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1.  Wprowadzenie do zadządzania kontami podmiotów raportujących 

1.1.  Wstęp 

Projekt P4 ma udoskonalić procesy związane z zarządzaniem i dostępem do informacji 

w systemie ochrony zdrowia w Polsce w ramach pięciu nowych systemów teleinformatycznych:  

 System Statystyki w Ochronie Zdrowia, 

 System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia, 

 System Monitorowania Zagrożeń, 

 System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, 

 System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.  

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi jest systemem 

teleinformatycznym wspomagającym organy administracji publicznej, w tym ministra 

właściwego do spraw zdrowia oraz Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, w szczególności w realizacji następujących 

zadań: 

 analizy wielkości obrotu produktami leczniczymi wraz ze strukturą tego obrotu na 

podstawie danych otrzymanych z hurtowni farmaceutycznych, 

 analizy danych o wielkości obrotu i stanie posiadania poszczególnych produktów 

leczniczych przez apteki, 

 generowania i udostępniania uprawnionym podmiotom raportów i statystyk tworzonych na 

podstawie gromadzonych danych. 

Cele szczegółowe systemu:  

 możliwość analizy wielkości obrotu produktami leczniczymi wraz ze strukturą tego obrotu 

na podstawie danych otrzymanych od podmiotów odpowiedzialnych, hurtowni 

farmaceutycznych i aptek, 

 stały nadzór nad ilością, lokalizacją i dostępnością produktów leczniczych na terenie kraju, 

 wspomaganie poprzez monitorowanie  i zapobieganie  występowaniu braków na rynku 

produktów leczniczych oraz objętych decyzją refundacyjną środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, 

 wspomaganie poprzez monitorowanie wykrywania i zapobiegania zjawiskom 

niepożądanym, w tym w szczególności ograniczenie możliwości wywozu produktów 
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leczniczych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sytuacji braku lub ograniczonej 

dostępności stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia pacjentów (usługobiorców). 

1.2.  Czego można dowiedzieć się z podręcznika? 

Podręcznik służy poznaniu funkcjonalności Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu 

Produktami Leczniczymi w odniesieniu do obsługi wniosków o rejestrację podmiotów 

raportujących oraz wniosków o zmianę struktury. Rozdział 2 oraz 3 prezentuje i wyjaśnia 

poszczególne etapy przebiegu sprawy (procesy), od rejestracji, aż po jego zatwierdzenie wnosku. 

Rozdział 4 i 5 dokumentuje obsługę wniosków z perspektywy różnych rodzajów użytkowników, 

ukazując na makietach/oknach istotne elementy formularzy. 

1.3.  Wykaz terminów i skrótów użytych w podręczniku 

Tabela 1. Wykaz terminów i skrótów  

Termin  Opis  

CSIOZ Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

GIF Główny Inspektor Farmaceutyczny 

Import 

docelowy 

sprowadzanie z zagranicy produktu leczniczego, w trybie zgodnym z Art. 

4 ust.1 do  ust.4 ustawy Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. 2008, nr 45, poz. 

271 z późniejszymi zmianami) oraz  środka spożywczego w trybie zgodnym 

z art. 29a ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006, nr 

171, poz.1225, z późniejszymi zmianami) 

Import 

interwencyjny 

sprowadzanie produktu leczniczego z zagranicy w trybie zgodnym z art. 4 

ust. 8 i ust. 9 ustawy Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. 2008, Nr 45, poz. 271 

z późniejszymi zmianami) 

Komunikat 

elektroniczny o 

obrocie 

szczegółowy zakres danych przekazywanych elektronicznie przez 

podmioty prowadzące obrót hurtowy lub detaliczny w określonym 

formacie, zakresie informacyjnym i standardzie; komunikat jest 

dokumentem elektronicznym z danymi informacjami zebranymi w celu ich 

walidacji i jednoznacznego przetworzenia 

MZ Ministerstwo Zdrowia 



 

Wprowadzenie do zadządzania kontami podmiotów raportujących  Strona 8 z 52

 

 

Obrót 

detaliczny 

wszelkie działania związane z obrotem detalicznym produktami 

leczniczymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrobami medycznymi zgodnie z art. 68, art. 70 i art. 71 

ustawy Prawo farmaceutyczne 

Obrót hurtowy wszelkie działania polegające na zaopatrywaniu się, przechowywaniu, 

dostarczaniu lub eksportowaniu produktów leczniczych lub produktów 

leczniczych weterynaryjnych, posiadających pozwolenie na dopuszczenie 

do obrotu wydane w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub 

państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 

pozwolenie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy Prawo Farmaceutyczne, 

prowadzone z wytwórcami lub importerami w zakresie wytwarzanych lub 

importowanych przez nich produktów leczniczych, lub z przedsiębiorcami 

zajmującymi się obrotem hurtowym, lub z aptekami lub zakładami 

leczniczymi dla zwierząt, lub z innymi upoważnionymi podmiotami, 

z wyłączeniem bezpośredniego zaopatrywania ludności. (na podstawie art. 

72 ust. 3 Prawo farmaceutyczne) 

P1 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów 

cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych 

P2 Platforma Udostępniania On-Line Przedsiębiorcom Usług i Zasobów 

Cyfrowych Rejestrów Medycznych 

Podmiot 

odpowiedzialny 

przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 i Nr 180, poz. 

1280), lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który wnioskuje lub uzyskał 

pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego 

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 
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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 lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego istniejące w Rejestrze Leków na P1i objęte decyzją 

refundacyjną,  wyroby medyczne istniejące w Rejestrze Leków na P1, 

objęte decyzją refundacyjną, wydawane na receptę w aptece oraz produkty 

lecznicze sprowadzane  z zagranicy w ramach  importu docelowego 

i interwencyjnego, których wykaz dostarczy MZ 

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 

Rejestr Leków 

na P1 

słownik utrzymywany w P1; zawartość słownika powstaje w oparciu  

o zawartość Rejestru Produktów Leczniczych utrzymywanego przez 

URPL, komunikatów GIF oraz wykazu produktów leczniczych, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz  wyrobów 

medycznych objętych decyzją refundacyjną przez MZ 

Rejestr 

Produktów 

Leczniczych 

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej prowadzony przez URPL; zasób referencyjny 

dotyczący produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium 

RP 

URPL Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 

i Produktów Biobójczych 

WIF Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny 

Wyrób 

medyczny 

wyrób medyczny zdefiniowany zgodnie z art.2 pkt 17 ustawy o Systemie 

Informacji w Ochronie Zdrowia (Dz.U. z 2011, nr 113, poz.657), chyba że 

przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne stanowią inaczej 

ZSMOPL Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktów Leczniczych 

Konto na 

Platformie P2 

Konto osoby fizycznej na Platformie P2. 
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Konto 

użytkownika w 

ZSMOPL 

Konto osoby fizycznej w ZSMOPL.  

Użytkownik może występować w kontekście różnych podmiotów 

raportujących np. w roli Administratora Lokalnego w jednym podmiocie, 

w innym w roli zwykłego użytkownika oraz w kontekście jednego wniosku 

o założenie konta podmiotu raportującego o statusie wskazującym, że 

wniosek jest w trakcie realizacji w roli osoby reprezentującej. 

Przyjęto rozwiązanie, że użytkownik może procesować jednocześnie jeden 

wniosek o założenie konta podmiotu raportującego. 

Konto 

podmiotu 

raportującego 

Konto podmiotu gospodarczego w ZSMOPL. Konto pozyskiwane jest 

w procesie obsługi wniosku o założenie konta podmiotu raportującego 

poprzez publicznie dostępne funkcjonalności portalu ZSMOPL.  

Proces może być zapoczątkowany przez osobę, która posiada konto na 

Platformie P2. 

Z uwagi na to, że podmiot gospodarczy w roli podmiotu raportującego 

w ZSMOPL posiada atrybut rodzaju podmiotu raportującego to 

w niektórych przypadkach np. jeśli prowadzi zarówno aptekę 

ogólnodostępną (rodzaj podmiotu raportującego – „AP”), jak i aptekę 

szpitalną (rodzaj podmiotu raportującego – „AP”) powinien wystąpić o dwa 

różne konta podmiotu raportującego: 

 jedno dla rodzaju AP 

 drugie dla rodzaju PA. 
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2.  Proces obsługi wniosku o założenie konta podmiotu raportującego 

Proces obsługi wniosku o założenie konta podmiotu raportującego rozpoczyna się w  wyniku 

uruchomienia opcji składania wniosku o założenie konta podmiotu raportującego na portalu 

ZSMOPL. 

 

Poszczególne kroki procesowania wniosku o założenie konta podmiotu raportującego to: 

2.1.  Składanie wniosku o założenie konta podmiotu raportującego 

Proces obsługi wniosku o założenie konta podmiotu raportującego rozpoczyna się od uruchomienia 

opcji składania wniosku o założenie konta podmiotu raportującego na portalu ZSMOPL (opcja 

"Złóż wniosek o założenie konta podmiotu raportującego"). 

Osoba, która składa wniosek powinna mieć wcześniej założone konto na Platformie P2. 

Przyjęto rozwiązanie, że użytkownik może procesować jednocześnie jeden wniosek o  założenie 

konta podmiotu raportującego. 

Występują więc trzy możliwości: 

 użytkownik wcześniej składał wniosek i ten wniosek został zaakceptowany (lub istnieje 

więcej niż jeden wniosek, który został zaakceptowany);  

 użytkownik jest w trakcie obsługi wniosku o założenie konta podmiotu raportującego, po 

zalogowaniu do ZSMOPL może kontynuować przygotowanie wniosku (jeśli wniosek ma 

status "W przygotowaniu" lub "Do poprawienia") lub obserwować postęp rozpatrywania 

wniosku przez Administratora ZSMOPL (jeśli wniosek ma status "Wysłany - do 

rozpatrzenia"); 

 użytkownik pierwszy raz korzysta z opcji składania wniosku o założenie konta podmiotu 

raportującego - w tej sytuacji dodatkowo występuje rozróżnienie, czy posiada już konto 

użytkownika w ZSMOPL, czy też nie posiada. 

Osoba, która składa wniosek powinna mieć wcześniej założone konto 

(tożsamość) na Platformie P2. 
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Start procesu rozpoczyna się w wyniku uruchomienia opcji "Złóż wniosek o założenie konta 

podmiotu raportującego" na portalu ZSMOPL. 

Obsługa wniosku może być kontynuowana przez użytkownika w wielu sesjach pracy na portalu 

ZSMOPL. Kontynuacja może być zapoczątkowana na dwa sposoby: 

 Poprzez kolejne wywołanie opcji "Złóż wniosek o założenie konta podmiotu 

raportującego"; 

 Po uruchomieniu "zwykłego" logowania na portalu ZSMOPL. Użytkownik będzie mógł 

wybrać kontynuację przygotowania wniosku z listy kontekstów, w których może pracować. 

2.2.  Kontynuacja przygotowywania wniosku poprzez "Złóż wniosek o 

założenie konta podmiotu raportującego" 

Kontynuacja przygotowywania wniosku poprzez kolejne wywołanie opcji "Złóż wniosek 

o założenie konta podmiotu raportującego". 

2.3.  Uwierzytelnienie poprzez usługi P2 wywołane z linku "Złóż 

wniosek o założenie konta podmiotu raportującego" 

Uwierzytelnienie użytkownika w ZSMOPL bazuje na usługach weryfikacji tożsamości P2. Ze 

strony ZSMOPL wywołana jest usługa P2, zwrotnie uzyskiwana jest informacja o tożsamości 

użytkownika (wykorzystana dalej do utworzenia konta użytkownika w ZSMOPL i odpowiednich 

uprawnień do wniosku o założenie konta podmiotu raportującego). 

2.4.  Weryfikacja, czy istnieje konto użytkownika w ZSMOPL oraz 

weryfikacja, czy istnieje wniosek i jaki posiada status 

W tym kroku ustalane są dwa warunki: 

 czy istnieje konto użytkownika w ZSMOPL; 

 czy istnieje już wniosek o założenie konta podmiotu raportującego w kontekście 

uwierzytelnionego użytkownika oraz, w dalszej kolejności, jeśli jest taki wniosek, jaki jest 

status jego opracowania. 
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Ze względu na założenie, że użytkownik może procedować jednocześnie jeden wniosek o założenie 

konta podmiotu raportującego mogą wystąpić trzy sytuacje: 

 użytkownik wcześniej składał wniosek i ten wniosek został zaakceptowany (lub istnieje 

więcej niż jeden wniosków, które zostały zaakceptowane);  

 użytkownik jest w trakcie obsługi wniosku o założenie konta podmiotu raportującego; 

 użytkownik pierwszy raz korzysta z opcji składania wniosku o założenie konta podmiotu 

raportującego - w tej sytuacji dodatkowo występuje rozróżnienie, czy posiada już konto 

użytkownika w ZSMOPL, czy też nie posiada. 

W zależności od uchwyconej sytuacji, w dalszych krokach następuje: 

 jeśli użytkownik wcześniej składał wniosek i ten wniosek został zaakceptowany, to 

użytkownik dostanie odpowiedni komunikat, z opcją jawnego wyboru, czy chce tworzyć 

nowy wniosek; 

 jeśli istnieje wniosek w trakcie realizacji w kontekście użytkownika to nastąpi automatyczne 

przejście do formularza wniosku, gdzie użytkownik może kontynuować przygotowanie 

wniosku (jeśli wniosek ma status "W przygotowaniu" lub "Do poprawienia") lub 

obserwować postęp rozpatrywania wniosku przez Administratora ZSMOPL (jeśli wniosek 

ma status "Wysłany - do rozpatrzenia"); 

 jeśli nie ma wniosku w kontekście użytkownika to nastąpi założenie nowego wniosku (oraz 

opcjonalnie założenie konta użytkownika w ZSMOPL, jeśli uwierzytelniony przez usługi 

P2 użytkownik nie posiadał jeszcze konta w ZSMOPL) a następnie automatyczne przejście 

do formularza przygotowania wniosku. 

2.5.  Komunikat "Poprzedni wniosek został zaakceptowany, czy zakładać 

nowy wniosek" 

Komunikat wyświetlany w sytuacji, jeśli użytkownik wcześniej składał wniosek i ten wniosek 

został zaakceptowany. Użytkownik musi dokonać jawnego wyboru, czy chce tworzyć nowy 

wniosek: 

 jeśli odpowie negatywnie, to proces składania i dalszej obsługi wniosku będzie zaniechany,  

 jeśli odpowie pozytywnie to nastąpi przejście do kroku utworzenia nowego wniosku 

i kontynuacja procesu obsługi wniosku. 
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2.6.  Utworzenie nowego wniosku o założenie konta podmiotu 

raportującego 

Utworzenie nowego, pustego wniosku o założenie konta podmiotu raportującego.  

System sprawdza, czy istnieje już konto użytkownika w ZSMOPL związane z tożsamością 

uzyskaną w trakcie uwierzytelnienia. 

Jeśli nie ma konta użytkownika w ZSMOPL to następuje utworzeniu konta w ZSMOPL związanego 

z tożsamością uzyskaną z P2. 

Następnie tworzone są uprawnienia do konta użytkownika w kontekście nowego wniosku 

o założenie konta podmiotu raportującego w roli osoby reprezentującej podmiot.  

2.7.  Przygotowanie wniosku o założenie konta podmiotu raportującego.  

W ramach przygotowania wniosku o założenie konta podmiotu raportującego użytkownik (w roli 

osoby reprezentującej podmiot) określa: 

 jaki jest rodzaj podmiotu raportującego - wg klasyfikacji:  

o    podmiot odpowiedzialny,  

o    podmiot prowadzący apteki,  

o    podmiot prowadzący hurtownie farmaceutyczne,  

o    podmiot leczniczy prowadzący aptekę szpitalną,  

o    podmiot leczniczy prowadzący dział farmacji szpitalej,  

o    podmiot leczniczy nieprowadzący apteki szpitalnej ani działu farmacji szpitalnej; 

 podaje podstawowe dane identyfikacyjne (np. REGON - w przypadku podmiotów innych 

niż podmioty odpowiedzialne) i adresowe; 

 wybiera powiązania podmiotu z rejestrami referencyjnymi: 

o w przypadku podmiotów odpowiedzialnych - wybór wpisu z Rejestru Podmiotów 

Odpowiedzialnych, 

o w przypadku podmiotów leczniczych - wybór podmiotu leczniczego z RPWDL, 

o bez powiązań w przypadku podmiotów gospodarczych prowadzących apteki albo 

prowadzących hurtownie farmaceutyczne; 

 wybiera powiązania podmiotu z jego miejscami prowadzenia działalności: 

o w przypadku podmiotów prowadzących apteki - wybór wpisów z RA, 
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o w przypadku podmiotów prowadzących hurtownie farmaceutyczne - wybór wpisów 

z RHF, 

o w przypadku podmiotów leczniczych prowadzących aptekę szpitalną albo 

prowadzących dział farmacji szpitalnej - wybór wpisów z RA oraz wpisów 

dotyczących przedsiębiorstw w strukturze wybranego z RPWDL podmiotu 

leczniczego, 

o w przypadku podmiotów leczniczych nieprowadzących apteki szpitalnej ani działu 

farmacji szpitalnej - wybór wpisów dotyczących przedsiębiorstw w strukturze 

wybranego z RPWDL podmiotu leczniczego, 

o w przypadku podmiotów odpowiedzialnych - bez definiowanie miejsc prowadzenia 

działalności; 

 dołącza skany dokumentów potwierdzających tożsamość podmiotu oraz potwierdzających 

obowiązek raportowania w ZSMOPL. 

 

Przygotowanie wniosku nie musi zamykać się w jednej sesji pracy w ZSMOPL. Operator może 

kontynuować przygotowanie wniosku w kolejnej sesji lub wysłać przygotowany wniosek do 

akceptacji przez Administratora ZSMOPL.  

2.8.  Wysłanie przygotowanego wniosku 

Użytkownik wysyła wniosek do akceptacji przez Administratora ZSMOPL. Wniosek jest poddany 

wstępnej automatycznej weryfikacji przez system (opisanej w kolejnym kroku), przed 

przekazaniem do Administratora ZSMOPL. 

2.9.  Komunikat o błędach we wniosku 

System generuje komunikat dla operatora na portalu w przypadku błędów na formularzu wniosku. 

Komunikat mówi o rodzaju błędów oraz o tym, że wniosek nie został przekazany do rozpatrzenia 

przez Administratora. 

2.10.  Weryfikacja danych wniosku 

Następuje weryfikacja danych wniosku przed wysłaniem do rozpatrzenia i akceptacji przez 

Administratora ZSMOPL. 
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Weryfikacja polega na sprawdzeniu wypełnienia wymaganych pól i powiązań z rejestrami 

referencyjnymi.  

Przewiduje się również weryfikacje merytoryczne np. ze względu na casus podmiotu leczniczego, 

który może prowadzić jednocześnie aptekę ogólnodostępną jak i aptekę szpitalną dopuszczalne 

(i konieczne) jest założenia dwóch kont podmiotów raportujących (odrębnie konta w rodzaju 

podmiotu leczniczego prowadzącego aptekę szpitalną i drugiego, jako podmiotu prowadzącego 

aptekę ogólnodostępną). 

W przypadku błędów na formularzu generowany jest odpowiedni komunikat dla operatora na 

portalu a wniosek nie zostaje przekazany do akceptacji przez Administratora ZSMOPL.  

2.11.  Zmiana statusu wniosku i wysłanie do rozpatrzenia 

System zmienia status wniosku na "Wysłany - do rozpatrzenia". Wnioski o tym statusie 

prezentowane są na liście wniosków do rozpatrzenia przez Administratora ZSMOPL.  

2.12.  Kontynuacja przygotowywania wniosku poprzez "Logowanie do 

systemu ZSMOPL" 

Kontynuacja przygotowywania wniosku poprzez "Logowanie do systemu ZSMOPL". Osoba 

powinna mieć założone konto użytkownika w ZSMOPL.  

Ten punkt kontynuacji procesu jest alternatywny w stosunku do logowania przez link "Złóż wniosek 

o założenie konta podmiotu raportującego". Mogą wystąpić sytuacje, że użytkownik posiada już 

konto w kontekście innych podmiotów raportujących i jednocześnie posiada wniosek w trakcie 

procesowania (wniosek o założenie konta podmiotu raportującego, który jeszcze nie ma statusu 

"Zaakceptowany"), będzie wtedy mógł wybrać kontynuację przygotowania wniosku z listy 

kontekstów, w których może pracować. 

2.13.  Uwierzytelnienie poprzez usługi P2 wywołane z linku "Logowanie 

do systemu ZSMOPL" 

Uwierzytelnienie użytkownika w ZSMOPL bazuje na usługach weryfikacji tożsamości P2. Ze 

strony ZSMOPL wywołana jest usługa P2, zwrotnie uzyskiwana jest informacja o tożsamości 

użytkownika, wykorzystana następnie do wyboru kontekstu w sesji na portalu ZSMOPL.  
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2.14.  Ustalanie listy kontekstów użytkownika 

W tym kroku wyszukiwane jest konto użytkownika w ZSMOPL a następnie ustalana jest lista 

kontekstów użytkownika.  

W dalszej kolejności następuje rozróżnienie dwóch sytuacji: 

 użytkownik posiada jeden kontekst i nie ma wniosku o założenie konta o statusie, który 

wskazuje, że jest w trakcie realizacji (nie założył wniosku w ogóle lub wcześniej złożony 

wniosek został zaakceptowany i nie jest dołączany do listy kontekstów);  

 użytkownik posiada wiele kontekstów lub tylko jeden, który jest wnioskiem o założenie 

konta podmiotu raportującego w trakcie realizacji. 

W zależności od uchwyconej sytuacji, w dalszych krokach następuje: 

 w pierwszej sytuacji, to jest, gdy użytkownik posiada jeden kontekst i nie jest to wniosek 

o założenie konta w trakcie procesowania następuje przejście do "regularnej" sesji pracy 

w portalu ZSMOPL w wybranym kontekście podmiotu raportującego (i wybranego miejsca 

prowadzenia działalności) w roli, w jakiej ma uprawnienia w tym kontekście;  

 w drugiej sytuacji tj. gdy użytkownik posiada wiele kontekstów lub jeden, który jest 

wnioskiem w trakcie realizacji to użytkownikowi zostaje wyświetlona lista kontekstów 

w celu jawnego wyboru - opisano w kroku "Wybór kontekstu". 

2.15.  Wybór kontekstu 

Wybór kontekstu następuje w sytuacji, gdy użytkownik posiada wiele kontekstów lub jeden, który 

jest wnioskiem w trakcie realizacji. Użytkownikowi zostaje wyświetlona lista kontekstów w celu 

jawnego wyboru. 

W zależności od wyboru: 

 jeśli użytkownik wybierze kontekst, który jest wnioskiem o założenie konta to następuje 

przejście do sesji pracy w portalu ZSMOPL, do opcji "Przygotowanie wniosku podmiotu 

o rejestrację" w kontekście użytkownika w roli osoby reprezentującej podmiot raportujący;  

 jeśli użytkownik wybierze kontekst, który nie jest wnioskiem o założenie konta to następuje 

przejście do "regularnej" sesji pracy w portalu ZSMOPL w wybranym kontekście podmiotu 

raportującego (i wybranego miejsca prowadzenia działalności) i roli, w jakiej ma 

uprawnienia w tym kontekście. 
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2.16.  Rozpatrzenie wniosku 

W tym kroku Administrator ZSMOPL wybiera wniosek do rozpatrzenia, z listy wniosków o statusie 

"Wysłany - do rozpatrzenia". Następnie wniosek jest wyświetlany. W oparciu o dołączone do 

wniosku pliki skanów dokumentów Administrator ZSMOPL dokonuje sprawdzenia: 

 danych podmiotu gospodarczego wprowadzonych we wniosku,  

 danych osoby reprezentującej, 

 powiązań podmiotu z rejestrami referencyjnymi - w przypadku podmiotów w rodzaju 

podmiotów leczniczych i podmiotów odpowiedzialnych, 

 powiązań z rejestrami referencyjnymi miejsc prowadzenia działalności podmiotu – 

w przypadku podmiotów leczniczych, podmiotów prowadzących apteki oraz podmiotów 

prowadzących hurtownie farmaceutyczne. 

W przypadku, jeśli lista zawiera zadeklarowane miejsca prowadzenia działalności, które są również 

zadeklarowane przez inny podmiot, który wcześniej uzyskał dostęp do raportowania w ZSMOPL 

Administrator będzie miał wyświetloną taką informację (sytuacja może mieć miejsce w przypadku, 

gdy apteka zmieniła podmiot właścicielski, a poprzedni podmiot nie zaktualizował swojej struktury 

przez przesłanie wniosku o zmianę struktury miejsc prowadzenia działalności). 

Administrator ma wgląd w metrykę z historią wniosku tj. ze zmianami jego statusu (może przez to 

ocenić, czy wniosek był już rozpatrywany i wcześniej odrzucony do poprawy).  

Administrator może pobrać dołączone pliki skanów dokumentów, które powinny potwierdzać 

tożsamość podmiotu, jego miejsca prowadzenia działalności oraz potwierdzających obowiązek 

raportowania w ZSMOPL. 

Na podstawie danych zgromadzonych we wniosku Administrator podejmuje decyzję: odrzuca 

wniosek do poprawy albo akceptuje wniosek. 

2.17.  Odrzucenie wniosku - do poprawy 

System zmienia status wniosku na "Do poprawienia". Informacja o zmianie statusu zostaje 

dopisywana do metryki wniosku. Wniosek staje się ponownie dostępny do edycji, w celu jego 

poprawienia, przez osobę reprezentującą podmiot. 

Użytkownik, który jest osobą reprezentującą podmiot otrzymuje stosowne powiadomienie 

o zmianie statusu wniosku na adres poczty elektronicznej. 
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2.18.  Akceptacja wniosku, utworzenie konta podmiotu raportującego 

System zmienia status wniosku na "Zaakceptowany". Informacja o zmianie statusu zostaje 

dopisywana do metryki wniosku. Wniosek staje się niedostępny do edycji. 

Użytkownik, który jest osobą reprezentującą podmiot otrzymuje stosowne powiadomienie 

o zmianie statusu wniosku na adres poczty elektronicznej. 

Następnie, na podstawie danych z wniosku, zostaje utworzone konto podmiotu raportującego 

w ZSMOPL (w tym m.in. zostaje ustalona struktura miejsc prowadzenia działalności podmiotu 

raportującego).  

2.19.  Zmiana uprawnień konta osoby reprezentującej na Administratora 

Lokalnego podmiotu raportującego 

Usługa powoduje zmianę uprawnień konta osoby reprezentującej na rolę Administratora Lokalnego 

podmiotu raportującego. Od tego momentu osoba może realizować zadania związane 

z zarządzaniem danymi podmiotu raportującego, w tym uzyskuje możliwość: 

 zakładania kont użytkownikom w kontekście podmiotu raportującego, 

 rejestracji certyfikatów na potrzeby aplikacji wysyłających komunikaty do ZSMOPL,  

 zmiany danych podmiotu raportującego, za wyjątkiem danych identyfikacyjnych, 

 składania wniosków o zmianę struktury podmiotu raportującego (w przypadku potrzeby 

zmiany miejsc prowadzenia działalności np. dodanie lub usunięcie ze struktury apteki, 

hurtowni farmaceutycznej lub przedsiębiorstwa w ramach podmiotu leczniczego). 
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3.  Proces obsługi wniosku o zmianę struktury podmiotu 

raportującego 

Proces obsługi wniosku o zmianę struktury podmiotu raportującego rozpoczyna się w  wyniku 

uruchomienia opcji składania wniosku o zmianę struktury podmiotu raportującego na portalu 

ZSMOPL przez użytkownika w roli Administratora Lokalnego.   

Poszczególne kroki procesowania wniosku o zmianę struktury podmiotu raportującego to:  

3.1.  Składanie wniosku o zmianę struktury podmiotu raportującego 

Start rozpoczyna się w wyniku uruchomienia opcji składania wniosku o zmianę struktury podmiotu 

raportującego na portalu ZSMOPL przez użytkownika w roli Administratora Lokalnego. Podmiot 

raportujący posiada konto w ZSMOPL a użytkownik odpowiednie uprawnienia.  

W przypadku podmiotów raportujących wskazujących jako rodzaj podmiot odpowiedzialny proces 

nie jest realizowany (opcja jest niedostępna) z uwagi na to, że podmioty odpowiedzialne nie mają 

definiowanych miejsc prowadzenia działalności. 

3.2.  Utworzenie nowego wniosku o zmianę struktury podmiotu 

raportującego 

System tworzy wniosek o zmianę struktury podmiotu raportującego: 

 na podstawie aktualnych danych identyfikacyjnych i adresowych podmiotu zgromadzonych 

w ZSMOPL,  

 na podstawie aktualnej struktury podmiotu raportującego w zakresie miejsc prowadzenia 

działalności (aktualna struktura wynika z pierwotnego wniosku o założenie konta podmiotu 

raportującego oraz wcześniejszych wniosków o zmianę struktury podmiotu),  

 dołączane są skany dokumentów z ostatniego, wcześniej złożonego wniosku.  

3.3.  Przygotowanie wniosku podmiotu o zmianę struktury podmiotu 

raportującego 

W ramach przygotowania wniosku o zmianę struktury operator (w roli Administratora Lokalnego):  
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 wybiera powiązania podmiotu z jego miejscami prowadzenia działalności: 

o w przypadku podmiotów prowadzących apteki wybór wpisów z RA, 

o w przypadku podmiotów prowadzących hurtownie farmaceutyczne wybór wpisów 

z RHF, 

o w przypadku podmiotów leczniczych prowadzących aptekę szpitalną albo 

prowadzących dział farmacji szpitalnej, wybór wpisów z RA oraz wpisów 

dotyczących przedsiębiorstw (w strukturze wybranego z RPWDL podmiotu 

leczniczego), 

o w przypadku podmiotów leczniczych nieprowadzących apteki szpitalnej ani działu 

farmacji szpitalnej wybór wpisów dotyczących przedsiębiorstw (w strukturze 

wybranego z RPWDL podmiotu leczniczego), 

o bez definiowanie miejsc prowadzenia działalności w przypadku podmiotów 

odpowiedzialnych; 

 dołącza skany dokumentów potwierdzających tożsamość podmiotu oraz potwierdzających 

obowiązek raportowania w ZSMOPL w zdefiniowanych w strukturze miejscach 

prowadzenia działalności. 

Przygotowanie wniosku nie musi zamykać się w jednej sesji pracy w ZSMOPL. Operator może 

kontynuować przygotowanie wniosku w kolejnej sesji lub wysłać przygotowany wniosek do 

akceptacji przez Administratora ZSMOPL. 

3.4.  Wysłanie przygotowanego wniosku 

Operator wysyła wniosek do akceptacji przez Administratora ZSMOPL. Wniosek jest poddany 

wstępnej automatycznej weryfikacji przez system (opisanej w kolejnym kroku), przed 

przekazaniem do Administratora. 

3.5.  Weryfikacja danych wniosku 

Następuje weryfikacja danych wniosku przed wysłaniem do rozpatrzenia i akceptacji przez 

Administratora. 

Weryfikacja polega na sprawdzeniu wypełnienia wymaganych pól i powiązań z rejestrami 

referencyjnymi. W przypadku błędów na formularzu generowany jest odpowiedni komunikat dla 

operatora na portalu a wniosek nie zostaje przekazany do akceptacji przez Administratora 

ZSMOPL. 



 

Proces obsługi wniosku o zmianę struktury podmiotu raportującego  Strona 22 z 52

 

 

3.6.  Weryfikacja danych wniosku 

Następuje weryfikacja danych wniosku przed wysłaniem do rozpatrzenia i akceptacji przez 

Administratora. 

Weryfikacja polega na sprawdzeniu wypełnienia wymaganych pól i powiązań z rejestrami 

referencyjnymi. W przypadku błędów na formularzu generowany jest odpowiedni komunikat dla 

operatora na portalu a wniosek nie zostaje przekazany do akceptacji przez Administratora 

ZSMOPL. 

3.7.  Komunikat o błędach we wniosku 

System generuje komunikat dla operatora na portalu w przypadku błędów na formularzu wniosku. 

Komunikat mówi o rodzaju błędów oraz o ty, że wniosek nie został przekazany do rozpatrzenia 

przez Administratora. 

3.8.  Zmiana statusu wniosku i wysłanie do rozpatrzenia 

System zmienia status wniosku na "Wysłany - do rozpatrzenia". Wnioski o tym statusie 

prezentowane są na liście wniosków do rozpatrzenia przez Administratora ZSMOPL.  

3.9.  Rozpatrzenie wniosku 

W tym kroku Administrator ZSMOPL wybiera wniosek do rozpatrzenia, z listy wniosków o  statusie 

"Wysłany - do rozpatrzenia". 

Następnie wniosek jest wyświetlany. Administrator dokonuje sprawdzenia:  

 danych podmiotu gospodarczego wprowadzonych we wniosku,  

 danych osoby reprezentującej, 

 powiązań podmiotu z rejestrami referencyjnymi - w przypadku podmiotów w rodzaju 

podmiotów leczniczych i podmiotów odpowiedzialnych, 

 powiązań z rejestrami referencyjnymi miejsc prowadzenia działalności podmiotu. 

W przypadku, jeśli lista zawiera zadeklarowane miejsca prowadzenia działalności, które są również 

zadeklarowane przez inny podmiot, który wcześniej uzyskał dostęp do raportowania w ZSMOPL 

Administrator będzie miał wyświetloną taką informację (sytuacja może mieć miejsce w przypadku, 
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gdy apteka zmieniła podmiot właścicielski, a poprzedni podmiot nie zaktualizował swojej struktury 

przez przesłanie wniosku o zmianę struktury miejsc prowadzenia działalności). 

Administrator ma wgląd w metrykę z historią wniosku tj. ze zmianami jego statusu (może przez to 

ocenić, czy wniosek był już rozpatrywany i wcześniej odrzucony do poprawy).  

Administrator może również pobrać dołączone pliki skanów dokumentów, które powinny 

potwierdzać tożsamość podmiotu, jego miejsca prowadzenia działalności oraz potwierdzających 

obowiązek raportowania w ZSMOPL. 

Na podstawie danych zgromadzonych we wniosku Administrator podejmuje decyzję: odrzuca 

wniosek do poprawy albo akceptuje wniosek. 

3.10.  Odrzucenie - do poprawy 

System zmienia status wniosku na "Do poprawienia". Informacja o zmianie statusu zostaje 

dopisywana do metryki wniosku. Wniosek staje się ponownie dostępny do edycji, w celu jego 

poprawienia, przez osobę reprezentującą podmiot. 

Użytkownik, który przesłał wniosek podmiotu raportującego otrzymuje stosowne powiadomienie 

o zmianie statusu wniosku na adres poczty elektronicznej. 

3.11.  Akceptacja wniosku, aktualizacja struktury miejsc prowadzenia 

działalności podmiotu raportującego 

System zmienia status wniosku na "Zaakceptowany". Informacja o zmianie statusu zostaje 

dopisywana do metryki wniosku. Wniosek staje się niedostępny do edycji. 

Użytkownik, który przesłał wniosek podmiotu raportującego otrzymuje stosowne powiadomienie 

o zmianie statusu wniosku na adres poczty elektronicznej. 

Następnie, na podstawie danych z wniosku, zostaje zaktualizowana struktura miejsc prowadzenia 

działalności podmiotu raportującego. 
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4.  Obsługa wniosków z perspektywy użytkownika podmiotu 

raportującego 

4.1.  Obsługa wniosku o założenie konta podmiotu raportującego.  

Rozdział przedstawia sposób obsługi wniosku złożonego przez użytkownika w roli osoby 

reprezentującej podmiot. Wniosek składany jest przez portal ZSMOPL w celu uzyskania przez 

podmiot gospodarczy konta w ZSMOPL i tym samym uzyskania dostępu do ZSMOPL 

w charakterze podmiotu raportującego.  

 

Po zaakceptowaniu wniosku o założenie konta podmiotu raportującego osoba reprezentująca 

podmiot uzyskuje konto dostępowe w kontekście podmiotu raportującego w roli Administratora 

Lokalnego podmiotu. 

4.1.1.  Okno logowania do systemu ZSMOPL 

Okno logowania do systemu ZSMOPL spełnia w procesie dwie role: 

 Posiada odnośnik do wywołania okna „Złóż wniosek o założenie konta podmiotu 

raportującego”, które jest punktem startu procesu obsługi wniosku o założenie konta (okno 

„Złóż wniosek o założenie konta podmiotu raportującego” umożliwia również kontynuację 

procesu w kolejnej sesji, o czym mowa poniżej, w punkcie 4.1.2. ). 

 Jest punktem wywołania kontynuacji procesu przygotowywania wniosku poprzez typowe 

„Logowanie do systemu ZSMOPL”. Na diagramie procesu w punkcie 2.1.  odpowiada to 

elementowi „Kontynuacja przygotowywania wniosku poprzez "Logowanie do systemu 

ZSMOPL"”, po którym następuje opcjonalne wywołanie okna wyboru kontekstu, o czym 

mowa w punkcie 4.1.3.  

W oknie dodatkowo umieszczono dwa odnośniki: 

 do okna z Platformy P2, który umożliwia założenie konta na P2, 

 do okna z Platformy P2, które pozwala na odzyskanie hasła przez użytkownika. 

Osoba, która składa wniosek powinna mieć wcześniej założone konto 

(tożsamość) na Platformie P2. 
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Rysunek 1. Okno Logowanie do systemu ZSMOPL 

 

4.1.2.  Okno składania wniosku o założenie konta podmiotu raportującego 

Okno „Złóż wniosek o założenie konta podmiotu raportującego” jest punktem startu procesu 

obsługi wniosku o założenie konta. Umożliwia również kontynuację procesu w kolejnej sesji.  

Rysunek 2. Okno Złóż wniosek o założenie konta podmiotu raportującego 

 



 

Obsługa wniosków z perspektywy użytkownika podmiotu raportującego  Strona 26 z 52

 

 
 

4.1.3.  Okno wyboru kontekstu 

Okno wyboru kontekstu wykorzystywane jest procesie obsługi wniosku o założenie konta 

w wariancie, gdy obsługa wniosku jest kontynuowana w sesji rozpoczętej od okna „Logowanie do 

systemu ZSMOPL”. Na diagramie procesu w punkcie 2.1.  działanie z użyciem tego okna opisano 

w elemencie „Wybór kontekstu”. 

Rysunek 3. Okno Wybierz kontekst 

 

 Formularz przygotowania wniosku o założenie konta 

Po zainicjowaniu wniosku (wniosek posiada status „Nowy”) formularz prezentuje dane osoby, 

z możliwością wpisania adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby reprezentującej (składającej 

wniosek) oraz pozwala na wybranie rodzaju podmiotu z listy: 

 podmiot prowadzący apteki ogólnodostępne, punkty apteczne, apteki zakładowe, inne poza 

aptekami szpitalnymi i działami farmacji szpitalnej, 

 podmiot prowadzący hurtownie farmaceutyczne, 

 podmiot leczniczy prowadzący aptekę szpitalną, 

 podmiot leczniczy prowadzący dział farmacji szpitalnej, 

 podmiot leczniczy nie prowadzący apteki ani działu farmacji szpitalnej, 

 podmiot odpowiedzialny. 
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W tym statusie wniosku operator nie może wysłać wniosku do akceptacji, może go jedynie zapisać. 

Pozostałe sekcje tj. „Miejsca prowadzenia działalności” oraz „Dokumenty potwierdzające 

działalność” są nieaktywne do chwili wybrania rodzaju podmiotu. W zależności od wybranego 

rodzaju podmiotu sekcje formularza zmieniają się i stają się warunkowo aktywne, co prezentują 

kolejne ekrany. 
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Rysunek 4. Okno Formularz przygotowania wniosku o założenie konta 

 

Pokazano stan wniosku o 
założenie konta podmiotu 

raportującego bezpośrednio po 
zainicjowaniu 

Pola login, imię, nazwisko – 
tylko do odczytu.  

Telefon i e-mail – pola 
wymagane do wypełnienia 

• podmiot prowadzący apteki ogólnodostępne, 
punkty apteczne, apteki zakładowe, inne poza 
aptekami szpitalnymi i działami farmacji szpitalnej, 
• podmiot prowadzący hurtownie farmaceutyczne, 
• podmiot leczniczy prowadzący aptekę szpitalną, 
• podmiot leczniczy prowadzący dział farmacji 
szpitalnej, 
• podmiot leczniczy nie prowadzący apteki ani działu 
farmacji szpitalnej, 
• podmiot odpowiedzialny. 

Pozostale pola w zakładkach: 
• Dane podmiotu 
• Miejsce prowadzenia działalności 
• Dokumenty potwierdzające działalność 
inicjalnie nie są wyświetlane (lub nie są 
dostępne). 
Pola w ww. zakładkach będą dostępne po 
wybraniu „Rodzaju podmiotu” z listy 
combo-box. 
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4.1.4.  Formularz rejestracji wniosku podmiotu o rejestrację – gdy rodzaj wybranego podmiotu 

to podmiot odpowiedzialny 

Ekran przedstawia formularz wniosku w wariancie, gdy rodzaj podmiotu zostanie wybrany jako 

podmiot odpowiedzialny. Pokaże się pole wyboru „Wybierz podmiot z Rejestru Podmiotów 

Odpowiedzialnych” z możliwością wyboru danych podmiotu odpowiedzialnego z odpowiedniego 

rejestru. W ZSMOPL dane rejestrowanego podmiotu zostaną skojarzone (poprzez referencję) 

z danymi z Rejestru Podmiotów Odpowiedzialnych. Sekcja „Miejsca prowadzenia działalności” 

pozostaje nieaktywna z uwagi na to, że w przypadku podmiotów odpowiedzialnych nie ma potrzeby 

definiowania miejsc prowadzenia działalności. Sekcja „Dokumenty potwierdzające działalność” staje 

się aktywna, co pozwala na dodawanie skanów dokumentów. 
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Rysunek 5. Okno Formularz przygotowania wniosku o założenie konta – podmiot odpowiedzialny 

 

 

  

Pokazano stan wniosku o 
założenie konta podmiotu 

raportującego bezpośrednio po 
zainicjowaniu 

Pola login, imię, nazwisko – 
tylko do odczytu.  

Telefon i e-mail – pola 
wymagane do wypełnienia 

• podmiot prowadzący apteki ogólnodostępne, punkty 
apteczne, apteki zakładowe, inne poza aptekami 
szpitalnymi i działami farmacji szpitalnej, 
• podmiot prowadzący hurtownie farmaceutyczne, 
• podmiot leczniczy prowadzący aptekę szpitalną, 
• podmiot leczniczy prowadzący dział farmacji 
szpitalnej, 
• podmiot leczniczy nie prowadzący apteki ani działu 
farmacji szpitalnej, 
• podmiot odpowiedzialny. 

Wybrano: podmiot 
odpowiedzialny 

Wybór z rejestru 
podmiotów 

odpowiedzialnych 

Dane tylko do 
odczytu na 
podstawie 
wybranego 
podmiotu 

odpowiedzialnego 

Wybór pliku z 
dokumentem 

Opis pliku z 
dokumentem – pole 

obowiązkowe 

Dodawanie 
dokumentu do 

wniosku 
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4.1.5.  Formularz rejestracji wniosku podmiotu o rejestrację – gdy rodzaj wybranego podmiotu 

to podmiot prowadzący apteki ogólnodostępne, punkty apteczne, apteki zakładowe, inne 

poza aptekami szpitalnymi i działami farmacji szpitalnej albo podmiot prowadzący 

hurtownie farmaceutyczne 

Ekran przedstawia formularz wniosku w wariancie, gdy rodzaj podmiotu  zostanie wybrany jako 

podmiot prowadzący apteki ogólnodostępne, punkty apteczne, apteki zakładowe, inne poza 

aptekami szpitalnymi i działami farmacji szpitalnej albo podmiot prowadzący hurtownie 

farmaceutyczne. 

W sekcji „Dane podmiotu” stają się dostępne do edycji, wymagane do wypełnienia dane podmiotu 

gospodarczego, który jest właścicielem aptek albo hurtowni farmaceutycznych (w zależności od 

wybranego rodzaju podmiotu), w tym: 

 Nazwa (powinna być zgodna z KRS/CEIDG) 

 REGON 

 Ulica 

 Nr budynku 

 Nr lokalu 

 Miejscowość 

 Kod pocztowy 

 Gmina - wybór ze struktury TERYT TERC 

 Telefon. 

Sekcja „Miejsca prowadzenia działalności” staje się aktywna, co pozwala na dodanie aptek albo 

hurtowni z z rejestru referencyjnego – odpowiednio Rejestru Aptek albo Rejestru Hurtowni 

Farmaceutycznych. Sekcja „Dokumenty potwierdzające działalność” staje się aktywna, co pozwala 

na dodawanie skanów dokumentów. 
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Rysunek 6. Okno Formularz przygotowania wniosku o założenie konta – apteka, hurtownia 

 

Pokazano stan wniosku o 
założenie konta podmiotu 

raportującego bezpośrednio po 
zainicjowaniu 

Pola login, imię, nazwisko – 
tylko do odczytu.  

Telefon i e-mail – pola 
wymagane do wypełnienia 

Wybór jednej z poniższych pozycji 
powoduje ukazanie się podobnych 
zakładek i pól: 
• podmiot prowadzący apteki 
ogólnodostępne, punkty apteczne, apteki 
zakładowe, inne poza aptekami 
szpitalnymi i działami farmacji szpitalnej, 
• podmiot prowadzący hurtownie 
farmaceutyczne, 

Wybór z drzewa struktury 
TERYT  

(województwo -> powiat -> 
gmina 

Wybór z rejestru aptek lub 
hurtowni, w zależności od 

wybranego rodzaju podmiotu 

Wybór pliku z 
dokumentem 

Opis pliku z 
dokumentem – pole 

obowiązkowe 

Dodawanie 
dokumentu do 

wniosku 
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4.1.6.  Formularz rejestracji wniosku podmiotu o rejestrację – gdy wybrany rodzaj podmiotu to 

podmiot leczniczy prowadzący aptekę szpitalną albo podmiot leczniczy prowadzący dział 

farmacji szpitalnej 

Ekran przedstawia formularz wniosku w wariancie, gdy rodzaj podmiotu  zostanie wybrany jako 

podmiot leczniczy prowadzący aptekę szpitalną albo podmiot leczniczy prowadzący dział farmacji 

szpitalnej. 

W sekcji „Dane podmiotu” pokaże się pole wyboru „Wybierz podmiot z RPWDL” z możliwością 

wyboru danych podmiotu leczniczego z odpowiedniego rejestru. W ZSMOPL dane rejestrowanego 

podmiotu zostaną skojarzone (poprzez referencję) z danymi z RPWDL. 

Pola danych: Nazwa, REGON, Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Miejscowość, Kod pocztowy, Gmina - 

wybór ze struktury TERYT TERC, Telefon są niedostepne do edycji, prezentują dane podmiotu 

wybranego z RPWDL. 

Sekcja „Miejsca prowadzenia działalności” rozbita jest na dwie sekcje: 

 „Miejsca prowadzenia działalności z Rejestru Aptek” 

 „Miejsca prowadzenia działalności z RPWDL”. 

co pozwala na dobranie miejsc prowadzenia działalności podmiotu z dwóch rejestrów 

referencyjnych. 

W sekcji „Miejsca prowadzenia działalności z RPWDL” możliwe jest wybranie z listy 

przedsiębiorstw podmiotu leczniczego wybranego w polu „Wybierz podmiot z RPWDL”. 

Sekcja „Dokumenty potwierdzające działalność” staje się aktywna, co pozwala na dodawanie skanów 

dokumentów. 
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Rysunek 7. Okno Formularz przygotowania wniosku o założenie konta – apteka szpitalna lub dział farmacji 

szpitalnej 

 

Pokazano stan wniosku o 
założenie konta podmiotu 

raportującego bezpośrednio po 
zainicjowaniu 

Pola login, imię, nazwisko – 
tylko do odczytu.  

Telefon i e-mail – pola 
wymagane do wypełnienia 

Wybór jednej z poniższych pozycji 
powoduje ukazanie się podobnych 
zakładek i pól: 
• podmiot leczniczy prowadzący aptekę 
szpitalną 
• podmiot leczniczy prowadzący dział 
farmacji szpitalnej, 

Wybór z drzewa struktury 
TERYT  

(województwo -> powiat -> 
gmina 

Wybór z rejestru aptek  

Wybór pliku z 
dokumentem 

Opis pliku z 
dokumentem – pole 

obowiązkowe 

Dodawanie 
dokumentu do 

wniosku 

Dane tylko do odczytu na 
podstawie wybranego 

podmiotu z RPWDL 

Wybór podmiotu z RPWDL 

Wybór miejsca pacy ze 
struktury organizacyjnej 

podmiotu leczniczego z RPWDL 
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4.1.7.  Formularz rejestracji wniosku podmiotu o rejestrację – gdy rodzaj wybranego podmiotu 

to podmiot leczniczy nie prowadzący apteki szpitalnej ani działu farmacji szpitalnej. 

Ekran przedstawia formularz wniosku w wariancie, gdy rodzaj podmiotu  zostanie wybrany jako 

podmiot leczniczy nie prowadzący apteki szpitalnej ani działu farmacji szpitalnej. 

W sekcji „Dane podmiotu” pokaże się pole wyboru „Wybierz podmiot z RPWDL” z możliwością 

wyboru danych podmiotu leczniczego z odpowiedniego rejestru. W ZSMOPL dane rejestrowanego 

podmiotu zostaną skojarzone (poprzez referencję) z danymi z RPWDL. 

Pola danych: Nazwa, REGON, Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Miejscowość, Kod pocztowy, Gmina - 

wybór ze struktury TERYT TERC, Telefon są niedostepne do edycji, prezentują dane podmiotu 

wybranego z RPWDL. 

W sekcja „Miejsca prowadzenia działalności” możliwe jest dobranie miejsc prowadzenia działalności 

podmiotu z RPWDL z listy przedsiębiorstw podmiotu leczniczego wybranego w polu „Wybierz 

podmiot z RPWDL”. 

Sekcja „Dokumenty potwierdzające działalność” staje się aktywna, co pozwala na dodawanie skanów 

dokumentów. 
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Rysunek 8. Okno Formularz przygotowania wniosku o założenie konta – podmiot leczniczy nie prowadzący 

apteki szpitalnej ani działu farmacji szpitalnej 

 

 

Pokazano stan wniosku o 
założenie konta podmiotu 

raportującego bezpośrednio po 
zainicjowaniu 

Pola login, imię, nazwisko – 
tylko do odczytu.  

Telefon i e-mail – pola 
wymagane do wypełnienia 

Wybrano pozycję: 
• podmiot leczniczy nie prowadzący apteki 
szpitalnej ani działu farmacji szpitalnej, 

Wybór z drzewa struktury 
TERYT  

(województwo -> powiat -> 
gmina 

Wybór pliku z 
dokumentem 

Opis pliku z 
dokumentem – pole 

obowiązkowe 

Dodawanie 
dokumentu do 

wniosku 

Dane tylko do odczytu na 
podstawie wybranego 

podmiotu z RPWDL 

Wybór podmiotu z RPWDL 

Wybór miejsca pacy ze 
struktury organizacyjnej 

podmiotu leczniczego z RPWDL 
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4.1.8.  Okno z menu głównym ZSMOPL osoby reprezentującej podmiot 

Z uwagi na fakt, że rola osoby reprezentującej podmiot obowiązuje tylko na czas obsługi wniosku 

o założenie konta podmiotu raportującego (przed jego zaakceptowaniem) tzn. wniosek posiada 

jeden ze statusów: 

 Nowy,  

 W przygotowaniu,  

 Wysłany - do rozpatrzenia,  

 Do poprawienia 

funkcjonalność jest ograniczona do dwóch opcji:  

1) zmiany danych osoby reprezentującej,  

2) przygotowania (lub kontynuacji jego przygotowywania) i złożenia wniosku o rejestrację 

podmiotu w ZSMOPL.  

Przy pierwszym logowaniu osoby reprezentującej nie pokazuje się menu główne ale od razu ekran 

formularza wniosku podmiotu o rejestrację w ZSMOPL (ekrany opisane w poprzednich punktach).  

Do czasu akceptacji wniosku przez Administratora ZSMOPL osoba reprezentująca występuje 

w roli systemowej "osoba reprezentująca podmiot". Rola użytkownika zmieni się na 

„Administratora Lokalnego” po pomyślnej akceptacji wniosku – w procesie akceptacji na 

podstawie wniosku zakładane jest konto podmiotu raportującego, a zaakceptowany wniosek 

możliwy jest do podglądu w opcji „Archiwum wniosków” w menu głównym Administratora 

Lokalnego podmiotu. 
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Rysunek 9. Okno Menu główne ZSMOPL osoby reprezentującej podmiot 

 

4.2.  Obsługa wniosku o zmianę struktury podmiotu raportującego  

Rozdział przedstawia sposób obsługi wniosku o zmianę struktury podmiotu raportujacego. 

Proces rozpoczyna się w wyniku uruchomienia opcji „Wniosek podmiotu o zmianę struktury” na 

portalu ZSMOPL przez użytkownika w roli Administratora Lokalnego. 

W przypadku podmiotów raportujących wskazujących jako rodzaj podmiot odpowiedzialny proces 

nie jest realizowany (opcja jest niedostępna) z uwagi na to, że podmioty odpowiedzialne nie mają 

definiowanych miejsc prowadzenia działalności. 

 

Niżej przedstawiono ekrany makiety, które ilustrują proces obsługi wniosku o zmianę struktury 

podmiotu raportującego. 

4.2.1.  Okno z menu głównym ZSMOPL Administratora Lokalnego 

Administrator Lokalny ma do dyspozycji następujące opcje: 

Składanie wniosków o zmianę struktury możliwe jest po przejściu procesu 

rejestracji (po założeniu konta) podmiotu raportującego. 
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1) Zmiany własnych danych – opcja „Moje konto”. 

2) Zmiany danych podmiotu – opcja „Dane podmiotu”. 

3) Przygotowania i złożenia wniosku o zmianę struktury podmiotu raportującego – opcja 

„Wniosek o zmianę struktury”. Opcja dostępna dla podmiotów raportujących za wyjątkiem 

podmiotów odpowiedzialnych, gdzyż w przypadku podmiotów odpowiedzialnych nie ma 

potrzeby definiowania miejsc prowadzenia działalności. 

4) Przegląd złożonych wcześniej wniosków – opcja „Archiwum wniosków”. 

 

Rysunek 10. Okno Menu główe ZSMOPL Administratora Lokalnego 

 

Na powyższym rysunku pokazano przykładowe opcje dostępne dla Administratora Lokalnego w tym 

te pośrednio lub bezpośrednio związane z procesem zmiany struktury podmiotu raportującego. 

Administrator Lokalny będzie miał do dyspozycji wywołanie również innych opcji, na przykład: 

 Użytkownicy, 

 Wysłane komunikaty 

oraz zestaw opcji zależnyuch od rodzaju podmiotu raportującego, w tym: 

 Zgłaszanie braków, 

 Planowanie dostaw. 

Opcja dostepna dla podmiotów 
raportujących za wyjątkiem 

podmiotów odpowiedzialnych 
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4.2.2.  Formularz rejestracji wniosku podmiotu o zmianę struktury 

W sekcjach „Dane podmiotu” oraz „Dane osoby reprezentującej podmiot” odpowiednie dane 

prezentowane są w trybie tylko do odczytu, bez możliwości ich zmiany.  

Powyższe dane możliwe są do edycji w opcjach wywoływanych z menu głównego:  

 Moje konto – dane osoby reprezentującej podmiot. 

 Dane podmiotu – w zależności od rodzaju podmiotu: 

o w przypadku podmiotów w rodzaju „podmiot prowadzący apteki ogólnodostępne, 

punkty apteczne, apteki zakładowe, inne poza aptekami szpitalnymi i działami 

farmacji szpitalnej” lub „podmiot prowadzący hurtownie farmaceutyczne” możliwa 

jest edycja danych adresowych oraz nazwa podmiotu, bez możliwości zmiany danych 

identyfikacyjnych (REGON), 

o w przypadku pozostałych podmiotów (w rodzaju: „podmiot leczniczy prowadzący 

aptekę szpitalną”, „podmiot leczniczy prowadzący dział farmacji szpitalnej”, 

„podmiot leczniczy nie prowadzący apteki ani działu farmacji szpitalnej”, „podmiot 

odpowiedzialny”) edycja danych nie jest możliwa w żadnym zakresie z uwagi na to, 

że w ZSMOPL istnieją referencje do rejestrów referencyjnych (RPWDL, Rejestr 

Podmiotów Odpowiedzialnych), gdzie utrzymywane są na bieżąco dane tego rodzaju 

podmiotów. 

 

Operator może zmienić dane wyłącznie w zakresie sekcji „Miejsca prowadzenia działalności” oraz 

„Dokumenty potwierdzające działalność”. 

W sekcji „Metryka wniosku” pokazano przykładowy stan po przejściu jednej iteracji, gdy 1) wniosek 

został przygotowany i wysłany, 2) Administrator ZSMOPL zweryfikował wniosek negatywnie 

i skierował wniosek do poprawienia. 

Ekran przedstawia formularz wniosku w wariancie, gdy rodzaj podmiotu  zostanie wybrany jako 

podmiot prowadzący apteki ogólnodostępne, punkty apteczne, apteki zakładowe, inne poza 

aptekami szpitalnymi i działami farmacji szpitalnej albo podmiot prowadzący hurtownie 

farmaceutyczne. 

W ZSMOPL zapamiętywane są dane historyczne podmiotów raportujących. 
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Rysunek 11. Okno Formularz rejestracji wniosku podmiotu o zmianę struktury 

 

Możliwe statusy: 
• Nowy 
• W przygotowaniu 
• Wysłany – do rozpatrzenia 
• Do poprawienia 
• Zaakceptowany 

Dane osoby zalogowanej – tylko 
do odczytu 

• podmiot prowadzący apteki ogólnodostępne, 
punkty apteczne, apteki zakładowe, inne poza 
aptekami szpitalnymi i działami farmacji szpitalnej, 
• podmiot prowadzący hurtownie farmaceutyczne, 
• podmiot leczniczy prowadzący aptekę szpitalną, 
• podmiot leczniczy prowadzący dział farmacji 
szpitalnej, 
• podmiot leczniczy nie prowadzący apteki ani działu 
farmacji szpitalnej, 
• podmiot odpowiedzialny. 

Pokazano stan, po przejściu 
jednej iterakcji: 
1. Wniosek został utworzony i 
wysłany 
2. Administrator ZSMOPL 
zweryfikował wniosek 
negatywnie i skierował 
wniosek do poprawienia. 

Dane podmiotu – tylko do 
odczytu 

Wybór pliku z 
dokumentem 

Opis pliku z 
dokumentem – pole 

obowiązkowe 
Dodawanie 

dokumentu do 
wniosku 
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Rysunek 12. Okno z formularzem w wariancie, gdy rodzaj podmiotu zostanie wybrany jako podmiot 

leczniczy prowadzący aptekę szpitalną albo podmiot leczniczy prowadzący dział farmacji  szpitalnej. 

 

Rysunek 13. Okno z formularzem w wariancie, gdy rodzaj podmiotu zostanie wybrany jako podmiot 

leczniczy nie prowadzący apteki szpitalnej ani działu farmacji szpitalnej. 

 

4.3.  Archiwum wniosków 

Ekran pozwala na przegląd wcześniej złożonych i zaakceptowanych wniosków podmiotu.  

Opcja jest dostępna, gdy zaakceptowany jest wniosek o rejestrację podmiotu raportującego. 

W sekcji „Wnioski” widoczna jest lista dotychczasowych zaakceptowanych wniosków, wśród 

niech jeden dotyczący rejestracji podmiotu oraz ewentualne wnioski o zmianę struktury podmiotu. 

Jeśli Administrator Lokalny podmiotu nie wnioskował o zmianę struktury, to tego rodzaju 

wniosków nie będzie. W sekcji „Wyszukaj wniosek” możliwe jest ustawienie warunku filtrowania 

wniosków. 

Z listy wniosków możliwe jest przejście do szczegółów wniosku poprzez opcję „Podgląd” (ekran 

podglądu wniosku przypomina ekran formularza rozpatrywania wniosku dostępny dla 

Administratora ZSMOPL, okrojony do możliwości przeglądania danych – patrz punkt 3.  

Wybór aptek z Rejestru Aptek 

Wybór przedsiębiorstw ze 
struktury organizacyjnej 

podmiotu leczniczego RPWDL 

Wybór przedsiębiorstw ze 
struktury organizacyjnej 

podmiotu leczniczego z RPWDL 
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Rysunek 14. Okno Archiwum wniosków 
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5.  Obsługa wniosków z perspektywy administratora zsmopl 

5.1.  Obsługa wniosku o założenie konta podmiotu raportującego.  

Rozdział przedstawia sposób obsługi wniosków przez Administratora ZSMOPL.  

5.1.1.  Okno z menu głównym Administratora ZSMOPL 

Obsługa wniosków jest dostepna po wywołaniu opcji „Wnioski podmiotów raportujących”. 

Rysunek 15. Okno Menu główne Administratora ZSMOPL 
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5.1.2.  Okno z wnioskami podmiotów raportujących 

Okno służy do wyszukiwania wniosków złożonych przez podmioty raportujące w przedmiocie 

rejestracji, jak i zmiany struktury. 

Rysunek 16. Okno Wnioski o rejestracje 

 

• podmiot prowadzący apteki ogólnodostępne, 
punkty apteczne, apteki zakładowe, inne poza 
aptekami szpitalnymi i działami farmacji szpitalnej, 
• podmiot prowadzący hurtownie farmaceutyczne, 
• podmiot leczniczy prowadzący aptekę szpitalną, 
• podmiot leczniczy prowadzący dział farmacji 
szpitalnej, 
• podmiot leczniczy nie prowadzący apteki ani działu 
farmacji szpitalnej, 
• podmiot odpowiedzialny. 

Możliwe statusy: 
• W przygotowaniu 
• Wysłany – do rozpatrzenia 
• Do poprawienia 
• Zaakceptowany 

Możliwe rodzaje: 
• O założenie konta 
• O zmianę struktury 

Sortowanie na kolumnach 

Dostępne akce: 
• Podgląd 
• Rozpatrz 
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5.1.3.  Formularz rozpatrzenia wniosku podmiotu 

Okno służy do rozpatrzenia wniosku złożonego przez podmiot raportujący w przedmiocie rejestracji, 

jak i zmiany struktury. W oknie Wnioski podmiotów raportujących administrator wybiera akcję 

Rozpatrz. Na tym etapie administrator zsmopl ma możliwość zaakceptowania wniosku, lub jego 

odrzucenie i jednoczesne odesłanie właścicielowi do poprawy. 
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Rysunek 17. Okno Rozpatrywanie wniosku 

 

5.1.4.  Okno przeglądania wniosku podmiotu 

Okno służy do przeglądania danych na wniosku złożonego przez podmiot raportujący w przedmiocie 

rejestracji, jak i zmiany struktury. W oknie Wnioski podmiotów raportujących administrator wybiera 

Możliwe rodzaje: 
• O założenie konta 
• O zmianę struktury 

Akceptowanie wniosku 

Odrzucenie wniosku 
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akcję Przeglądaj. 

Rysunek 18. Okno Podgląd wniosku 

 

Możliwe rodzaje: 
• O założenie konta 
• O zmianę struktury 

    

Poszczególne zakładki oraz ich zawartość 
będą się różnić w zależności od rodzaju 
podmiotu, który go zlożył oraz rodzaju 
wniosku. Zawartość poszczególnych 
zakładek została opisana w poprzednich 
rozdziałach. 
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6.  Cykl życia wniosku o rejestrację podmiotu raportującego 

Wniosek uzyskuje status "Nowy" w momencie zainicjowania wniosku na portalu ZSMOPL:  

 w przypadku wniosku o założenie konta podmiotu raportujacego dzieje się to w kroku 

"Utworzenie nowego wniosku o założenie konta podmiotu raportującego", 

 w przypadku wniosku o zmianę struktury podmiotu raportujacego dzieje się to w kroku 

"Utworzenie nowego wniosku o zmianę struktury podmiotu raportującego".  

Wniosek uzyskuje status "W przygotowaniu" po zapisaniu danych wniosku przez użytkownika, 

przed jego wysłaniem do rozpatrzenia przez Administratora ZSMOPL.  

Wniosek uzyskuje status "Wysłany - do rozpatrzenia" po wysłaniu wniosku przez użytkownika do 

rozpatrzenia przez Administratora ZSMOPL. 

Status "Do poprawienia" uzyskuje wniosek po rozpatrzeniu przez Administratora ZSMOPL 

i skierowaniu do poprawy przez użytkownika, który wysłał wniosek. 

Status "Zaakceptowany" uzyskuje wniosek po pozytywnym rozpatrzeniu przez Administratora 

ZSMOPL. 
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8.  Notatki 
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