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Projekt ProfiBaza współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR 2014-2020 w ramach POPC nr POPC.02.03.01-00-0015/17-00

Cel główny projektu:

Udostępnienie do ponownego wykorzystania w celach poznawczych, naukowych,

administracyjnych i komercyjnych gromadzonych przez NIZP-PZH oraz inne podmioty zasobów

informacji sektora publicznego dotyczących profilaktyki chorób i promocji zdrowia, a także

sytuacji zdrowotnej ludności w Polsce.

Cele strategiczne:

▪ generowanie danych i raportów dot. sytuacji 

zdrowotnej ludności Polski 

▪ dostęp do rejestru programów zdrowotnych i innych 

interwencji zdrowia publicznego

▪ dotarcie do obywateli z informacją o programach 

promocji zdrowia i profilaktyki chorób
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Instytucje współpracujące przy realizacji projektu:

▪ Ministerstwo Zdrowia;

▪ Główny Inspektorat Sanitarny;

▪ Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;

▪ Centrum e-Zdrowia.
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Okres realizacji projektu:

Planowany okres realizacji: 01.03.2018 – 28.02.2021

Rzeczywisty okres realizacji: 01.03.2018 – 29.05.2021

Budżet projektu:

Wnioskowana wartość środków: 28 411 595,00 PLN

Łączna kwota wydatków: 27 421 223,00 PLN
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System ProfiBaza to przede wszystkim:

Kompleksowość – repozytorium z zasobami danych historycznych oraz aktualnych;

Cyfryzacja – cyfrowe udostępnienie informacji publicznej;

Dostępność – zwiększenie przepływu informacji;

Funkcjonalność – intuicyjny portal pozwalający na samodzielną analizę danych.
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Grupy docelowe – do kogo skierowany jest projekt ProfiBaza:

▪ urzędy centralne,

▪ jednostki samorządu terytorialnego,

▪ stacje sanitarno-epidemiologiczne,

▪ podmioty sektora ochrony zdrowia,

▪ instytuty naukowo-badawcze,

▪ instytucje kształcące (m.in. szkoły wyższe),

▪ organizacje pozarządowe (OPP/NGOs),

▪ przedsiębiorstwa (m.in. sektora farmaceutycznego, sportu i rekreacji),

▪ media,

▪ ogół społeczeństwa.
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Kamienie milowe zakładane i zrealizowane w projekcie:

Opracowany standard 
gromadzenia danych

(5.11.2018)

Ogłoszenie                      
o zamówieniu (budowa 

oprogramowania)

(26.06.2019)

Zakończony audyt          
i wprowadzone 

zalecenia poaudytowe

(20.02.2020)

Udostępnienie wersji 
pilotażowej

(26.06.2020)

Opracowanie                        
i udostępnienie narzędzia 
do przetwarzania danych

(15.11.2021)

Opracowany ostateczny 
model wizualizacji danych

(11.01.2021)

Dane cyfrowe 
zintegrowane                  

i ustandaryzowane

(18.01.2021)

Udostępnienie narzędzia do gromadzenia 
danych bieżących (danych gromadzonych po 

zakończeniu projektu)

(18.02.2021)

Zrealizowana 
konferencja na 

zakończenie projektu

(12.05.2021)

*Wszystkie kamienie milowe zostały zrealizowane w wyznaczonym terminie
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Projekt ProfiBaza w liczbach:

• blisko 28 000 000 PLN – wydatkowana kwota w projekcie

• ponad 185 000 sztuk zdigitalizowanych dokumentów w projekcie

• około 5 000 konsultacji ankietowych z użytkownikami końcowymi

• blisko 1 500 uczestników szkoleń instruktażowych

• około 100 osób zatrudnionych w projekcie

• opracowane 72 szablony raportów

• 39 miesięcy – czas trwania projektu
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Zespół projektowy:

Zadanie 1, Kierownik Zadania: Pani dr n med. Ewa Urban  - Digitalizacja oraz integracja z systemem 

rozproszonych i niejednorodnych informacji sektora publicznego gromadzonych przez NIZP-PZH       

z obszaru profilaktyki chorób i promocji zdrowia z zakresu programów zdrowotnych/programów 

polityki zdrowotnej i sytuacji zdrowotnej ludności Polski;

Zadanie 2, Kierownik Zadania: Pan Paweł Budziosz - Budowa systemu (sprzęt i oprogramowanie) 

przetwarzania i udostępniania informacji sektora publicznego gromadzonych przez NIZP-PZH; 

Zadanie 3, Kierownik Zadania: Pani Monika Wiktorska - Informacja i promocja.



ProfiBaza – Informacja i promocja

Partnerzy:Instytucja realizująca:

Projekt ProfiBaza współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR 2014-2020 w ramach POPC nr POPC.02.03.01-00-0015/17-00

Zadanie nr 3
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Działania informacyjno-promujące były realizowane poprzez:

▪ stronę projektu ProfiBaza na stronie internetowej NIZP-PZH 

https://www.pzh.gov.pl/projekt-profibaza/

▪ publikacje blisko 80 artykułów na stronie projektu

▪ publikacje artykułów informujących o projekcie na portalach 

branżowych i tematycznych np. : www.zdrowie.wprost.pl, 

www.rynekzdrowia.pl, www.mp.pl, www.zdrowie.pap.pl, 

www.samorzadoweforum.pl, www.wspolnota.org.pl

▪ publikacje ponad 50 postów na kanałach social media NIZP-PZH 

(facebook, Linkedin)

https://www.pzh.gov.pl/projekt-profibaza/
http://www.zdrowie.wprost.pl/
http://www.rynekzdrowia.pl/
http://www.mp.pl/
http://www.zdrowie.pap.pl/
http://www.samorzadoweforum.pl/
http://www.wspolnota.org.pl/
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Działania informacyjno-promujące były realizowane poprzez:

▪ przeprowadzenie kampanii reklamowych:

➢ na facebooku mającej na celu zbieranie leadów do bazy 

odbiorców newslettera ProfiBazy (ponad 22 tyś wyświetleń)

➢ reklamy tekstowe i banerowe w Google Ads oraz Programmatic

(ponad 2,7 mln wyświetleń)

➢ promocja filmu promującego projekt PROFIBAZA w serwisie 

YouTube (ponad 150 tyś wyświetleń)

▪ Przeprowadzenie 4 kampanii mailingowych z czego 3 do bazy 

około 230 000 odbiorców

▪ Promocja projektu ProfiBaza podczas XVIII Samorządowego 

Forum Kapitału i Finansów (28.10.2020r.)
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Działania informacyjno-promujące:

▪ na kanale YouTube dostępny jest kilkuminutowy film 

reklamowy informujący o rozpoczęciu projektu: 

https://www.youtube.com/watch?v=eBogaxdY9AI

▪ na zakończenie projektu zostanie przygotowany film 

podsumowujący projekt

▪ Projekt ProfiBaza, został nominowany do Polskiej Nagrody 

Inteligentnego Rozwoju 2021 w kategorii: Innowacyjna 

digitalizacja i udostępnianie danych.

Kontakt: profibaza-kontakt@pzh.gov.pl

https://www.youtube.com/watch?v=eBogaxdY9AI


ProfiBaza – część merytoryczna

Partnerzy:Instytucja realizująca:

Projekt ProfiBaza współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR 2014-2020 w ramach POPC nr POPC.02.03.01-00-0015/17-00

Zadanie nr 1
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Zadanie 1.

Digitalizacja oraz integracja z systemem rozproszonych i niejednorodnych 

informacji sektora publicznego gromadzonych przez NIZP-PZH z obszaru 

profilaktyki chorób i promocji zdrowia z zakresu programów zdrowotnych/ 

programów polityki zdrowotnej i sytuacji zdrowotnej ludności Polski.
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I

Dane z zakresu wybranych aspektów 
profilaktyki chorób i promocji zdrowia 

gromadzonych w jednostkach Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej

II

Dane dotyczące programów 
zdrowotnych gromadzone                   

w AOTMiT

III

Dane z zakresu 
Narodowego Programu Zdrowia

IV

Dane dotyczące sytuacji 
zdrowotnej ludności Polski

Zakres tematyczny zadania 1
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Dane z zakresu wybranych 
aspektów profilaktyki chorób                      
i promocji zdrowia gromadzone                
w jednostkach inspekcji sanitarnej 

➢ MZ – 53 (higiena dzieci i młodzieży)
➢ MZ – 49 (działalność oświatowo-

zdrowotna  i promocja zdrowia)

Dane dotyczące programów zdrowotnych 
gromadzone w AOTMiT

➢ Projekt programu wraz z pismem przewodnim
➢ Raport Działu Programów Zdrowotnych
➢ Aneks dot. danego problemu zdrowotnego 

wykorzystywany w trakcie tworzenia raportu
➢ Opinia Rady Przejrzystości
➢ Opinia Prezesa AOTMiT
➢ Raport końcowy z realizacji programu
➢ Rekomendacje w sprawie zalecanych technologii 

medycznych, działań przeprowadzanych w 
ramach programów, warunków realizacji 
programów dot. danej choroby lub problemu 
zdrowotnego

Dane z zakresu                             
Narodowego Programu Zdrowia

➢ Roczna informacja o zrealizowanych lub 
podjętych zadaniach z zakresu zdrowia 
publicznego 

Dane z zakresu sytuacji zdrowotnej 
ludności Polski

➢ Badanie chorobowości szpitalnej ogólnej
➢ Dane dotyczące umieralności (GUS)

O
B
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A

R
 II

I

Gromadzone dane
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Obszar
Liczba dokumentów/ zadań 

zdrowia publicznego

Dane z zakresu wybranych aspektów profilaktyki chorób i promocji 

zdrowia realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną  
6 522

Dane dotyczące programów polityki zdrowotnej planowanych do 

realizacji przez Ministrów oraz JST
11 683

Dane z zakresu Narodowego Programu Zdrowia (NPZ) - roczna 

informacja o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu 

zdrowia publicznego
130 339

Dane w zakresie realizowanych programów zdrowotnych 

przekazywanych przez JST do MZ z lat 2009-2015
36 545

RAZEM: 185 089

Dane zintegrowane i ustandaryzowane
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Konsultacje z instytucjami wspierającymi i odbiorcami końcowymi 
systemu ProfiBaza:

Stała współpraca i konsultacje z instytucjami wspierającymi podczas trwania projektu.

Konsultacje z końcowymi odbiorcami:

▪ on-line na platformie Teams z przedstawicielami wszystkich szczebli JST, stacji sanitarno-

epidemiologicznych na poziomie wojewódzkim i powiatowym oraz jednostek centralnych;

▪ szkolenia dla ww. grup odbiorców – zebranie pytań i przygotowanie odpowiedzi na nie;

▪ forma ankiety – rozesłanie przez dotychczasowy system sprawozdawczy do ponad  5 000 

instytucji, końcowych odbiorców. 
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Punkt ISP

https://profibaza.pzh.gov.pl/users
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System ProfiBaza:

▪ Umożliwi wprowadzanie na bieżąco danych dotyczących planowanych i realizowanych 

zadań z obszaru zdrowia publicznego;  

▪ Wprowadzanie danych będzie ułatwione poprzez zastosowania słowników w większości pól; 

▪ Umożliwi generowanie sprawozdań z wcześniej wprowadzonych danych; 

▪ Udostępnienie danych z różnych źródeł i wizualizacja ich, ułatwi planowanie nowych 

interwencji oraz budowanie lokalnych, regionalnych i centralnych polityk zdrowotnych;

▪ Ułatwi komunikację pomiędzy instytucjami nadzorującymi realizację zdań zdrowia 

publicznego i realizatorami;

▪ Umożliwi większy dostęp do oferowanych programów polityki zdrowotnej osobom 

zalogowanym w IKP.
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Raporty w ProfiBazie:

▪ Udostępniono 72 raporty;

▪ Są one podzielone na sekcje: Sprawozdania MZ, Programy Zdrowotne, Sytuacja zdrowotna, 

AOTMiT, Rejestr podmiotów;

▪ Możliwość filtrowania i generowania danych zgodnie z indywidualnymi potrzebami; 

▪ Wygenerowane raporty będą przedstawiały dane w tabeli oraz zwizualizują dane w formie 

wykresów i map.

System ProfiBaza

https://rizp.pzh.gov.pl/
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Korzyści z projektu:

✓ Poprawa jakości i dostępności zasobów oraz szerokie ich wykorzystanie  w celach 

poznawczych, naukowych, administracyjnych i komercyjnych;

✓ Monitorowanie sytuacji zdrowotnej oraz działań w zakresie profilaktyki chorób i promocji 

zdrowia w kraju;

✓ Opracowywanie raportów, wytycznych, planów i polityk;

✓ Skoordynowanie działań wielu podmiotów działających w obszarze zdrowia publicznego;

✓ Lepsze wykorzystanie środków publicznych poprzez dostosowywanie realizowanych zadań 

zdrowi publicznego do potrzeb lokalnych;

✓ Poprawa zdrowia populacji. 



ProfiBaza – część informatyczno-techniczna
Zadanie nr 2

Partnerzy:Instytucja realizująca:
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Dlaczego ProfiBaza

▪ Brak centralnych elektronicznych systemów do gromadzenia danych o planowanych              

i realizowanych interwencjach/programach zdrowia publicznego;

▪ Problem z przesyłaniem danych;

▪ Trudności z analizą danych;

▪ Czasy reakcji;

▪ Utrudniony dostępu do danych historycznych;

▪ Wzbogacanie danych;

▪ Udostępnianie danych.

Projekt ProfiBaza współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR 2014-2020 w ramach POPC nr POPC.02.03.01-00-0015/17-00



Wpływ systemu ProfiBaza na codzienną pracę

▪ Zmiana sposobu gromadzenia danych oraz przepływu informacji – przejście z raportowania 

post-factum do wprowadzania danych na bieżąco; 

▪ Informacje o bieżących i planowanych interwencjach zdrowia publicznego realizowanych 

przez jednostki PIS/JST trafiają od razu na wyższe poziomy administracji;

▪ Stały ogląd planowanych i realizowanych interwencjach zdrowia publicznego na dowolnym 

terenie;

▪ Możliwość natychmiastowej reakcji – pracownicy PIS/JST średniego i wysokiego poziomu;

▪ Wspieranie pracy na każdym etapie przez system – walidacja danych, podpowiedzi, 

wartości słownikowe.
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Zakres prac w obszarze zadania 2

▪ Wytworzenie oprogramowania docelowego ProfiBaza;

▪ Integracja z systemami zewnętrznymi;

▪ Rozbudowa serwerowni NIZP-PZH;

▪ Inne prace w tym m.in.:

➢ Wytworzenie zaawansowanych raportów w Systemie Chorobowości Szpitalnej;

➢ Wytworzenie oprogramowania do digitalizacji danych ze sprawozdań MZ-49;

➢ Wytworzenie interfejsów API dla systemu ProfiBaza w systemach:

• Chorobowości Szpitalnej

• EpiBaza

➢ Uruchomienie oprogramowania TRONIX w infrastrukturze NIZP-PZH.
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Oprogramowanie ProfiBaza

Główne moduły systemu:

▪ Planowania i zarządzania interwencjami/programami zdrowia publicznego (RIZP)

▪ Sprawozdawczości

▪ Integracji

▪ Analizy danych 

▪ Udostępniania i publikowania danych
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Struktura Systemu

Projekt ProfiBaza współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR 2014-2020 w ramach POPC nr POPC.02.03.01-00-0015/17-00

Punkt 

ISP

Moduł 

Sprawozdawczości
Moduł RIZP

Dane 

Archiwalne

SChSzp
KREATOR

Import

Eksport

API

ProfiBaza

Moduł Analiz

IKP/SSOZ



Moduł rejestracji i zarządzania interwencjami zdrowia publicznego

Zawartość formularzy
▪ Rejestracja bieżących i planowanych interwencji/programów

▪ Rejestracja działań w ramach interwencji

▪ Definiowanie podmiotów odpowiedzialnych za przebieg poszczególnych etapów

Cel: poprawa jakości, kompletności i szybkości współdzielenia danych
▪ Rozbudowane reguły walidacyjne

▪ Większość pól oparta o zarządzalne słowniki

▪ Ciągłe współdzielenie danych z wszystkimi szczeblami administracji
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Moduł Sprawozdawczości

▪ Sprawozdania z obszaru: Sprawozdań MZ-49, Sprawozdań MZ-53 oraz Sprawozdań 

z Zadań Zdrowia Publicznego

▪ Sprawozdania generowana na podstawie danych z systemu

▪ Redukcja czasu potrzebnego na wykonanie sprawozdania

▪ Współdzielenie sprawozdań 

▪ Udostępnianie sprawozdań
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Moduł integracji

Integracje wewnętrzne

▪ System Chorobowości Szpitalnej

▪ EpiBaza

▪ Publikowanie danych w punkcie ISP

▪ Centralny System Użytkowników 
i Podmiotów

▪ Platforma OpenAM
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Integracje zewnętrzne

▪ API v1 do wymiany danych z Agencją Oceny 
Technologii Medycznych i Taryfikacji 

▪ API wymiany danych z Internetowym Kontem 
Pacjenta

▪ Węzeł Krajowy

▪ GUS TERYT, GUS BDL (Bank Danych Lokalnych)

▪ Interfejs API udostępniający dane w standardzie 
HL7 FHIR

▪ API publicznego punktu ISP



Moduł analizy danych

Moduł wewnętrzny

▪ Zbudowany o platformę konfigurowalną DASH 

▪ 6 sekcji raportowych, 72 predefiniowane raporty

▪ Raporty posiadające tabele przestawne, mapy, wykresy 

Moduł analizy danych w oparciu o SI

Moduł publiczny ISP

▪ Raporty posiadające tabele przestawne, mapy, wykresy

▪ Możliwość definiowania widoku tabel, wykresów przez użytkownika 

zewnętrznego
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Moduł udostępniania i publikowania danych ISP

▪ Możliwość automatycznej publikacji danych do punktu ISP

▪ Publikowane dane w otwartej licencji

▪ Dostęp do danych bieżących i historycznych

▪ Dostęp do informacji/danych poprzez interfejs WWW oraz API

▪ System w standardzie WCAG 2.1 poziom AA
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Prezentacja systemu

• Punkt ISP – https://profibaza.pzh.gov.pl/

• System ProfiBaza - https://rizp.pzh.gov.pl/
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Uruchomienie produkcyjne systemu ProfiBaza
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Q1 2022
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