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Procedura podłączenia do ZSMOPL na 
ś rodowiśku ewaluacyjnym  

 

1. Definicje i skróty 
 

 System lokalny podmiotu raportującego – system informatyczny apteki / hurtowni 

farmaceutycznej / podmiotu odpowiedzialnego, w którym podmiot raportujący przetwarza dane 

o przeprowadzanych transakcjach zakupu i sprzedaży, umożliwiający wygenerowanie raportu 

zgodnego z oczekiwaną specyfikacją interfejsu systemu ZSMOPL, 

 

 RA – Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych 

oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych zwany w skrócie 

Rejestrem Aptek prowadzony jest przez właściwe miejscowo Wojewódzkie Inspektoraty 

Farmaceutyczne zgodnie z art. 107 ustawy Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 nr 45 poz. 271 

z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie opisu 

systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr Zezwoleń na 

Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na 

Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1277). 

(https://www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ra.html) 

 RDWDL - Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą ( RPWDL ) zawiera informacje 

o wszystkich podmiotach mających zezwolenie na prowadzenie działalności leczniczej. 

Prowadzony jest przez właściwy miejscowo organ rejestrowy, zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ).  

 

(http://rpwdl.csioz.gov.pl/) 

  

 RHF - Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej zwany w skrócie Rejestrem 

Hurtowni Farmaceutycznych prowadzony jest przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny zgodnie 

z art. 83 ustawy Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 nr 45 poz. 271 z późn. zm.) oraz 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 października 2012 r. w sprawie opisu systemu 

teleinformatycznego, w którym jest prowadzony Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni 
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Farmaceutycznej (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1118). Rejestr zawiera dane adresowe hurtowni i jej 

właściciela oraz numer zezwolenia. 

(https://www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/rhf.html) 

 ZSMOPL - Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, o którym mowa 

w art. 29 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1535, z późn. zm.). 
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2. Proces uzyskiwania dostępu do systemu ewaluacyjnego ZSMOPL 
 

Na poniższej rycinie przedstawiono poglądową mapę procesu wnioskowania o założenie konta 

podmiotu raportującego. Poszczególne etapy niniejszego procesu zostaną omówione w dalszej części 

dokumentu. 

 

Ryc. 1. Proces wnioskowania o założenia konta podmiotu raportującego 
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2.1.  Założenie konta w systemie P2SA 
 

Przedstawiciel podmiotu raportującego zakłada konto w systemie P2SA, na stronie:  

http://ewa-zsmopl.ezdrowie.gov.pl/rejestracja 

 Po wypełnieniu wszystkich pól (login, imię, nazwisk, nr PESEL, e-maila oraz przepisaniu kodu 

z obrazka) w zaprezentowanym kwestionariuszu, system założy konto na P2. Informacja  

o założeniu konta zostanie przesłana również na adres mailowy podany w kwestionariuszu 

rejestracyjnym. 

 

Ryc. 2. Kwestionariusz rejestracyjny P2 SA 

 

Na podany adres zostanie przesłany link aktywacyjny i hasło. Pierwsze logowanie do systemu wymusi 

zmianę hasła.  

UWAGA: W związku z polityką bezpieczeństwa hasło do systemu P2 należy zmieniać co 30 dni 

(system wymusi na użytkowniku zmianę hasła).  

Wymagania w zakresie hasła w P2SA: minimalna liczba znaków w haśle – 8, maksymalna liczba znaków w haśle – 24, minimalna liczba cyfr 

w haśle 1, WIELKIE litery (z grupy A-Z), wymagane małe litery (z grupy a-z), wymagane cyfry (z grupy 0-9) 

 

 

 

http://ewa-zsmopl.ezdrowie.gov.pl/rejestracja
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2.2. Założenie konta na środowisku ewaluacyjnym ZSMOPL 
 

Środowisko ewaluacyjne ZSMOPL jest dostępne pod adresem: 

http://ewa-zsmopl.ezdrowie.gov.pl/ 

 

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

opcji składania wniosku (opcja "Złóż wniosek o założenie konta podmiotu raportującego"), ryc. 3. 

 

Ryc. 3. Widok okna logowania z odnośnikiem do wniosku o założenie konta podmiotu raportującego 

 

Wyświetli się strona logowania, na której należy podać login i hasło z P2SA. 

 

Poszczególne pola wniosku o rejestrację podmiotu przedstawia ryc. nr 4. 

http://ewa-zsmopl.ezdrowie.gov.pl/
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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 (zał. nr 1) 
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Ryc. 4. Widok wniosku o rejestrację podmiotu 

 

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 szpitalnej,  

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, 

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 skan podpisanego oświadczenia (zał. nr 1). Oryginał oświadczenia należy zachować. 

 

Po prawidłowym wysłaniu wniosek przejdzie w status „Wysłany do rozpatrzenia” 
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3. Akceptacja wniosku i uzyskanie certyfikatu 
Po akceptacji wniosku, należy uzyskać certyfikat, postępując zgodnie z Procedurą uzyskania certyfikatu 

do ZSMOPL na potrzeby ewaluacji.  

4. Ewaluacja systemu podmiotu raportującego 
Po akceptacji wniosku, wygenerowaniu certyfikatu, podmiot raportujący  rozpoczyna pracę na 

środowisku ewaluacyjnym. Po zweryfikowaniu poprawności wysyłanych komunikatów,  Administrator 

Lokalny składa wniosek o założenie konta na środowisku produkcyjnym (procedura uzyskania dostępu 

do środowiska produkcyjnego oraz jego adres zostanie udostępniony) i jednocześnie przekazuje do 

CSIOZ informację o gotowości systemu lokalnego do rozpoczęcia pracy na środowisku produkcyjnym. 

Informacja jest przekazywana na adres mailowy Zsmopl_admin@csioz.gov.pl 

 

5. Dokumenty powiązane 
 CSIOZ-SD-ZSMOPL_PU_Zarządzanie kontami podmiotów raportujących_1.0 

 Procedura uzyskania certyfikatu do ZSMOPL na potrzeby ewaluacji_v1 

  

 

 

mailto:Zsmopl_admin@csioz.gov.pl

