
SPRAWOZDANIE Z ZADAŃ ZDROWIA PUBLICZNEGO

Zgłoszenia i wątpliwości użytkowników

e-learning



1. Czy JST powinno sprawozdawać interwencje 
ogólnopolskie?

Użytkownicy nie powinni sprawozdawać programów/inicjatyw ogólnopolskich.

JST nie powinny sprawozdawać m.in.:

• Programów Zdrowotnych realizowanych przez NFZ – np. mammobusy lub dentobusy.

• Programy Państwowej Inspekcji Sanitarno-epidemiologicznej – np. Trzymaj Formę lub 
ARS, czyli jak dbać o miłość?

Wyjątkiem są te w których JST wnioskowało o udział w interwencji – przykładowo 
realizacja siłowni plenerowych w ramach Programu „Otwarte Strefy Aktywności”.



2. Czy należy sprawozdawać działania dotyczące 
przeciwdziałania COVID-19?

Ubiegłoroczne inicjatywy dotyczące przeciwdziałania COVID-19 powinny być
sprawozdawane w ramach sprawozdawczości z zadań zdrowia publicznego (działania
profilaktyczne i edukacyjne). Należy sprawozdać działania dotycząc przeciwdziałania
COVID-19 zbiorczo w ramach jednej interwencji.

Nie należy sprawozdawać zakupu środków dezynfekujących, sprzętu do pracy zdalnej dla
pracowników urzędów i/lub jednostek podległych JST oraz zakup sprzętu do szpitali i
przychodni w ramach medycyny naprawczej (np. respiratory, karetki).



3. Jak wpisać finansowanie gdy, znana jest kwota dotycząca 
interwencji, a nie samego działania?

Należy w głównym działaniu (np. szczepienia, badania przesiewowe) wpisać kwotę
finansowania, a w działaniach pobocznych (np. działania administracyjne, promocyjne)
wpisać zero z uwagą, że nie można określić dokładnej kwoty.

Drugim rozwiązaniem jest podzielenie kwoty ogólnej na poszczególne działania.



4. Brak możliwości edycji sprawozdania:

Użytkownik może zgłosić brak możliwości edycji sprawozdania - pola są wyszarzone i
nieaktywne oraz może pojawić się ikona znak zakazu.



4. Brak możliwości edycji sprawozdania:

Użytkownik powinien najpierw utworzyć i uzupełnić interwencje zdrowia publicznego, a następnie
utworzyć nowe sprawozdanie z zadań zdrowia publicznego.



4. Brak możliwości edycji sprawozdania:

Jeśli użytkownik rozpoczął od utworzenia sprawozdania, a następnie poprawił lub dodał interwencje
należy wejść w zakładkę sprawozdania, a następnie zapisać i zamknąć robocze sprawozdanie.



5. Nie zapisano danych podstawowych interwencji:

Użytkownicy mogą zgłaszać, że nie zostały zapisane dane dotyczące interwencji. 



5. Nie zapisano danych podstawowych interwencji:

Najczęściej problem polega na nie naciśnięciu przycisku „zapisz” w zakładce dane podstawowe 
interwencji. 



6. Brak przycisku „dodaj działanie” i/lub brak możliwości 
edycji interwencji:

Użytkownicy mogą zgłaszać problem dotyczący braku przycisku „dodaj” w zakładce działania 
interwencji i/lub nie mogą edytować pół w interwencji.



6. Brak przycisku „dodaj działanie” i/lub brak możliwości 
edycji interwencji:

Najczęściej problem jest związany ze sposobem otworzenie interwencji. 

Edycja interwencji jest możliwa tylko w sytuacji gdy użytkownik naciśnie „edytuj”. 

Jeśli użytkownik otworzy interwencje za pomocą dwóch kliknięć lewym przyciskiem myszy lub za 
pomocą funkcji „podgląd” nie będzie możliwa edycja interwencji w tym możliwość dodania działania.



7. Błąd walidacji – sprawozdanie z zadań zdrowia 
publicznego nie zostało zapisane:

Użytkownicy mogą zgłaszać problem dotyczący błędu walidacji po zapisaniu sprawozdania.



7. Błąd walidacji – sprawozdanie z zadań zdrowia 
publicznego nie zostało zapisane:

Najczęściej problem dotyczy nie potwierdzenia zapis sprawozdania po naciśnięciu przycisku „zapisz’.
Należy przewinąć stronę do góry - na środku sprawozdania powinien pojawić się komunikat "Czy
chcesz zapisać wprowadzone zmiany?". Po naciśnięciu "tak" powinna być możliwość zamknąć
sprawozdanie.



8. Błąd walidacji - występują błędy walidacji. Proszę 
sprawdzić, czy wszystkie pola zostały wypełnione poprawnie:

Użytkownicy mogą zgłaszać problem dotyczący błędu walidacji po zapisaniu sprawozdania o treści 
„Występują błędy walidacji. Proszę sprawdzić, czy wszystkie pola zostały wypełnione poprawnie”.



8. Błąd walidacji - występują błędy walidacji. Proszę 
sprawdzić, czy wszystkie pola zostały wypełnione poprawnie:

W przypadku wystąpienia błędów/braków w 
sprawozdaniu należy wejść w zakładkę 
„interwencje” a następnie w zakładkę                 
„do poprawy”.

W tabeli interwencji wykrzyknikiem będą 
zaznaczone interwencje do uzupełnienia.



8. Błąd walidacji - występują błędy walidacji. Proszę 
sprawdzić, czy wszystkie pola zostały wypełnione poprawnie:

Najczęściej braki dotyczą nieuzupełnionej zakładki w działaniach – podmioty realizujące.



9. W sprawozdaniu nie są aktualizowane/dodawane 
interwencje:

Użytkownicy mogą zgłaszać problem dotyczący aktualizacji/dodawania interwencji do 
sprawozdania. 



9. W sprawozdaniu nie są aktualizowane/dodawane 
interwencje:

Po zaktualizowaniu/dodaniu w interwencji należy w zakładce „sprawozdania” 
zapisać robocze sprawozdanie.



9. W sprawozdaniu nie są aktualizowane/dodawane 
interwencje:

Po naciśnięciu przycisku „zapisz” należy potwierdzić zapisanie wprowadzonych zmian.

Uwaga! Okno potwierdzające zapis może pojawić się na środku wygenerowanego sprawozdania.



Kontakt:

• W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących sprawozdawczości zapraszamy 

do kontaktu pod adresem mailowym pomoc-profibaza@pzh.gov.pl
lub telefonicznym 666 893 030 lub 604 904 503.

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

rejestracje-profibaza@pzh.gov.pl
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