
SPRAWOZDANIE Z ZADAŃ ZDROWIA PUBLICZNEGO

INTERWENCJE – DZIAŁANIA PROZDROWOTNE – ZAKŁADKA DZIAŁANIA:

informacje podstawowe, populacja, problem zdrowotny, podmioty realizujące, podmioty finansujące, internetowe konto pacjenta

e-learning



Działania

Po uzupełnieniu „Danych podstawowych” interwencji 

należy wejść w zakładkę „Działania” a następnie kliknąć „Dodaj działanie”

Uwaga: 

W każdej interwencji trzeba wprowadzić przynajmniej jedno działanie!

Każde działanie należy opisywać oddzielnie!



Działania - zakładka „dane podstawowe”

W tym miejscu będą rejestrowane podstawowe dane o działaniach.



Podstawowe informacje w działaniach to:

• Nazwa działania;

• Numer działania;

• Data realizacji;

• Liczba odbiorców;

• Liczba osobodziałań;

• Kategoria działania;

• Zadania zdrowia publicznego;

• Numer zadania NPZ;

• Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej

• Opis;

• Uwagi;

• Temat/tytuł (dotyczy tylko konferencji, szkoleń).



Działania (dane podstawowe) - nazwa

Nazwa działania może zawierać maksymalnie 250 znaków.

Nazwa działania powinna dotyczyć działania. Przykładowo: szczepienia, szkolenie, warsztaty, 
promocja programu – ulotki, piknik, biała sobota, itp.



Działania (dane podstawowe) – numer

Numer działania generowany jest automatycznie.



Działania (dane podstawowe) – data realizacji

Należy wprowadzić datę w formacie dd.mm.rrrr lub wybrać z kalendarza. 

Uwaga: 
Data realizacji działania nie może wychodzić poza zakres wskazany w dacie planowanej interwencji.



Działania (dane podstawowe) – liczba odbiorców, 
liczba osobodziałań

Liczba odbiorców to liczba uczestników działania, przy założeniu, że każda osoba jest liczona tylko 
jeden raz.

Liczba osobodziałań to liczba uczestników x liczba korzyści/usług uzyskanych w ramach działania 
(np. liczba dawek szczepień). 



Działania (dane podstawowe) – liczba osobodziałań

Przykład:

W ramach akcji szczepień przeciwko pneumokokom zaszczepiono100 dzieci podając każdemu z nich 3 dawki 
szczepionki.  

Liczba odbiorców działania = 100 zaszczepionych dzieci

Liczba osobodziałań = 300 (tj. 100 dzieci x 3 dawki szczepionki)

Uwaga: 

Liczba osobodziałań musi być równa lub większa od liczby odbiorców.

Jeżeli nie da się określić konkretnej liczby osób, należy wpisać liczbę szacunkową. 



Działania (dane podstawowe) – liczba osobodziałań

UWAGA:

Jeśli nie możemy zidentyfikować (za pomocą danych 
osobowych – np.: PESEL, lista uczestników szkolenia) 
wszystkich osób biorących udział w działaniu wówczas 
liczba odbiorców równa się liczbie osobodziałań.



Działania (dane podstawowe) – kategoria działania

Kategorię działania, najlepiej opisującą realizowane działanie, należy wybrać z listy rozwijanej 
(jednokrotnego wyboru) klikając „Dodaj”. 



Działania (dane podstawowe) – kategoria działania

Przy wyborze wartości ze 

słownika wielopoziomowego 

należy wybrać tę, która 

znajduje się na najniższym 

poziomie wyboru i jest 

najbardziej szczegółowa. 

Aby ją wyszukać należy 

nacisnąć          .

Symbol        oznacza, że jest 

to wartość którą może zostać 

wybrana. 

Jeżeli nie ma tego symbolu 

należy przejść do kolejnego 

(niższego) poziomu słownika.



Działania (dane podstawowe) – zadania zdrowia publicznego

Należy wybrać jedno lub kilka zadań zdrowia publicznego, które merytorycznie wpisują się w  zakres 
realizowanego działania.



Działania (dane podstawowe) – numer zadania NPZ

Narodowy Program Zdrowia (NPZ) jest dokumentem strategicznym dla zdrowia publicznego, a więc 
podstawą działań w tym zakresie. Celem strategicznym NPZ jest zwiększenie liczby lat przeżytych w 
zdrowiu oraz zmniejszenie społecznych nierówności w zdrowiu.

W dniu 30 marca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025. 

Cele operacyjne Programu obejmują:

1. Profilaktykę nadwagi i otyłości.

2. Profilaktykę uzależnień.

3. Promocję zdrowia psychicznego.

4. Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne.

5. Wyzwania demograficzne.



Działania (dane podstawowe) – numer zadania NPZ

Należy wybrać jedno lub kilka zadań NPZ, które merytorycznie wpisują się w charakterystykę 
działania.



Działania (dane podstawowe) – numer zadania NPZ

Przy wyborze wartości ze 

słownika wielopoziomowego 

należy wybrać tę, która znajduje 

się na najniższym poziomie 

wyboru i jest najbardziej 

szczegółowa. Aby ją wyszukać 

należy nacisnąć             . 

Symbol        oznacza, że jest to 

wartość którą może zostać 

wybrana. 

Jeżeli nie ma tego symbolu 

należy przejść do kolejnego 

(niższego) poziomu słownika.



Działania (dane podstawowe) – numer zadania NPZ

Każde działanie powinno wpisywać się w jeden z celów NPZ. 

Jeżeli jednak żadna z wartości słownikowych zadań NPZ nie odpowiada charakterowi realizowanego 

działania, ale wpisuje się ono w dany cel operacyjny, należy wybrać wartość „Inna”. 



Działania (dane podstawowe) –
Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej

Na podstawie art. 95c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych Wojewodowie w porozumieniu z Wojewódzkimi Radami 
do spraw Potrzeb Zdrowotnych, ustalają priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej (PRPZ), mając na 

uwadze stan zdrowia obywateli oraz uzyskanie efektów zdrowotnych o najwyższej wartości.

Uwaga:

Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej w każdym województwie są inne.



Działania (dane podstawowe) –
Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej

PRPZ zaznaczają tylko jednostki samorządu terytorialnego wybierając Priorytety dla swojego 

województwa.

Pozostałe podmioty wybierają opcję „nie dotyczy” w pierwszym poziomie wyboru.



Działania (dane podstawowe) –
Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej

Można wybrać jeden lub kilka PRPZ, który merytorycznie wpisuje się w charakterystykę 
realizowanego działania.



Działania (dane podstawowe) –
Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej

Jeżeli żaden PRZP z danego województwa nie opisuje realizowanego działania należy wybrać opcję 

„nie dotyczy żadnego z powyższych priorytetów”.



Działania (dane podstawowe) – opis

W części dotyczącej opisu działania można podać dodatkowe informacje, które są ważne dla jego 
realizacji i nie zostały sprawozdane w innych częściach formularza.

Ten opis uzupełnia/rozszerza zakres informacji zawartych w działaniu.



Działania (dane podstawowe) – temat/tytuł

Temat/tytuł dotyczy sprawozdawców tylko przy wyborze w „kategorii działania” działań o charakterze 
szkoleniowym i konferencyjnych. Wówczas należy wpisać tytuł tego wydarzenia. 

Jeśli wpiszemy uzupełnimy temat/tytuł to pole wyboru „nie dotyczy” odznaczy się automatycznie. 

Jeżeli kategoria działania nie obejmuje szkoleń i/lub konferencji (tzn. nie wprowadzamy tytułu) to pole wyboru 
automatycznie będzie zaznaczone jako „nie dotyczy”.



Działania - zakładka „Populacja”

W tym miejscu będą rejestrowane dane dotyczące populacji biorących udział w działaniu. W tym celu
należy kliknąć „Dodaj populację”. Możemy dodać jedną lub kilka populacji (grup odbiorców).

Uwaga:

Należy opisać wszystkie populacje biorące udział w działaniu poprzez zaznaczenie ich charakterystyki
we wszystkich zamieszczonych w systemie słownikach.

Każda populacja powinna być opisana oddzielnie.



Informacje zawarte w zakładce „Populacja”:

1. Cecha populacji – płeć

2. Cecha populacji – wiek

3. Populacja - liczba odbiorców

4. Populacja docelowa ze względu na miejsce 
zamieszkania

5. Cecha populacji – miejsce interwencji

6. Cecha populacji – stan zdrowia

7. Cecha populacji – wykluczenie społeczne / 
zagrożenie wykluczeniem społecznym

8. Cecha populacji – inne szczególne cechy



Działania (populacja) – cecha populacji – płeć (1)

W tym miejscu należy określić, do jakiej populacji skierowano działanie biorąc pod uwagę jej płeć.

W przypadku, gdy działanie skierowane było do wszystkich uczestników, 
niezależnie od płci, należy zaznaczyć opcję „bez względu na płeć”



Działania (populacja) –
cecha populacji – wiek (2); liczba odbiorców (3)

Wiek opisywanej populacji można określić w dwóch kategoriach, tj.:

• w tygodniach, gdy uczestnikami były dzieci poniżej 1 roku życia (np. niemowlęta)

• w latach, gdy uczestnikami były osoby powyżej 1 roku życia.

Następnie należy podać zakres wieku populacji  (wartość min. i wartość max.) oraz liczbę odbiorców.

Jeżeli nie mamy górnej granicy wieku dla odbiorców pole „Wartość max” może zostać puste.



Działania (populacja) –
populacja docelowa ze względu na miejsce zamieszkania (4)

W tym miejscu, w przypadku opisywanej populacji, należy określić jej miejsce zamieszkania. 

Ten przykład dotyczy osób mieszkających na terenie gminy wiejskiej.



Działania (populacja) – cecha populacji –
miejsce interwencji (5)

Należy opisać populację pod 

względem miejsca interwencji –

można zaznaczyć więcej niż jedno 

miejsce interwencji. 

W przypadku działań skierowanych 

do ogółu mieszkańców można 

zaznaczyć „nie dotyczy – wszyscy 

mieszkańcy, społeczność lokalna 

(bez szczególnej cechy)”.



Działania (populacja) – cecha populacji –
stan zdrowia (6)

Następnie należy opisać populację biorąc pod uwagę jej stan zdrowia. 

W przypadku wybrania wartości „Inne, jakie?”, należy wypełnić pole 
„Wartość inna”.



Działania (populacja) – cecha populacji – wykluczenie 
społeczne / zagrożenie wykluczeniem społecznym (7)

W tym miejscu należy podać czy działanie było skierowane do osób wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem społecznym (np.: osób upośledzonych umysłowo i fizycznie, osób bezrobotnych, ofiar 

przemocy itp.).



Działania (populacja) –
cecha populacji – inne szczególne cechy (8)

Aby wskazać inne charakterystyczne dla opisywanej populacji cechy należy wybrać „dodaj”.

a następnie wybrać kolejne cechy dotyczące populacji: 

Przy wyborze wartości ze słownika 

wielopoziomowego należy wybrać tę, 

która znajduje się na najniższym 

poziomie wyboru i jest najbardziej 

szczegółowa. Aby ją wyszukać 

należy nacisnąć            .         

Symbol         oznacza, że jest to 

wartość którą może zostać wybrana. 

Jeżeli nie ma tego symbolu należy 

przejść do kolejnego (niższego) 

poziomu słownika.



Działania - zakładka „populacja”

Uwaga: 

Po uzupełnieniu wszystkich danych dotyczących każdej opisywanej populacji należy kliknąć 
„Zatwierdź”. 



Działania - zakładka „populacja”

W górnej części ekranu pojawi się tabela zawierająca wszystkie wprowadzone do systemu populacje 
uczestniczące w działaniu.



Działania - zakładka „problem zdrowotny”

W tej części będą zbierane dane na temat problemu zdrowotnego, którego dotyczy działanie.

Zbierane informacje dotyczą:

• zdrowia wybranych populacji;

• obszarów opieki;

• chorób/problemów zdrowotnych. 



Działania (problem zdrowotny) –
zdrowie wybranych populacji

W tym miejscu należy określić do jakiej populacji lub jakich populacji, biorąc pod uwagę ich zdrowie, 
zostało skierowane działanie.

Przykładowo:

• Mammografia dotyczy zdrowia kobiet,

• Badanie prostaty - zdrowia mężczyzn,

• Fluoryzacja w szkole – zdrowia dzieci.



Działania (problem zdrowotny) – obszary opieki

Należy podać jakiego obszaru opieki lub jakich obszarów opieki dotyczy opisywane działanie np.: 

szczepień, zdrowia psychicznego, zdrowia środowiskowe, niepełnosprawności i innych. 

To przykładowe działanie było realizowane w ramach profilaktyki alkoholowej i narkotykowej.



Działania (problem zdrowotny) – Międzynarodowa Statystyczna 
Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10

Następnie należy wybrać z listy jedną lub kilka chorób/problemów zdrowotnych, które zakresem 
odpowiadają realizowanemu działaniu.  

To działanie było realizowane w ramach profilaktyki alkoholowej i narkotykowej.



Działania - zakładka „podmioty realizujące”

W tym miejscu będą gromadzone dane o podmiotach realizujących działanie.

Aby dodać podmiot należy kliknąć „Dodaj podmiot realizujący” lub „Dodaj z opisem”.



Działania - zakładka „podmioty realizujące” –
dodaj podmiot realizujący

Jeśli zaznaczamy opcję „Dodaj podmiot realizujący” należy wybrać podmiot z listy podmiotów. 



Działania - zakładka „podmioty realizujące” –
dodaj podmiot realizujący

Podmiot można wyszukać za pomocą „wyszukiwarki”:

albo za pomocą filtrów (np.: po nazwie, adresie lub REGONIE):



Działania - zakładka „podmioty realizujące” –
dodaj z opisem

Przy wyborze opcji „Dodaj z opisem” należy wpisać nazwę jednostki (np. nazwę fundacji) lub ogólną 
nazwę jednostek (np. szkoły na terenie gminy), podać liczbę realizatorów i zaznaczyć kategorię (np.: 
jednostka oświatowa, szpital i naciskamy - ok).



Działania - zakładka „podmioty realizujące”

System umożliwia dodanie kilku podmiotów realizujących zadanie.



Działania - zakładka „podmioty realizujące”

Po uzupełnieniu danych nt. podmiotu realizującego należy kliknąć „Zatwierdź”. 



Działania - zakładka „podmioty realizujące”

W razie potrzeby podmioty realizujące można usunąć za pomocą ikony        :



Działania - zakładka „podmioty finansujące”

Aby dodać podmiot finansujący należy kliknąć „Dodaj podmiot finansujący”.



Działania - zakładka „podmioty finansujące”

System umożliwia dodanie kilku podmiotów finansujących zadanie:



Działania - zakładka „podmioty finansujące” –
główny podmiot finansujący

Jeśli podmiot jest głównym podmiotem finansującym działanie to należy zaznaczyć opcję 

„Główny podmiot finansujący”. 

Uwaga:

Główny podmiot finansujący to ten, którego udział w kosztach działania wyniósł powyżej 50%



Działania - zakładka „podmioty finansujące” –
dodaj podmiot finansujący

W przypadku, gdy podmiot finansujący nie znajduje się na liście, należy zgłosić prośbę o dopisanie go 

do listy podmiotów na adres: pomoc-profibaza@pzh.gov.pl

Informacje potrzebne do zarejestrowania nowego podmiotu:

Dane podstawowe:

• Nazwa podmiotu 

• Jednostka nadzorująca (nieobowiązkowe)

• REGON

Dane adresowe:

• Ulica i numer budynku/lokalu

• Miejscowość i kod pocztowy

• Województwo

• Powiat 

• Gmina 

mailto:pomoc-profibaza@pzh.gov.pl


Działania - zakładka „podmioty finansujące” - źródło

Należy wybrać właściwe źródło finansowania, skąd pochodzą środki przeznaczone na realizację 
zadania: 

• Budżet Państwa – środki pochodzące z Ministerstw i ich jednostek podległych/nadzorowanych itp.;

• Dotacje podmiotowe (np. środki pochodzące ze szwajcarsko-polskiego programu współpracy, 
fundusze norweskie, fundusze EOG itp.);

• Państwowe fundusze celowe (np. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych itp.);

• Budżet JST – środki pochodzące z budżetu województwa, powiatu, gminy;

• Inne (w tym inne mechanizmy finansowe) – należy określić jakie.



Działania - zakładka „podmioty finansujące” –
koszty planowane i koszty realizacji

W tym miejscu należy podać koszty planowane oraz koszty realizacji działania. 

Uwaga:

W przypadku, gdy nie są znane dokładne koszty realizacji należy podać wartości szacunkowe.

Koszty  podajemy w zaokrągleniu do 1 zł.



Działania - zakładka „podmioty finansujące” –
zatwierdź

Po uzupełnieniu danych nt. podmiotu finansującego należy kliknąć „Zatwierdź”. 



Zakładka – Internetowe Konto Pacjenta (IKP)

Wypełnienie zakładki IKP jest 
nieobowiązkowe, jednak może 
być przydatne w sytuacji kiedy 
chcemy upowszechnić 
informacje na temat 
planowanych lub aktualnie 
realizowanych interwencji/zadań. 

Dane wpisane w tej zakładce, po 
zaznaczeniu opcji „działanie 
publikowane w IKP”, zostaną 
udostępniane na portalu IKP.

Np. urząd gminy może 
poinformować mieszkańców o 
terminie realizowanych na 
terenie tej gminy szczepień 
p/grypie osób w wieku 65+.



Działania – zakładki do wypełnienia

Po uzupełnieniu wszystkich 
danych w zakładkach należy 
kliknąć „Zapisz”.



Działania – zakładki do wypełnienia

Pojawienie się pól zaznaczonych kolorem czerwonym wskazuje na konieczność uzupełnia 
obowiązkowych danych w tych obszarach.



Klonowanie działania:

W razie potrzeby wprowadzenia do interwencji kolejnego, podobnego 
działania, można skorzystać z opcji „Sklonuj”.

Sklonowane działanie można edytować i zmienić w nim tylko te dane, 
którymi różnią się oba działania.



Kontakt:

• W przypadku pytań dotyczących sprawozdawczości zapraszamy do kontaktu pod 
adresem mailowym: 

pomoc-profibaza@pzh.gov.pl

• W przypadku problemów technicznych zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym: 

rejestracje-profibaza@pzh.gov.pl

mailto:pomoc-profibaza@pzh.gov.pl
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