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Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica 

„Wdrożenie e-usług w Szpitalu im. św. Jadwigi Śląskiej w  Trzebnicy” 

OPIS MIGRACJI DANYCH 
Modyfikacja z dnia 17.01.2018r. 

 
Zakres przeniesienia zbiorów danych z posiadanych systemów. 
 

1) Przeniesienie danych z systemu HIS – Hipokrates 
 

1. Informacje o bazie danych systemu Hipokrates 
 

L.P. ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ 

1)  Nazwa i wersja systemu System HIS – Hipokrates, produkcji Radcomp S.A. wersja 3.30.10 z roku 2003 używany do dziś 

2)  Ilość baz danych 1 

3)  Rodzaj baz danych złożona relacyjna – Oracle 

4)  Struktura poszczególnych baz danych Relacyjna, transakcyjna baza danych zgodna ze standardem SQL. 
Zamawiający nie posiada opisu struktur baz danych systemu Hipokrates, ani żadnej dokumentacji 

5)  Rodzaje i ilość tabel tabele zgodne z bazą danych Oracle - około 1000 tabel, w tym: tabele słownikowe, tabele z danymi 
konfiguracyjnymi, tabele z danymi merytorycznymi 

6)  Zakres danych w tabelach dane od 1997r do dnia uruchomienia nowego systemu; 

7)  Opis danych w tabelach - dane słownikowe; 
- dane konfiguracyjne (w tym dane podmiotu leczniczego wraz z strukturą, księgami, kodami); 
- dane osobowe i kontaktowe pacjentów i ich opiekunów, wraz z historią zmian; 
- dane osobowe pracowników; 
- dane wchodzące w skład dokumentacji medycznej prowadzonej w jednostce; 
- dane niezbędne do realizacji procesu rozliczeń świadczeń w NFZ, historia komunikacji i rozliczeń z NFZ; 
- dane statystyczne związane z ruchem chorych pacjenta hospitalizowanego i ambulatoryjnego; 
- dane o obrotach środkami farmaceutycznymi (pełna gospodarka magazynowa w aptece i apteczkach 

jednostek organizacyjnych wraz z przepływem dokumentów magazynowych pomiędzy nimi); 

8)  Relacje pomiędzy danymi - w podmiocie medycznym przyjęto taką relację  między danymi, że nigdy jedna informacja, nie jest 
zapisywana w bazie dwa razy; 

- relacje zdefiniowane w bazie danych zgodnie z regułami relacyjnych baz danych (klucze obce); 
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L.P. ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ 

9)  Zainstalowane procedury po stronie 
serwera bazy danych 

procedura bezpieczeństwa, procedura kontroli spójności danych; 

10)  Logiczne powiązania pomiędzy tabelami 
w bazie danych 

Zamawiający nie posiada dokumentacji aktualnie używanego systemu Hipokrates 

11)  Rozmiar baz danych 8 GB 

12)  Sposób migracji Sposób migracji do wyboru Wykonawcy; 

13)  Dane, które mają pierwszeństwo Do uzgodnienia z wykonawcą, w zależności od sposobu zaproponowanej migracji 

14)  Informacje na temat spójności danych dane są spójne 

 
 
 

2. Zakres danych do przeniesienia z systemu Hipokrates 
 

L.P. ZAKRES DANYCH DO PRZENIESIENIA ILOŚĆ 

POZYCJI, 

KTÓRYM 

ODPOWIADA 

WSKAZANY 

ZAKRES 

DANYCH 

CZY ISTNIEJE 

MOŻLIWOŚĆ 

WYEKSPORTOWANIA 

WSKAZANEGO ZAKRESU 

DANYCH DO FORMATU 

ZEWNĘTRZNEGO ? 

(TAK / NIE) 

JEŚLI ISTNIEJE 

MOŻLIWOŚĆ 

WYEKSPORTOWANIA 

WSKAZANEGO ZAKRESU 

DANYCH, JAKI JEST TO 

FORMAT EKSPORTU? 

1)  - Słownik Jednostki org. 

- Słownik Użytkownicy  

- Słownik Instytucji – placówek medycznych 

- Słownik - Domyślne procedury medyczne dla jednostki 

- Słownik – Personelu wewnętrznego i zewnętrznego i 

specjalizacje 

- Dane pacjentów Pacjentów – dane osobowe, kontaktowe 

opiekuni, zamieszkania 

- Kolejka oczekujących – kolejki+  

- Hospitalizacje (rozpoznania, procedury, pobyty – informacja o 

pobytach, lekarz prowadzący) 

- Odmowy 

- Skierowania pacjentów 

około 172 tys. 
pacjentów i 
odpowiadające 
im ponad 235 
tys. 
hospitalizacji, 
387 tys. wizyt 
ambulatoryjnyc
h 

Tak - we własnym zakresie 
przez Wykonawcę 
z wykorzystaniem 
mechanizmów 
wewnętrznych Oracle lub 
za pomocą zdefiniowanych 
zapytań SQL 

w zależności od wybranej 
przez Wykonawcę metody 
xls, csv, dmp lub inny 
wewnętrzny oferowany 
przez narzędzia Oracle 
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2) Przeniesienie danych z systemu kadrowo-płacowego R2PłatnikPro. 
 

1. Informacje o bazie danych systemu R2PłatnikPro 
 
 
 

L.P. ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ 

1)  Nazwa i wersja systemu System Kadrowo-Płacowy R2PłatnikPro firmy Reset2 wersja 3.38 z roku 2017 używany do dziś 

2)  Ilość baz danych 2 

3)  Rodzaj baz danych złożona relacyjna – MSSql 

4)  Struktura poszczególnych baz danych Relacyjna, transakcyjna baza danych zgodna ze standardem SQL. 
Zamawiający nie posiada opisu struktur baz danych systemu R2Płatnik, ani żadnej dokumentacji 

5)  Rodzaje i ilość tabel tabele zgodne z bazą danych MSSql – baza konfiguracyjna + baza podmiotu, około 200 tabel, w tym: tabele 
słownikowe, tabele z danymi konfiguracyjnymi, tabele z danymi merytorycznymi 

6)  Zakres danych w tabelach dane od 2010r do dnia uruchomienia nowego systemu; 

7)  Opis danych w tabelach - dane osobowe pracowników 

- historia zatrudnienia 

- listy płac  

- szkolenia i badania 

- nieobecności 

8)  Zainstalowane procedury po stronie 
serwera bazy danych 

- procedura bezpieczeństwa, procedura kontroli spójności danych; 

9)  Logiczne powiązania pomiędzy tabelami 
w bazie danych 

Zamawiający nie posiada dokumentacji aktualnie używanego systemu R2PłatnikPro 

10)  Rozmiar baz danych 1,5 GB 

11)  Sposób migracji Sposób migracji do wyboru Wykonawcy; 

12)  Dane, które mają pierwszeństwo Do uzgodnienia z wykonawcą, w zależności od sposobu zaproponowanej migracji 

13)  Informacje na temat spójności danych dane są spójne 
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2. Zakres danych do przeniesienia z systemu R2PłatnikPro. 
 
 

L.P. ZAKRES DANYCH DO PRZENIESIENIA ILOŚĆ 

POZYCJI, 

KTÓRYM 

ODPOWIADA 

WSKAZANY 

ZAKRES 

DANYCH 

CZY ISTNIEJE 

MOŻLIWOŚĆ 

WYEKSPORTOWANIA 

WSKAZANEGO ZAKRESU 

DANYCH DO FORMATU 

ZEWNĘTRZNEGO ? 

(TAK / NIE) 

JEŚLI ISTNIEJE 

MOŻLIWOŚĆ 

WYEKSPORTOWANIA 

WSKAZANEGO ZAKRESU 

DANYCH, JAKI JEST TO 

FORMAT EKSPORTU? 

1) Kadry: 
- Dane osobowe: 
id pracownika ze starego systemu -nr ewidencyjny pracownika 
nazwisko, nazwisko rodowe, imię1, imię2, płeć, pesel, 
nip, adres stały, adres czasowy, adres do korespondencji, 
numer teczki, wykształcenie, ostatnia ukończona uczelnia, 
tytuł zawodowy, stopień naukowy,  członkowie rodziny 
- Ubezpieczenie pracownika (dane ZUS): 
id pracownika ze starego systemu -nr ewidencyjny pracownika 
tytuł ubezpieczenia (4 znaki), prawo do emerytury i renty (jeden znak), 
stopień renty (jeden znak), typ identyfikatora (P-pesel, N-nip), oddział 
nfz, data zawarcia umowy z nfz, data początku ubezp. społecznych, 
data początku ubezp. zdrowotnego, czy jest składana deklaracja zerowa 
za pracownika (w przypadku osób na bezpłatnym - t-tak lub n-nie) 
- Służba wojskowa: 
id pracownika ze starego systemu -nr ewidencyjny pracownika 
stosunek do służby, stopień wojskowy, data rozpoczęcia i zakończenia 
służby, numer książeczki wojskowej 
- Specjalizacje: 
id pracownika ze starego systemu -nr ewidencyjny pracownika 
numer specjalizacji, stopień, data rozpoczęcia i zakończenia 
specjalizacji, numer dokumentu specjalizacji 
- Kwalifikacje (inne kursy): 
typ kwalifikacji, opis, data uzyskania 
- Uprawnienia (np. elektrycy): 

Zakres do 
kilkunastu 
tysięcy 
rekordów, w 
zależności od 
tabeli 

Tak - we własnym zakresie 
przez Wykonawcę 
z wykorzystaniem 
mechanizmów 
wewnętrznych MSSQL lub 
za pomocą zdefiniowanych 
zapytań SQL 

w zależności od wybranej 
przez Wykonawcę metody 
xls, csv, bak lub inny 
wewnętrzny oferowany 
przez narzędzia MSSQL 



Nr postępowania: PN/e-usługi/2017/3                                                                                                                                               Załącznik nr 2.3 do SIWZ 

 

5 

 

id pracownika ze starego systemu - nr ewidencyjny pracownika  
numer uprawnienia, nazwa, data uzyskania uprawnienia, 
data obowiązywania (do) 
- Prawa wykonywania zawodu (np. lekarze): 
id pracownika ze starego systemu - nr ewidencyjny pracownika 
numer prawa, data uzyskania, numer rejestru, organ wydający 
- Kursy BHP: 
id pracownika ze starego systemu - nr ewidencyjny pracownika 
opis kursu, data ukończenia, data obowiązywania, uwagi 
- Języki obce: 
id pracownika ze starego systemu - nr ewidencyjny pracownika 
nazwa języka, znajomość (s-słaba, d-dobra, b-biegła) 
- Badania okresowe: 
id pracownika ze starego systemu - nr ewidencyjny pracownika 
data wykonania, data ważności, ewentualnie data planowanego badania 
- Wyroki: 
id pracownika ze starego systemu - nr ewidencyjny pracownika 
nazwa sądu, data orzeczenia, numer artykułu, artykuł, kara 
-  Historia zatrudnienia 

-  Rachunki bankowe 

-  Przynależność do Urzędu Skarbowego 
-  Nieobecności: 
okresy zwolnień lekarskich (wynagrodzenie za czas choroby, zasiłków 
chorobowych, świadczeń rehabilitacyjnych, urlopy macierzyńskie i 
rodzicielskie), urlopy wypoczynkowe i dodatkowe (z tytułu posiadanego 
stopnia niepełnosprawności) 
 
Płace: 
- Dane podatkowe: 
id pracownika ze starego systemu - nr ewidencyjny pracownika 
próg podatkowy, ulga (jest, nie ma, podwyższona z tytułu samotnego 
wychowywania dziecka), koszty (brak, normalne, podwyższone), 
urząd skarbowy, adres który ma się pokazywać na pit (adres stały, 
adres czasowy, adres do korespondencji) 
- Listy płac  

Ostatnie 12 miesięcy 

 
 



Nr postępowania: PN/e-usługi/2017/3                                                                                                                                               Załącznik nr 2.3 do SIWZ 

 

6 

 

 
 

3) Przeniesienie danych z systemów: księgowego, magazynowego i środków trwałych. 
 

1. Informacje o bazie danych systemu TFX, THD, TST. 
 
 
 

L.P. ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ 

1)  Nazwa i wersja systemu System księgowy TFX wersja 6.49, Magazyn THD wersja 4.46, Środki Trwałe TST wersja 5.58,   z roku 2017 
używany do dziś 

2)  Ilość baz danych 3 

3)  Rodzaj baz danych Autorska firmy TurBo-Soft 

4)  Struktura poszczególnych baz danych Autorska firmy TurBo-Soft.  Zamawiający nie posiada opisu struktur baz danych systemów TFX, THD, TST, 
ani żadnej dokumentacji 

5)  Rodzaje i ilość tabel Pliki bazadanowe, w tym: tabele słownikowe, tabele z danymi konfiguracyjnymi, tabele z danymi 
merytorycznymi 

6)  Zakres danych w tabelach dane od 2008r do dnia uruchomienia nowego systemu; 

7)  Opis danych w tabelach a) Księgowość 

- Bilans otwarcia 

- Rozrachunki 

- Plan kont 

- Kartoteka kontrahentów 

b) Magazyn 

- Kartoteka indeksów magazynowych 

- Stan magazynowy 

c) Środki trwałe  

- kartoteka środków trwałych  

8)  Zainstalowane procedury po stronie 
serwera bazy danych 

nieokreślone; 

9)  Logiczne powiązania pomiędzy tabelami 
w bazie danych 

Zamawiający nie posiada dokumentacji aktualnie używanego systemów TFX, THD, TST 

10)  Rozmiar baz danych 9,6 GB 

11)  Sposób migracji Sposób migracji do wyboru Wykonawcy; 

12)  Dane, które mają pierwszeństwo Do uzgodnienia z wykonawcą, w zależności od sposobu zaproponowanej migracji 

13)  Informacje na temat spójności danych dane są spójne 
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2. Zakres danych do przeniesienia z systemów TFX, THD, TST. 
 
 

 
 
 
 
 
 

L.P. ZAKRES DANYCH DO PRZENIESIENIA ILOŚĆ 

POZYCJI, 

KTÓRYM 

ODPOWIADA 

WSKAZANY 

ZAKRES 

DANYCH 

CZY ISTNIEJE 

MOŻLIWOŚĆ 

WYEKSPORTOWANIA 

WSKAZANEGO ZAKRESU 

DANYCH DO FORMATU 

ZEWNĘTRZNEGO ? 

(TAK / NIE) 

JEŚLI ISTNIEJE 

MOŻLIWOŚĆ 

WYEKSPORTOWANIA 

WSKAZANEGO ZAKRESU 

DANYCH, JAKI JEST TO 

FORMAT EKSPORTU? 

1)  Finanse i księgowość: 
- Katalog kontrahentów z aktualnymi kontami bankowymi: 
id kontrahenta z poprzedniego systemu, symbol kontrahenta z 
poprzedniego systemu, wszystkie dane adresowe, NIP, REGON, nr 
rachunku bankowego 
- Rozrachunki nierozliczone na moment startu systemu: 
id rozrachunku, numer rozrachunku, id konta, symbol konta 
id kontrahenta z poprzedniego systemu, symbol kontrahenta z 
poprzedniego systemu, strona WN/MA, znacznik naliczenie/zapłata, 
kwota, data wystawienia, data operacji, data płatności, data zapłaty 

Zakres do 
kilkunastu 
tysięcy 
rekordów, w 
zależności od 
tabeli 

Tak - we własnym zakresie 
przez Wykonawcę 
z wykorzystaniem 
mechanizmów 
wewnętrznych programu 
danego programu 

Format .txt lub częściowo 
.xls 

2)  Gospodarka materiałowa: 
- Indeksy materiałowe: 
id indeksu, symbol indeksu, nazwa, jednostka miary przychodu 
jednostka miary rozchodu, rodzaj kosztu FK, magazyny, stany 
magazynowe 

   

3)  Środki trwałe 
- Indeksy środków: 
id indeksu, symbol indeksu, nazwa, kartoteka środków  
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IV. Warunki przeniesienia danych 
 
1. Zamawiający informuje, że nie posiada dokumentacji struktur baz danych posiadanych systemów. Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do baz danych 

posiadanych systemów informatycznych (wizja lokalna) i udzieli wsparcia Wykonawcy w dokonaniu przeniesienia danych poprzez: nadanie wskazanym 
pracownikom Wykonawcy niezbędnych uprawnień do pracy w systemie oraz do zapoznania się ze strukturami tabel w bazach danych posiadanych systemów. 
Dostęp do baz danych posiadanych systemów informatycznych i ich dokumentacji, może być udzielony po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty Wykonawcy 
i po uregulowaniu zasad dostępu do chronionych danych osobowych.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody, wyrządzone przez jego pracowników, powstałe w wyniku działań prowadzonych przez 
Wykonawcę na bazach danych posiadanych systemów. 

3. Informacje uzyskane przez Wykonawcę w toku wykonania czynności, o których mowa w art.75 ust.2 pkt 3 ustawy  Prawo autorskie (Dz.U. 2006, nr 90, poz.631) 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm) 
i podlegają ochronie w niej przewidzianej. 

4. Jeśli Zamawiający nie będzie w stanie dostarczyć danych ze wszystkich migrowanych systemów w formacie np. .csv, .xls lub nie będzie 

dysponował dokumentacją lub wiedzą wystarczającą do migracji tych danych, dopuszcza w takiej sytuacji rezygnację z  migracji danych. 

Uwaga: Zapis nie obowiązuje w części białej w przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje (zaznaczy) w Załączniku nr 2.7 do SIWZ 

funkcjonalność dodatkową z poz. 1 „ZAKRES migracji ilości danych z programu Hipokrates do nowego programu - strefa biała”:  „  wszystkie 

dane określone w tabeli „2. Zakres danych do przeniesienia z systemu Hipokrates" pkt. 1) - załącznik nr 2.3 do SIWZ” 


