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Informujemy, że udostępniona została aktualizacja dotycząca zmiany w 

strukturze potencjału na Portalu SZOI. W skutek tej aktualizacji uproszczona 

została funkcjonalność, tzn.: 

 

 ukrycie danych nadmiarowych zarejestrowanych w systemie (sztucznie 

uzupełniane  

jednostki i komórki organizacyjne w celu zarejestrowania miejsca 

udzielania świadczeń), 

 uproszczenie procesu uzupełniania struktury potencjału, do elementów 

wymaganych. 

 

 

Główne założenia po aktualizacji:  

Podmiot (firma / działalność gospodarcza) może mieć zarejestrowanych kilka 

rodzajów działalności. W związku z tym w procesie rejestracji danych do 

Portalu SZOI, kontrahent może wykonać jedną rejestrację na jeden rodzaj 

działalności (np.: podmiot leczniczy) i w ramach wygenerowanego do tej 

rejestracji konta dostępowego, uzupełniać / aktualizować strukturę potencjału. 

Stąd struktura potencjału determinowana jest przez rodzaj działalności 

zarejestrowanego podmiotu. 

 

Tabela 1: Rodzaje działalności a struktura potencjału 

Rodzaj działalności Struktura uzupełniana w Portalu SZOI po 

wdrożeniu 

Działalność lecznicza – 

podmiot leczniczy 
 przedsiębiorstwa – jednostki organizacyjne – 

komórki organizacyjne – miejsca udzielania 

świadczeń, 

 przedsiębiorstwa – jednostki organizacyjne 

będące miejscem udzielania świadczeń, 

 przedsiębiorstwa – komórki organizacyjne – 

miejsca udzielania świadczeń 

 

Działalność lecznicza – 

praktyka zawodowa 
 miejsca udzielania świadczeń 

Apteka  apteka rejestrowana jako miejsce udzielania 

świadczeń 

Osoby uprawnione do 

udzielania świadczeń – 

osoba fizyczna 

 miejsca udzielania świadczeń 

Realizator ZPO – 

działalność 

gospodarcza 

 miejsca udzielania świadczeń 
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Apteka z zaznaczoną 

funkcją realizatora 

ZPO 

 miejsca udzielania świadczeń 

Świadczenie innych 

usług (niż wymienione 

powyżej) w ramach 

podwykonawstwa 

 miejsca udzielania świadczeń 

 

 

Zmiany po aktualizacji w Portalu SZOI: 

I. Portal SZOI – rejestracja: 

1. Wprowadzenie nowego formularza rejestracyjnego zunifikowanego wg 

rodzaju działalności.  

 

II. Portal SZOI – praca w systemie: 

1. W procesie uzupełniania struktury potencjału zrezygnowano z rejestracji 

nadmiarowych elementów struktury, np.: brak konieczności rejestrowania 

komórki organizacyjnej w działalności realizatora ZPO. Stąd: 

a) Usunięto funkcjonalność uzupełniania nadmiarowych informacji 

zgodnie z tabelą Rodzaje działalności a struktura, 

b) Nadmiarowo wprowadzone dane (zwane dalej „Strukturą 

nadmiarową”) zostały ukryte – nie będą widoczne dla 

użytkowników oraz nie będą dostępne do edycji.  

c) Ukryte zostały powiązania pomiędzy Miejscem udzielania 

świadczeń a strukturą nadmiarową. Posługując się dalej 

przykładem realizatora ZPO – w czasie edycji danych miejsca 

udzielania świadczeń nie będzie widoczna informacja o jednostce / 

komórce organizacyjnej. 

2. Definiowanie struktury jednostek i komórek we wszystkich 

zdefiniowanych przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego – zmiany  

w funkcjonalności: 

a) Menu: Potencjał > Struktura organizacyjna > Przedsiębiorstwa; 

okno: Lista Przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego 

i. Dodano operację: Jednostki – wyświetla listę jednostek 

organizacyjnych przynależnych do przedsiębiorstwa 

ii. Dodano operację: Komórki - wyświetla listę komórek 

organizacyjnych przynależnych do przedsiębiorstwa; 

b) Menu: Potencjał > Struktura organizacyjna > Jednostki 

organizacyjne; okno: Lista Jednostki organizacyjne 

i. Zmodyfikowano funkcjonalność dla operacji: Edytuj 

1. Pola: Przedsiębiorstwo i Lokalizacja jest wymagane do 

uzupełnienia. (Informacja w strukturze musi być 

uzupełniona dla danych wykorzystywanych w ofercie, 
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przed generacją nowej wersji potencjału (*.sps). 

Nieuzupełnienie informacji w strukturze archiwalnej, 

nie będzie miało wpływu na przygotowanie oferty  

w NFZ-KO).  

2. Zmiana Przedsiębiorstwa, do którego jest przynależna 

Jednostka organizacyjna, spowoduje wymaganie 

podania daty zmiany przynależności organizacyjnej 

ii. Dodano operację: Przynależność – wyświetla listę okresów 

czasu przynależności Jednostki organizacyjnej do 

Przedsiębiorstwa; 

iii. Dodano filtr: Przedsiębiorstwo – umożliwia wyświetlenie 

Jednostek organizacyjnych przynależnych do 

Przedsiębiorstwa. 

iv. W przypadku Jednostek organizacyjnych, będących 

miejscem udzielania świadczeń, operacje Harmonogram, 

Profile, Zmiana specjalności przeniesione zostały na poziom 

obsługi miejsca udzielania świadczeń. 

c) Menu: Potencjał > Struktura organizacyjna > Komórki 

organizacyjne; okno: Lista Komórki organizacyjne 

i. Oznaczono w systemie komórki organizacyjne, które nie 

posiadają powiązania z miejscem udzielania świadczeń – na 

liście Komórki organizacyjne, w kolumnie: „Nazwa” 

wyświetlany będzie opis w kolorze czerwonym: Brak 

miejsca. Postępowanie: nie jest wymagane wykonanie 

żadnych czynności. 

ii. Zmodyfikowano funkcjonalność dodawania Jednostki 

organizacyjnej 

iii. Zmodyfikowano funkcjonalność dla operacji: Edytuj 

1. Jeśli zaznaczono pole: Komórka działająca poza 

jednostką organizacyjną, to wymagane jest 

uzupełnienie pola Przedsiębiorstwo; 

2. Jeśli nie zaznaczono pola: Komórka działająca poza 

jednostką organizacyjną, to wymagane jest podanie 

Jednostki organizacyjnej (bez zmian) 

3. Jeśli w czasie edycji Jednostki organizacyjnej 

zmieniona zostanie przynależność do 

przedsiębiorstwa, wymagane będzie podanie daty 

zmiany przynależności organizacyjnej.  

4. Zmiana VIII części kodu resortowego została 

przeniesiona na poziom obsługi Miejsca udzielania 

świadczeń. 

iv. przeniesiono operacje dostępne dla komórki organizacyjnej: 
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1. w przypadku komórek, dla których istnieje miejsce 

udzielania świadczeń dostępne będą operacje 

(kolumna: Operacje): Podgląd, Edytuj, Dezaktywuj, 

Przynależność, Miejsca. Pozostałe opcje dostępne 

wcześniej dla komórki (Harmonogramy, Profile) 

zostały przeniesione na poziom obsługi miejsca 

udzielania świadczeń; 

2. w przypadku komórek, dla których nie istnieje miejsce 

udzielania świadczeń, dostępne będą wszystkie 

dotychczasowe operacje (kolumna: Operacje): 

Podgląd, Edytuj, Dezaktywuj, Przynależność, 

Harmonogramy, Profile, Miejsca. Operacje: 

Harmonogram, Profile zostaną przeniesione na 

poziom Miejsca udzielania świadczeń, po jego 

dodaniu. 
v. Dodano operację:  Przynależność - wyświetla listę okresów 

czasu przynależności Komórki organizacyjnej do 

Przedsiębiorstwa (bezpośrednio lub pośrednio); 

d) Menu: Potencjał > Struktura wykonawcza > Lokalizacje; okno: 

Lokalizacje 

i. W polu Ulica zastosowano słownik ulic GUS 

1. Uzupełnienie nazwy ulicy można wykonać przez 

wyszukanie nazwy w słowniku lub wprowadzenie 

nazwy ulicy w polu tekstowym wraz z nazwą 

miejscowości pisaną w nawiasach kwadratowych, np.: 

1 Maja [Katowice] 

2. Dla nazw ulic zapisanych w lokalizacjach w Portalu 

SZOI, dla których jednoznacznie da się określić nazwę 

miejscowości zgodną z pozycją słownika ulic GUS, 

system wykona automatyczne przyporządkowanie. 

Jeśli system nie wykona automatycznego uzupełnienia 

nazwy ulicy, zmiana danych adresowych będzie 

musiała być obsłużona za pomocą wniosku o zmianę 

danych lokalizacji. Uzupełnienie nie jest wymagane 

do generacji pliku SPS. 

3. Pole: Ulica, pozostaje niewymagane. 

ii. Uzupełnienie nazwy ulicy powoduje uzupełnienie nazwy 

Miejscowości 

e) Menu: Potencjał > Struktura wykonawcza > Miejsce udzielania 

świadczeń; okno: Miejsca udzielania świadczeń 

i. Ujednolicono listę operacji dostępnych na poziomie Miejsca 

udzielania świadczeń. Po wdrożeniu, na liście Miejsc 

udzielania świadczeń dostępne będą operacje:  
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1. Podgląd 

2. Edytuj  

3. Dezaktywuj 

4. Zasoby (sprzętowe) 

5. Przepnij zasoby 

6. Personel 

7. Lokalizacje 

8. Harmonogramy (przeniesione z poziomu Komórki 

organizacyjne) 

9. Profile (przeniesione z poziomu Komórki 

organizacyjne) 

10. Wnioski o dezaktywację miejsca 

11. Okresy zawieszenia działalności (przeniesione z 

poziomu Komórki organizacyjne) 

12. Wnioski zmiany specjalności (przeniesione z poziomu 

Komórki organizacyjne) 

13. Zmiana specjalności (przeniesione z poziomu 

Komórki organizacyjne; umożliwia złożenie wniosku 

o zmianę VIII cz. k.r.) 

14. Wnioski o zmianę lokalizacji (przeniesione z poziomu 

Komórki organizacyjne) 

15. Procedury / zabiegi (przeniesione z poziomu Komórki 

organizacyjne) – dotyczy tylko UZD 

16. Profile uzdrowiskowe (przeniesione z poziomu 

Komórki organizacyjne) – dotyczy tylko UZD 

3. W rodzaju działalności: Podmiot leczniczy, przynależność: 

Przedsiębiorstwo – Jednostka organizacyjna oraz Przedsiębiorstwo – 

Komórka organizacyjna definiowane jest w okresach czasu, tzn.: 

a) W każdym z istniejących przedsiębiorstw podmiotu leczniczego 

będzie możliwe zdefiniowanie listy jednostek organizacyjnych lub 

komórek organizacyjnych wyróżnionych bezpośrednio  

w strukturze tego przedsiębiorstwa  

b) Relacja łącząca jednostkę / komórkę organizacyjną  

i przedsiębiorstwo będzie obowiązywała w określonym czasie 

c) Ta sama jednostka / komórka w różnych okresach czasu będzie 

mogła należeć do różnych przedsiębiorstw  

d) Przedziały czasu określające przynależność jednostki / komórki do 

przedsiębiorstwa muszą być rozłączne to znaczy, że w każdym dniu 

jednostka może należeć tylko do jednego przedsiębiorstwa  

e) Przedziały czasu określające przynależność jednostki / komórki do 

przedsiębiorstwa muszą być ciągłe to znaczy nie może wystąpić 

dzień, w którym nie będzie określona przynależność 
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f) Jednostka / komórka może należeć do dowolnego przedsiębiorstwa 

podmiotu leczniczego zdefiniowanego w ramach tego samego 

wpisu (tej samej pozycji rejestru).  

4. Generacja wersji profilu świadczeniodawcy może być wykonana na 

wskazany dzień (w przyszłości): 

a) Wersja profilu generowana bez uzupełnienia daty będzie zawierała 

dane aktualne na dzień generacji – w profilu nie zostaną 

uwzględnione informacje o potencjalne deklarowanym oraz 

potencjale, którego okres dostępności rozpoczyna się w 

przyszłości; 

b) Wersja profilu generowana z uzupełnieniem daty, będzie zawierała 

dane aktualne na wskazany dzień, np.: w przypadku przygotowania 

danych struktury do ofert na okres od 01-01-2016 warto wybrać 

Weryfikację poprawności danych na dzień 01-01-2016, gdyż 

wówczas uwzględnione zostaną zasoby dostępne od 1 stycznia 

2016r. 

 

 

 

 


