraz 

https://www.cez.gov.pl/interoperacyjnosc/interfejsy 

MZ Ministerstwo Zdrowia 

Link do MZ: https://www.gov.pl/web/zdrowie 

GIF Główny Inspektorat Farmaceutyczny - urząd administracji rządowej obsługujący 
Głównego Inspektora Farmaceutycznego.  

Na podstawie zapisu art. 29 ust. 5 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 
w ochronie zdrowia GIF jest administratorem danych przetwarzanych w Zintegrowanym 
Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. 

Link do strony GIF: https://www.gif.gov.pl 

WIF Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny – organ wojewody działający na podstawie 
Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 
(Dz. U. z 2009 r., Nr 31 poz. 206 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo 
farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53 poz. 533 z późn. zm), merytorycznie podległy GIF. 

https://www.gov.pl/web/zdrowie
https://www.gif.gov.pl/
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Termin Opis 

Do zdań WIF-u należy m. in.: wydawanie zezwoleń na prowadzenie apteki, kontrola 
działania aptek, hurtowni farmaceutycznych i innych jednostek prowadzących obrót 
detaliczny i hurtowy produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi, kontrola 
jakości leków sporządzanych w aptekach.  

URPL Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych 

ZSMOPL Na podstawie zapisu art. 29 ust.1 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 
w ochronie zdrowia: 

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi - system 
teleinformatyczny, którego zadaniem jest przetwarzanie danych związanych z obrotem 
produktami leczniczymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobami medycznymi w zakresie określonym w ustawie lub w 
odrębnych przepisach. 

Status w ZSMOPL Status weryfikacji poprawności przesłanego komunikatu. 

Pierwszym etapem weryfikacji komunikatu jest kontrola zgodności przekazanego 
komunikatu ze schematem XML, drugim etapem jest kontrola zgodności z regułami 
biznesowymi określonymi przez właściciela biznesowego oraz Product Ownera.  

Wynikiem weryfikacji pierwszego etapu jest otrzymanie identyfikatora komunikatu i 
przyjęcie komunikatu do drugiego etapu weryfikacji (w przypadku weryfikacji 
pozytywnej). 

Wynikiem weryfikacji drugiego etapu jest status komunikatu w ZSMOPL, który wskazuje 
na poprawność, bądź stwierdzenie niepoprawności jako błędu lub ostrzeżenia. 

Status komunikatu ma kluczowe znaczenie ze względu na spełnienie bądź niespełnienie 
obowiązku raportowania (dostarczenie lub brak komunikatu do ZSMOPL). 

MPD  Miejsce prowadzenia działalności. Pojedynczy element struktury podmiotu 
raportującego Miejsce prowadzenia działalności. Klasyfikacja MPD wykorzystywana na 
etapie rejestracji podmiotu raportującego w systemie ZSMOPL: 

• MPDAP - Apteka posiadająca identyfikator w Rejestrze Aptek. 

• MPDHU - Hurtownia farmaceutyczna posiadająca identyfikator w Rejestrze 
Hurtowni Farmaceutycznych. 

Komunikat / 
raport 

Plik XML przesyłany do systemu ZSMOPL przez podmiot raportujący zbudowany z trzech 
hierarchicznych sekcji: 

• nagłówek komunikatu – zawiera informacje identyfikujące podmiot raportujący, 

• transakcje komunikatu – zawiera informacje o rodzaju transakcji i / lub drugiej 
stronie transakcji, 

• pozycje w transakcjach komunikatu – zawiera informacje o szczegółach pozycji 
w transakcji. 

Komunikat zawiera zbiory danych transakcyjnych czyli posiada jedną lub więcej 

transakcji. 

Komunikat OS Komunikat / raport obrotów i stanów – plik w formacie XML przesyłany przez podmiot 
raportujący, zawierający dane o obrocie hurtowym i detalicznym produktami 
monitorowanymi. 

Komunikat PD Komunikat / raport planowania dostaw - plik w formacie XML przesyłany przez podmiot 
raportujący, zawierający dane dotyczące braków produktów leczniczych na rynku. 
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Termin Opis 

Komunikat ZB Komunikat / raport zgłaszania braków - plik w formacie XML przesyłany przez podmiot 
raportujący, zawierający dane dotyczące planu dostaw, wstrzymania, wznowienia i 
zakończenia dostaw. 

Podmiot 
raportujący 

Klasyfikacja wykorzystywana na etapie rejestracji podmiotu gospodarczego w ZSMOPL. 
Rodzaje podmiotów raportujących: 

• AP - Podmiot gospodarczy prowadzący w swojej strukturze apteki 
ogólnodostępne, punkty apteczne, aptekę zakładową, inne poza kategoriami PA 
i PF. 

• HU - Podmiot gospodarczy prowadzący w swojej strukturze hurtownie 
farmaceutyczne. 

• PW – Od wersji 1.13 podmiot wykonujący działalność leczniczą, powstały z 
połączenia podmiotów leczniczych prowadzących apteki szpitalne (PA) oraz 
działy farmacji (PF). W okresie przejściowym raportowanie jako podmiot typu 
PA lub PF pozostaje bez zmian i jest nadal możliwe.  

• PO - Podmiot odpowiedzialny. 

Pozwolenie na 
dopuszczenie do 
obrotu 

Decyzja wydana przez uprawniony organ, potwierdzająca, że dany produkt leczniczy 
może być przedmiotem obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Produkt leczniczy Substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości 
zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w 
celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji 
fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne 
lub metaboliczne. 

Produkty 
monitorowane 

Produkty refundowane oraz nierefundowane produkty lecznicze, które są przedmiotem 
monitorowania w ZSMOPL. 

Produkty 
refundowane 

W dokumencie termin rozumiany / stosowany jako obejmujący łącznie: produkty 
lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją 
refundacyjną, wyroby medyczne objęte decyzją refundacyjną. 

Minister Zdrowia zobowiązany jest do publikacji decyzji w postaci obwieszczenia w 
sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych na stronach MZ. 

Obwieszczenia Ministra Zdrowia – lista leków refundowanych  

P1 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o 
Zdarzeniach Medycznych 

P2 Platforma Udostępniania On-Line Przedsiębiorcom Usług i Zasobów Cyfrowych 
Rejestrów Medycznych 

PZ Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie pozwalające na dostęp do serwisów administracji 
publicznej umożliwiające potwierdzanie tożsamości obywatela w systemach 
elektronicznej administracji oraz podpisywanie dokumentów elektronicznych w relacji 
obywatel – administracja publiczna. 

Link do PZ: https://pz.gov.pl/ 

e-PLOZ  Elektroniczna Platforma Logowania Ochrony Zdrowia 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenia-ministra-zdrowia-lista-lekow-refundowanych
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Termin Opis 

RA Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów 
Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i 
Zakładowych zwany w skrócie Rejestrem Aptek prowadzony jest przez właściwe 
miejscowo Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne. 

Rejestr Aptek (RA) 

RHF Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych - Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni 
Farmaceutycznej zwany w skrócie Rejestrem Hurtowni Farmaceutycznych prowadzony 
przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Rejestr zawiera dane adresowe hurtowni i jej 
właściciela oraz numer zezwolenia. 

Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych (RHF)  

RPL Rejestr Produktów Leczniczych zawiera informacje o wszystkich produktach leczniczych 
przeznaczonych dla ludzi oraz weterynaryjnych dopuszczonych do obrotu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Administratorem danych w rejestrach obejmujących produkty 
lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych. 

Rejestr Produktów Leczniczych (RPL)  

 

https://rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ra/search/public
https://rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/rhf/search/public
https://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/
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2 Rozpoczęcie pracy z portalem 

2.1 LOGOWANIE DO PORTALU 

Aby zalogować się do Portalu ZSMOPL należy: 

• Posiadać aktywne konto na platformie e-PLOZ  

• Wpisać adres portalu zsmopl.ezdrowie.gov.pl w przeglądarce internetowej. Preferowanymi 

przeglądarkami do poprawnego działania systemu ZSMOPL są: Mozilla Firefox i Google 

Chrome. W momencie próby zalogowania w innej przeglądarce pojawi się komunikat „Twoja 

przeglądarka nie jest wspierana przez ZSMOPL i niektóre funkcje mogą działać niepoprawnie. 

Zalecamy skorzystanie z aktualnie wspieranej wersji przeglądarki Chrome lub Firefox”. 

• Kliknąć pole „Zaloguj”. 

 

Rysunek 1. Okno logowania. 

• Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę UEOZ.  

 

Rysunek 2. Ekran logowania UEOZ. 

https://zsmopl.ezdrowie.gov.pl/
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Po wpisaniu uwierzytelnieniu pojawi się ekran startowy systemu ZSMOPL lub ekran wyboru kontekstu. 

Jeżeli logujący się użytkownik nie jest przypisany do żadnego podmiotu pojawi się okno startowe z 

widocznym kafelkiem Wniosek rejestracji.  

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowej wartości do któregoś z pól, pojawi się komunikat 

„Nieprawidłowa nazwa użytkownika lub hasło”. 

Na stronie głównej użytkownik poza logowaniem ma możliwość sprawdzenia Decyzji o sprzeciwie 

wobec zamiaru wywozu i zbycia wydanych przez GIF.  

 

Rysunek 3. Przejście do Decyzji GIF o sprzeciwie do wywozu lub zbycia. 

2.1.1 Zmiana hasła  

W przypadku, gdy chcemy zmienić hasło, należy na stronie logowania do portalu ZSMOPL wybrać 

opcję „Zmień hasło”. 

 

Rysunek 4 Wybieranie opcji Zmień hasło na ekranie logowania. 

• Zostaniemy przeniesieni na stronę Usług Elektronicznych Ochrony Zdrowia, gdzie należy 

wpisać adres e-mail przypisany do swojego konta w systemie.  
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Rysunek 5. Generowanie nowego hasła na stronie UEOZ. 

• Po wpisaniu prawidłowego adresu e-mail, który został podany przy zakładaniu konta 

otrzymamy wiadomość z linkiem do resetowania poświadczeń.  

 

Rysunek 6 Treść wiadomości e-mail odnośnie zmiany hasła. 

• Po kliknięciu linku pojawi się ekran, na którym będziemy mogli nadać nowe hasło logowania 

do systemu. Hasło musi składać się z minimum 8 znaków i zawierać: dużą literę, cyfrę oraz znak 

specjalny.  

2.2 WNIOSEK REJESTRACJI 

W przypadku gdy użytkownik nie ma uprawnień do żadnego podmiotu, to po poprawnym wpisaniu 

loginu i hasła pojawi się ekran startowy z widocznym kafelkiem Wniosek rejestracji. 

 

Rysunek 7. Wniosek rejestracji. 
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Po wybraniu rodzaju podmiotu należy uzupełnić dane tego podmiotu oraz dodać ewentualne MPD. W 

pierwszej kolejności należy dodać dokumenty potwierdzające działalność. Po dodaniu dokumentów 

należy kliknąć Podpisz i wyślij.  

 

Rysunek 8. Wniosek podmiotu o rejestrację. 

2.3 WYBÓR KONTEKSTU 

Jeśli użytkownik ma uprawnienia do wielu podmiotów/miejsc pracy, to po poprawnym wprowadzeniu 

loginu i hasła pojawi się ekran prezentujący listę dostępnych kontekstów dla danego użytkownika. 

Aby wybrać kontekst, należy wcisnąć przycisk Wybierz znajdujący się przy odpowiednim podmiocie. 
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Rysunek 9. Wybór kontekstu. 

Istnieje możliwość zmiany kontekstu w trakcie pracy. W tym celu należy z górnego paska wybrać opcję 

Zmiana kontekstu. Pojawi się ponownie okno umożliwiające wybór kontekstu. 

 

Rysunek 10. Zmiana kontekstu. 

2.4 MENU POMOCNICZE 

Menu pomocnicze znajdujące się w górnym prawym rogu portalu, składa się z następujących 

elementów: 

• Czcionka – umożliwia zmianę wielkości czcionki 

• Kontrast – daje możliwość zwiększenia kontrastu 

• Pomoc – przekierowuje użytkownika na stronę CeZ na której znajduje się zbiór informacji na 

temat systemu ZSMOPL 

• FAQ (Frequently Asked Questions) – odsyła do zbioru najczęściej zadawanych pytań i 

odpowiedzi na te pytania 

• Najczęstsze błędy – otwiera dokument zawierający opis najczęstszych błędów w komunikatach  

• Historia zmian – narzędzie wyświetlające zmiany wprowadzone w systemie. 
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Rysunek 11. Widok menu pomocniczego. 

2.5 EKRAN STARTOWY 

Po poprawnym zalogowaniu pojawia się ekran startowy portalu. Poszczególne kafelki oznaczają 

funkcjonalności dostępne dla zalogowanego użytkownika.  

 

Rysunek 12. Ekran startowy - przykładowy widok. 

2.6 WYLOGOWANIE Z APLIKACJI 

Po zakończonej pracy na Portalu konieczne jest wylogowanie się.  

Aby poprawnie wylogować się z aplikacji, należy:  

• W prawym górnym rogu aplikacji kliknąć Wyloguj.  

 

Rysunek 13. Wylogowanie się. 

Automatyczne wygaszenie sesji użytkownika, który nie wykonuje żadnych czynności w portalu 

następuje po upływie godziny.  
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3 Korzystanie z portalu  

3.1 MENU BOCZNE 

Niektóre funkcjonalności portalu posiadają bardziej zagnieżdżone funkcje. Aby użytkownikowi było 

wygodniej z nich korzystać, zbudowano boczne menu. Wciskając odpowiedni kafelek w menu bocznym 

można przejść do kolejnego kroku, w zależności od stopnia zagnieżdżenia bądź też bezpośrednio do 

menu startowego. 

 

Rysunek 14 .Menu boczne - przykładowy widok. 

3.2 FILTROWANIE DANYCH 

Większość tabel na Portalu posiada możliwość filtrowania listy danych. W poszczególne pola filtra 

można wpisywać całą lub część wyszukiwanej nazwy. Każde z uzupełnionych pól filtra będzie brane pod 

uwagę przy filtrowaniu, zawężając wyszukiwany zakres danych. Niektóre pola umożliwiają wybranie 

wartości ze skończonej, ustalonej listy pozycji. 

Szybkim sposobem usunięcia wszystkich wprowadzonych kryteriów wyszukiwania z filtra jest użycie 

przycisku Wyczyść. 
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Rysunek 15. Dostępne filtry - przykład. 

3.3 SORTOWANIE PO WYBRANYCH KOLUMNACH 

Na Portalu, jeżeli występują tabele/listy, to w większości przypadków jest możliwość ich sortowania po 

poszczególnych kolumnach. 

Możliwość sortowania zaznaczona jest ikoną czarnych trójkątów w prawym górnym rogu danej 

kolumny. Sortować można tylko wg jednej kolumny.  

 

Rysunek 16. Obraz ikony sortowania przy kolumnie tabeli/listy. 

Klikając na odpowiedni trójkącik, można posortować rosnąco lub malejąco. Dany trójkącik oznaczający 

kierunek sortowania zmienia wtedy kolor na żółty. 

 

Rysunek 17. Przykład filtrowania - Sortuj Identyfikator komunikatu malejąco. 

3.4 PRZEGLĄDANIE STRON   

Tabele/listy mogą zwierać wiele stron. W takim przypadku pojawia się w prawym dolnym rogu 

numeracja poszczególnych stron z hiperłączem do nich. 
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Rysunek 18. Fragment ekranu z linkami do poszczególnych stron listy. 

Po kliknięciu w odpowiedni numer strony następuje przeniesienie do jej widoku. Istnieje również 

możliwość wyboru ilości wyświetlanych elementów.  Po kliknięciu przycisku 10 rozwinie się lista 

dostępnych możliwości.  

 

Rysunek 19. Wybór ilości wyświetlanych elementów na stronie. 

3.5 DRUKOWANIE  

Na wszystkich ekranach, na których pojawiają się listy, w prawym górnym rogu sekcji filtrowania 

danych widnieje hiperłącze Drukuj listę. 

 

Rysunek 20. Drukowanie listy. 

Przy dłuższych listach pojawia się okienko informujące o trwaniu procesu przygotowania wydruku.  

Po chwili pojawia się okno z podglądem wydruku.  



Strona 18 z 49 
 

Projekt Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia,  
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach osi priorytetowej  

"Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013  
"Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość" 

4 Funkcjonalności dostępne dla wszystkich odbiorców instrukcji 

4.1 MOJE KONTO 

Kafelek Funkcja: 

 

• Edycja danych: e-mail oraz telefon 

• Zmiana hasła  

• Import certyfikatu (dla użytkowników pełniących rolę 

administratorów lokalnych) 

Po wybraniu z menu startowego kafelka Moje konto wyświetli nam się ekran Podgląd danych twojego 

konta, prezentujący informacje dotyczące zalogowanego użytkownika. Jest on podzielony na trzy 

panele: Dane użytkownika, Dane podmiotu raportującego oraz Uprawnienia.  

 

Rysunek 21. Ekran Podgląd danych Twojego konta. 

W panelu Dane użytkownika istnieje możliwość wprowadzania/zmiany numeru telefonu oraz adresu 
e-mail. Aby zapisać wprowadzone zmiany należy wcisnąć przycisk Zapisz i wyślij. Funkcja ta dostępna 
jest dla wszystkich użytkowników.  
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Kolejny panel Dane podmiotu raportującego zawiera informację o podmiocie raportującym, do 

którego dostęp posiada zalogowany użytkownik oraz jego strukturze. 

Natomiast w panelu Uprawnienia widoczny jest zaimportowany certyfikat niekwalifikowany do 

miejsca prowadzenia działalności oraz istnieje możliwość zaimportowania nowego certyfikatu 

niekwalifikowanego dla kolejnego miejsca prowadzenia działalności podmiotu lub usunięcia 

certyfikatu już dodanego. Funkcję tę posiada jedynie użytkownik pełniący rolę administratora 

lokalnego w danym podmiocie raportującym.  

 

Rysunek 22. Import lub usunięcie certyfikatu. 

Na dole ekranu dostępny jest przycisk „Zmiana hasła” umożliwiający zmianę danych osobowych. 

Mamy możliwość edytowania pól: Imię, Nazwisko, Login oraz e-mail. 

4.2 KOMUNIKATY 

Kafelek Funkcja 

 

• Umożliwia przeglądanie statusów komunikatów, w tym weryfikację 
błędów i ostrzeżeń w przesłanych komunikatach.  

Po wybraniu z Menu startowego kafelka Komunikaty wyświetli nam się ekran Komunikaty dotyczące 

wysyłanych danych. Za pomocą dostępnych filtrów istnieje możliwość zawężenia wyszukiwanego 

obszaru.  
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Rysunek 23. Komunikaty dotyczące wysyłanych danych. 

Poniżej prezentowane są wyniki wyszukiwania.  

 

Rysunek 24. Wyniki wyszukiwania - komunikaty.  

Z tego poziomu zalogowany użytkownik ma możliwość podglądu komunikatów wszystkich miejsc 

prowadzenia działalności do których posiada uprawnienia. System ma również możliwość filtrowania 

komunikatów po MPD podmiotu.  
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Rysunek 25. Filtrowanie wyszukiwania komunikatu po MPD podmiotu raportującego. 

4.2.1 Wyświetlenie transakcji w komunikacie 
Aby wyświetlić transakcje w komunikacie, należy: 

• Na stronie głównej Portalu wybrać ikonę Komunikaty.  

• Na ekranie Komunikaty dotyczące wysłanych danych kliknąć w hiperłącze Transakcje przy 

wybranym komunikacie. 

• Wyświetlony zostanie ekran Transakcje w komunikacie prezentujący dane komunikatu oraz 

listę transakcji wraz ze statusami weryfikacji. 

 

Rysunek 26. Transakcje w komunikacie. 

4.2.2 Wyświetlanie listy błędów i ostrzeżeń w transakcji 
Aby wyświetlić listę błędów lub ostrzeżeń w danych transakcji, należy: 
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• Wykonać wszystkie kroki z punktu 04.2.1 Wyświetlenie transakcji w komunikacie,  

a następnie na ekranie Transakcje w komunikacie kliknąć w hiperłącze Lista błędów i ostrzeżeń 

przy wybranej transakcji (kolumna „Akcje”). 

 

Rysunek 27. Wyświetlanie listy błędów w danych transakcji. 

• Zostanie wyświetlony ekran Błędy i ostrzeżenia w pozycjach transakcji, na którym widnieją 

dane komunikatu i transakcji oraz opisy błędów i ostrzeżeń odpowiednich pozycji komunikatu. 

 

Rysunek 28.Błędy danych w transakcji. 

Użytkownik może uzyskać informację na temat opisu błędów na stronie 

https://www.cez.gov.pl/interoperacyjnosc/interfejsy/. 

https://www.cez.gov.pl/interoperacyjnosc/interfejsy/
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4.3 WYKAZ ZGŁOSZONYCH BRAKÓW (Z WYŁĄCZENIEM ADMINISTRATORA 

LOKALNEGO I PRACOWNIKA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ 

HURTOWNI) 

Kafelek Funkcja 

 

• umożliwia zgłaszanie braków produktów leczniczych oraz 
wyszukiwanie już zgłoszonych braków. Funkcjonalność ta dostępna 
jest dla użytkowników pełniących role: Administrator lok. apteki, 
Administrator lok. podmiotu leczniczego, Pracownik apteki lub 
Pracownik podmiotu leczniczego. 

Po wybraniu z Menu startowego Kafelka Wykaz zgłoszonych braków pojawi nam się ekran Zgłoszone 

braki produktów leczniczych, prezentujący listę zarejestrowanych zgłoszeń braków produktów 

leczniczych. Użytkownik ma możliwość zawężenia wyszukiwania danego preparatu np. poprzez 

wpisanie numeru EAN. 

 

Rysunek 29. Zgłoszone braki produktów leczniczych. 

4.3.1 Zgłaszanie braku produktów 
Aby zgłosić brak produktów, należy: 
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• Na stronie głównej Portalu wybrać ikonę Wykaz zgłoszonych braków.  

• Na ekranie Zgłoszone braki produktów leczniczych wcisnąć przycisk Zgłoś brak produktów. 

 

Rysunek 30. Zgłoszone braki produktów leczniczych. 

• Na ekranie Zgłoś braki produktów leczniczych wcisnąć przycisk Wskaż produkt. 

 

Rysunek 27. Zgłoś braki produktów leczniczych. 

• Wyświetlone zostanie okno umożliwiające wyfiltrowanie i wybranie właściwego produktu 

leczniczego (przycisk Wybierz przy produkcie leczniczym). 
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Rysunek 31. Produkty lecznicze. 

• Następnie w kolumnie Ilość brakujących opakowań wpisać odpowiednią liczbę. W polu 

Przyczyna braku można opcjonalnie wpisać powód braku wskazanego produktu leczniczego.  

 

Rysunek 32. Zgłoś braki – uzupełnianie ilości opakowań oraz przyczyny braku. 

• W celu dodania kolejnych pozycji, wcisnąć przycisk Dodaj kolejną pozycję i powtórzyć 

wcześniejsze kroki. 

• Aby usunąć wprowadzoną pozycję, kliknąć w hiperłącze Usuń przy pozycji. 
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• W celu potwierdzenia wprowadzonych danych wcisnąć przycisk Zapisz i wyślij. 

4.3.2 Podgląd zgłoszenia 
Aby podejrzeć swoje zgłoszenie należy: 

• Na stronie głównej Portalu wybrać ikonę Wykaz zgłoszonych braków.  

• Na ekranie Zgłoszone braki produktów leczniczych kliknąć w hiperłącze Podgląd. 

 

Rysunek 33. Podgląd zgłoszenia braków. 

• Wyświetlony zostanie ekran Podgląd zgłoszenia prezentujący szczegółowe dane wysłanego 

zgłoszenia. 

 

Rysunek 34. Podgląd zgłoszenia braku produktu leczniczego. 
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5. Funkcjonalności dostępne dla Użytkowników pełniących rolę 

Administratora lokalnego 

5.1 UŻYTKOWNICY 

Kafelek Funkcje 

 

• Wyszukiwanie użytkowników 

• Dodawanie konta nowego użytkownika 

• Modyfikacja danych użytkowników  

• Usuwanie użytkowników  

Po wybraniu z Menu startowego kafelka Użytkownicy wyświetli nam się formularz o takiej samej 

nazwie. W sekcji „Wyszukaj użytkownika” istnieje możliwość zawężenia wyszukiwania użytkownika za 

pomocą dostępnych filtrów. Drugi panel prezentuje wynik wyszukiwania - listę użytkowników.  

 

Rysunek 35. Ekran - Użytkownicy. 

5.1.1 Dodawanie konta użytkownika 
Aby dodać nowe konto użytkownika, należy: 

• Na stronie głównej Portalu wybrać ikonę Użytkownicy.  

• Na ekranie Użytkownicy wcisnąć przycisk Dodaj użytkownika. 
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Rysunek 36. Dodawanie użytkownika. 

W kolejnym etapie wyświetli nam się ekran Dodawanie konta użytkownika z istniejącym kontem w 

systemie e-PLOZ. W panelu Dane użytkownika należy wprowadzić odpowiednie dane: login, imię i 

nazwisko, a następnie w sekcji Role użytkownika wybrać rolę dla użytkownika. Role różnią się 

zakresem uprawnień oraz dostępnością funkcjonalności na Portalu. Zaakceptować wprowadzone dane 

wciskając przycisk Zapisz i wyślij. 

 

Rysunek 37. Wpisywanie danych użytkownika. 

5.1.2 Podgląd danych użytkownika 
Aby wyświetlić dane wybranego użytkownika, należy: 

• Na stronie głównej Portalu wybrać ikonę Użytkownicy.  
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• Na ekranie Użytkownicy kliknąć w hiperłącze Podgląd (w kolumnie „Akcje”) przy wybranym 

użytkowniku. 

 

Rysunek 38. Podgląd danych użytkownika. 

• Wyświetlony zostanie ekran Podgląd danych użytkownika prezentujący dane użytkownika, 

dane aktywności użytkownika oraz listę podmiotów, do których dany użytkownik posiada 

dostęp. 

 

Rysunek 39. Podgląd danych użytkownika. 

5.1.3 Edycja danych użytkownika  
Aby zmienić dane wybranego użytkownika, należy: 

• Na stronie głównej Portalu wybrać ikonę Użytkownicy.  
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• Na ekranie Użytkownicy kliknąć w hiperłącze Edycja (w kolumnie „Akcje”) przy wybranym 

użytkowniku. 

• Następnie zmienić dane w sekcji Dane użytkownika i/lub zmienić rolę użytkownika 

• W przypadku roli Pracownik należy wybrać MPD z listy, następnie wcisnąć przycisk Dodaj MPD. 

 

Rysunek 40. Edycja użytkownika. 

• Zaakceptować zmienione dane wciskając przycisk Zapisz i wyślij. 

5.1.4 Usuwanie użytkownika 

Aby usunąć użytkownika należy:  

• Na stronie głównej Portalu wybrać ikonę Użytkownicy.  

• Na ekranie Użytkownicy kliknąć w hiperłącze Usuń (w kolumnie „Akcje”) przy wybranym 

użytkowniku. 
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Rysunek 41. Usuwanie użytkownika. 

• Pojawi się prośba o potwierdzenie chęci usunięcia użytkownika. 

 

Rysunek 42. Usuwanie użytkownika - potwierdzenie. 

• Następnie należy kliknąć przycisk Tak. Wyświetlona zostanie informacja o pozytywnym wyniku 

wykonania operacji. 

5.2 WNIOSEK O ZMIANĘ STRUKTURY 

Kafelek Funkcja 

 

• Wygenerowanie wniosku o zmianę struktury 

Po wybraniu z menu startowego kafelka Wniosek o zmianę struktury system poprosi nas o 

potwierdzenie, że chcemy utworzyć nowy wniosek. 
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Rysunek 43. Potwierdzenie utworzenia/rejestracji nowego wniosku. 

Po akceptacji wyświetlone zostanie okno Wniosek o zmianę struktury podmiotu raportującego. Okno 

to podzielone jest na pięć paneli.  

• Metryka wniosku – zawierający status i dokładną datę i godzinę zmiany statusu, 

• Dane osoby reprezentującej podmiot,  

• Dane podmiotu, 

• Miejsca pracy, 

• Dokumenty potwierdzające działalność. 
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Rysunek 44. Wniosek o zmianę struktury podmiotu raportującego. 

• W celu zmiany struktury w panelu Miejsca pracy istnieje możliwość dodania kolejnego miejsca 

pracy poprzez wciśnięcie przycisku Dodaj miejsce pracy. 
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• Wyświetlone zostanie okno umożliwiające wyszukanie i wybór miejsca pracy (przycisk 

Wybierz). 

 

Rysunek 45. Wybór miejsca pracy. 

• Z kolei, aby usunąć wybrane miejsce pracy, należy kliknąć w hiperłącze Usuń przy wybranym 

miejscu pracy. 

• W panelu Dokumenty potwierdzające działalność dodać odpowiednie dokumenty. W tym 

celu wcisnąć przycisk Przeglądaj, wskazać na dysku dokument, wprowadzić opis dokumentu w 

polu „Opis dokumentu”, a następnie wcisnąć przycisk Dodaj dokument. 
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Rysunek 46. Wniosek o zmianę struktury - dokumenty potwierdzające działalność. 

• Dodany dokument pojawi się na liście. Istnieje możliwość podglądu oraz usunięcia wybranego 

dokumentu (odpowiednie hiperłącza w kolumnie „Akcje”). 

 

Rysunek 47. Wniosek o zmianę struktury - dodany dokument. 

• Ostatnim krokiem edycji wniosku jest wciśnięcie przycisku Zapisz i wyślij. Wniosek zmieni 

status na „Wysłany – do rozpatrzenia”. Można również zapisać wniosek bez wysyłania (przycisk 

Zapisz). 
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5.3 ARCHIWUM WNIOSKÓW 

Kafelek Funkcja 

 

• Podgląd złożonych wniosków (o założenie konta podmiotu 
raportującego, o zmianę struktury). 

Po wybraniu z menu startowego kafelka Archiwum wniosków wyświetli nam się ekran o takiej samej 

nazwie, prezentujący listę wysłanych wniosków przez dany podmiot. 

 

Rysunek 48. Archiwum wniosków. 

5.3.1 Podgląd danych wniosku 
Aby wyświetlić wybrany wniosek, należy: Na stronie głównej Portalu wybrać ikonę Archiwum 

wniosków. Następnie na ekranie Archiwum wniosków kliknąć w hiperłącze Podgląd przy wybranym 

wniosku (kolumna „Akcje”). Wyświetlony zostanie podgląd wniosku. Ekran ten podzielony jest na 

panele: 

• Metryka wniosku 

• Dane osoby reprezentującej podmiot 

• Dane podmiotu 

• Miejsca pracy  

• Dokumenty potwierdzające działalność  
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Rysunek 49. Podgląd wniosku. 



Strona 38 z 49 
 

Projekt Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia,  
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach osi priorytetowej  

"Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013  
"Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość" 

6 Planowanie dostaw – Administrator lokalny podmiotu 

odpowiedzialnego 
Kafelek Funkcja 

 

• Zgłaszanie planów dostaw produktów leczniczych 
objętych decyzją refundacyjną  

• Podgląd już zgłoszonych planów. 

6.1 WYSZUKIWANIE DEKLARACJI DOSTAW 

Aby wyszukać plan dostawy, należy: 

• Z menu startowego wybrać kafelek Planowanie dostaw następnie w panelu Wyszukaj plan 

dostaw w poszczególne pola filtra wpisać całą lub część wyszukiwanej nazwy. Każde z 

uzupełnionych pól filtra będzie brane pod uwagę przy filtrowaniu, zawężając wyszukiwany 

zakres danych, a następnie użyć przycisku Szukaj. 

• Szybkim sposobem usunięcia wszystkich wprowadzonych kryteriów wyszukiwania z filtra jest 

użycie przycisku Wyczyść. 

 

Rysunek 50. Wyszukiwanie planu dostawy. 

Wynik wyszukiwania zostaje wyświetlony w tabeli. 
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Rysunek 51. Wyniki wyszukiwania - plany dostaw. 

6.2 PODGLĄD DEKLARACJI DOSTAWY 

Aby podejrzeć zarejestrowany plan dostawy, należy: 

• Dla wybranego produktu leczniczego w kolumnie Akcje wybrać przycisk Podgląd. 

 

Rysunek 52. Wybieranie podglądu planu dostawy. 

Po wybraniu podglądu planu dostawy wyświetli nam się ekran Plan dostaw prezentujący informacje 

na temat wybranego uprzednio produktu leczniczego oraz wykres prezentujący zadeklarowaną liczbę 

opakowań zwolnienia do obrotu na dany tydzień.  



Strona 40 z 49 
 

Projekt Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia,  
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach osi priorytetowej  

"Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013  
"Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość" 

 

Rysunek 53. Plan dostaw. 

6.3 ZESTAWIENIE PLANÓW DOSTAW  

Aby zobaczyć zestawienie planów dostaw dla wybranego produktu leczniczego, należy: 

• Z poziomu planu dostawy wybranego produktu leczniczego wybrać przycisk Pokaż deklaracje 

dostaw. 
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Rysunek 54. Wybór listy planów dostawy dla wybranego produktu leczniczego z poziomu planu dostawy. 

• Lub z wyników wyszukiwania planu dostawy wybranego produktu leczniczego wybrać przycisk 

Deklaracje dostaw. 

 

Rysunek 55. Wybór listy planów dostaw dla wybranego produktu leczniczego z wyników wyszukiwania 

 

Rysunek 56. Lista planów dostawy dla wybranego produktu leczniczego z wyników wyszukiwania. 

• Aby wyszukać konkretny plan dostaw dla wybranego produktu leczniczego można skorzystać z 

wyszukiwarki określając datę zgłoszenia lub/i rodzaj planu. 
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Rysunek 57. Wyszukiwanie planu dostawy dla konkretnego produktu leczniczego. 

• Aby wyświetlić plan dostawy należy użyć przycisku Podgląd z kolumny Akcje. 

 

Rysunek 58. Wybieranie planu dostawy. 

6.4 DODAWANIE DEKLARACJI DOSTAW 

Aby dodać deklarację można skorzystać z przycisku Dodaj deklarację dostaw. 
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Rysunek 59. Manualne dodawanie deklaracji dostawy. 

• W kolejnym etapie należy kliknąć Wskaż produkt. 

 

Rysunek 60. Wskazywanie produktu leczniczego  

• Następnie w oknie Produkty lecznicze należy wyszukać i wskazać produkt leczniczy, którego 

deklarację chcemy dodać. Aby wyszukać produkt leczniczy należy wprowadzić przynajmniej 

jedno kryterium wyszukiwania i użyć przycisku Szukaj, a następnie wybrać pozycję z 

wyszukanej listy za pomocą przycisku Wybierz. 

• Aby wyczyścić kryteria wyszukiwania należy użyć przycisku Wyczyść. 
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Rysunek 61 Wybieranie produktu leczniczego. 

• Po wskazaniu produktu należy określić datę początkową i końcową planu dostaw.  

 

Rysunek 62. Określanie zakresu dat deklaracji dostaw. 

• Następnie w panelu Pozycje planu dostaw należy określić datę dostawy i zadeklarować ilość 

opakowań. 

• Można dodać więcej niż jeden termin dostawy dla wybranego produktu leczniczego za pomocą 

przycisku Dodaj kolejną pozycję. 
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Rysunek 63. Dodawanie kolejnej pozycji do deklaracji dostawy. 

• Aby zatwierdzić wprowadzone dane należy użyć przycisku Zapisz i wyślij. 

• System poprosi nas o potwierdzenie chęci wysłania deklaracji dostawy. 

 

Rysunek 64. Potwierdzenie wysłania deklaracji dostawy. 
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