
Instrukcja do ankiety  

Cel badania: Pozyskanie wiedzy na temat stopnia przygotowania podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą do obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie 

informacji w ochronie zdrowia oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej, a także informacji związanych z rozwojem działań telemedycznych w tych podmiotach. 

Uprzejmie prosimy o rzetelne wypełnienie ankiety w postaci elektronicznej przez osoby 

odpowiedzialne merytorycznie za wdrażanie systemu informacji medycznej w Państwa jednostkach. 

Wypełnienie ankiety polega głównie na oznaczeniu pól przy właściwych odpowiedziach (jedno lub 

wielokrotnego wyboru). W kwestii wymaganych szczegółowych informacji konieczny jest krótki opis 

w miejscach do tego dedykowanych. 

W przypadku potrzeby dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści lub sposobu wypełniania ankiety 

prosimy o kontakt na adres e-mail: koordynator@csioz.gov.pl . 

 

Aby dostać się do systemu SSOZ, należy uruchomić przeglądarkę internetową (dedykowaną 

przeglądarką do pracy w systemie jest MOZILLA FIREFOX) i wpisać w pasku adresu 

https://ssoz.ezdrowie.gov.pl. 

Po wyświetleniu strony głównej należy kliknąć przycisk „kontynuuj” aby przejść do strony 

logowania. 

Celem uzupełnienia ankiety w systemie konieczne jest posiadanie w nim konta użytkownika 

z odpowiednimi uprawnieniami do sprawozdań niefinansowych. Konta te posiadane są przez osoby, 

które wypełniają sprawozdania statystyczne.  
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Następnie należy kliknąć przycisk „zaloguj się”. 

Jeżeli użytkownik nie pamięta hasła do systemu należy kliknąć przycisk „przypomnij hasło”, który 

znajduje się pod przyciskiem „zaloguj się profilem ePUAP” 



 

Po zalogowaniu się do systemu należy kliknąć „sprawozdania jednorazowe”, a następnie przejść 

w „do uzupełnienia” 

 

 



 

W sprawozdaniach jednorazowych „do uzupełnienia” znajduje się ankieta dotycząca badania stopnia 

informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą, którą należy aktywować, a następnie 

uzupełnić zbiorczo za całą działalność zakładu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Po przejściu do okna z ankietą do uzupełniania należy kliknąć przycisk „wypełnij” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wypełnieniu ankiety należy kliknąć w przycisk „weryfikuj bez wysyłania”, jeśli system nie zgłosi 

błędów należy kliknąć przycisk „wyślij” 

 

 



W razie wystąpienia problemów technicznych z ankietą lub problemów z logowaniem do SSOZ prośba 

o kontakt z numerem 22 597 09 25, bądź mailowo na adres e-mail: koordynator@csioz.gov.pl. 
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