
SPRAWOZDANIE Z ZADAŃ ZDROWIA PUBLICZNEGO

Zmiana słowników – Państwowa Inspekcja Sanitarna

e-learning



Symbol zmienionej wersji słownikowej:

W systemie sprawozdawczym ProfiBaza nastąpiły zmiany w formularzu 

interwencji w części dotyczącej słowników (opcje wyboru). 

Przy każdym polu, w którym została zmieniona wersja słownika pojawił się 

czerwony symbol wykrzyknika. 



Zmieniona wersja słownikowa:

W trybie edycji interwencji/działania w miejscach gdzie zostały zmienione 

słowniki, może zdarzyć się, że nie wyświetla się wybrana wcześniej przez 

Państwa wartość (pole jest puste). 

W tej sytuacji należy uzupełnić brakującą wartość o opcje aktualnie 

dostępne w słowniku. 



UWAGA – pole „Typ okresu realizacji”:

Zmienione zostały opcje wyboru w polu „Typ okresu realizacji” – nie można 

wybrać opcji „Interwencja realizowana w roku szkolnym”. 

W przypadku interwencji realizowanych w szkołach zaleca się wybranie 

opcji wyboru „Interwencja jednoroczna”.



UWAGA – pole „Priorytety dla Regionalnej Polityki 
Zdrowotnej / Wojewódzkie Plany Transformacji” 

„Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej” zostały zastąpione  „Wojewódzkimi 
Planami Transformacji” oraz „Krajowym Planem Transformacji”. 

Krajowy Plan Transformacji dotyczy wyłącznie jednostek centralnych wskazanych w słowniku.

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wybierają „Nie dotyczy żadnego z 
powyższych obszarów działań” w województwie do którego należy ich jednostka.

Prosimy o wypełnienie/zaktualizowanie tego pola w systemie sprawozdawczym. 



Zmieniona wersja słownikowa – wyszukiwanie:

W celu ułatwienia wyszukiwania odpowiednich dla Państwa wartości można w polu ze znakiem lupy
wpisać fragment słowa kluczowego. 

Wówczas system pokaże opcje wyboru, którym odpowiada wpisany fragment. 

Przykładowo: po wpisaniu frazy „zdrowiu” w polu podstawa prawna wyświetli się „ustawa z dnia 11 września 
2015 r. o zdrowiu publicznym”.

Opcja wyszukiwania występuje w wielu miejscach, m.in.: 

podstawa prawna, kategoria działania, Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej/Wojewódzkie Plany 
Transformacji, cecha populacji – miejsce interwencji, wykluczenie społeczne, stan zdrowia, inne szczególne 
cechy oraz źródło finansowania. 



Zapisanie interwencji:

UWAGA: Po 
uzupełnieniu 
wszystkich danych 
należy je zapisać 
zarówno w zakładce 
„Dane podstawowe” jak 
i „Działania”.



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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