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 Wprowadzenie 

1. Cel dokumentu 

Celem dokumentu jest przedstawienie i opisanie funkcjonalności Systemu Obsługi List Refundacyjnych 

(SOLR), wspierającego realizację zadania zgodnie z zapisami ustawy o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 

12 maja 2011 r. (Dz. U 2011 Nr 122 poz. 696 z późn. zm.). 

Dokument opisuje obsługę systemu SOLR w zakresie czynności wykonywanych przez Administratora 

Wnioskodawcy. Określenie Wnioskodawca, zgodnie z zapisami ustawy, oznacza podmiot 

odpowiedzialny, przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego, podmiot uprawniony do importu 

równoległego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, wytwórcę 

wyrobów medycznych, jego autoryzowanego przedstawiciela, dystrybutora albo importera, w 

rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175 i 447), a 

także podmiot działający na rynku spożywczym. Podstawową funkcjonalnością systemu dla 

Wnioskodawcy jest składanie wniosków o wpisanie produktu na listę refundacyjną. 

Wszystkie dokumenty powstałe w procesie obsługi w/w wniosków są podstawą do tworzenia wykazu 

refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów 

medycznych, ogłaszanego przez Ministra Zdrowa w postaci obwieszczenia. 

2. Struktura systemu SOLR 

System SOLR jest systemem teleinformatycznym, obsługującym zdefiniowany obieg dokumentów, 

m.in. w postaci wniosków, pism, protokołów, uchwał, pomiędzy uczestnikami procesu realizującego 

zadania określone ustawą o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U 2011 Nr 122 poz. 696 z późn. 

zm.). 

Wszystkie informacje oraz dokumenty powstałe w wyniku działania systemu gromadzone są w bazie 

danych oraz w systemie plików systemu SOLR. Dostęp do systemu odbywa się za pośrednictwem 

Internetu. Obsługa systemu przez użytkowników odbywa się przy pomocy przeglądarki internetowej.  

 Wymagania dla stacji roboczej użytkownika 

Wymagania dla stacji roboczej użytkownika są następujące: 

 komputer zapewniający sprawne działanie współczesnej przeglądarki internetowej (co 

najmniej 2 GB RAM, zalecane 4 GB RAM), 

 system operacyjny Windows 7 lub nowszy, 

 dostęp do Internetu, do systemów: 

o SOLR https://solr.ezdrowie.gov.pl 

o System Administracji P2 https://p2sa.csioz.gov.pl 

o eGate http://egate.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl  

o Profil Zaufany https://pz.gov.pl  

 przeglądarka internetowa: Firefox 48 lub nowszy, Internet Explorer 11 lub nowszy, Microsoft 

Edge, Chrome 53 lub nowszy, 

 włączona możliwość uruchamiania skryptów Javascript w przeglądarce internetowej, 

 dla stacji użytkownika, który będzie podpisywał dokumenty, dodatkowo: 
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o możliwość uruchomienia i poprawnego działania wykorzystywanej aplikacji do 

składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego (wymagania należy sprawdzić 

w dokumentacji aplikacji do składania podpisu elektronicznego) lub 

o możliwość korzystania z systemu Profil Zaufany. 

o Funkcje dotyczące składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego bazują na 

wykorzystaniu systemu eGate. Jeśli podpis elektroniczny jest składany za pomocą 

zestawu z kartą mikroprocesorową, stacja robocza musi być przygotowana do 

poprawnego działania oprogramowania do składania kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego (oprogramowanie to jest dostarczane przez dostawcę 

kwalifikowanego certyfikatu). 

 zalecane używanie programu antywirusowego z aktualną bazą definicji wirusów. 

 Zasady obsługi systemu 

 Ekran logowania 

Po wpisaniu w przeglądarce internetowej adresu systemu SOLR (https://solr.ezdrowie.gov.pl/) 

użytkownikowi nieuwierzytelnionemu prezentowany jest ekran logowania. 

 
Rys.  1: Ekran logowania 

Należy nacisnąć przycisk {Zaloguj przez P2SA}. 

 

Pojawi się ekran wyboru sposobu uwierzytelnienia. 

 
Rys.  2: Ekran wyboru uwierzytelniania 

W zależności od tego, jak użytkownik został skonfigurowany w systemie, wybiera jeden ze sposobów. 

Po uwierzytelnieniu i zalogowaniu pojawi się ekran początkowy systemu SOLR. 
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 Role w systemie 

Każdemu użytkownikowi przypisana jest tzw. rola w systemie. Rola określa zakres uprawnień 

użytkownika, a te przekładają się na dostępne dla użytkownika zakresy funkcjonalne systemu. W 

systemie zdefiniowane są w zakresie dostępnym dla Wnioskodawcy następujące podstawowe role: 

 Użytkownik zwykły 

 Użytkownik decyzyjny 

 Administrator Wnioskodawcy 

Użytkownikowi zasadniczo przydziela się jedną konkretną rolę w systemie. Istnieje jednak możliwość 

przydzielenia jednemu użytkownikowi wielu ról, a także zdefiniowania nowej roli o dedykowanym 

zakresie uprawnień. Zajmuje się tym Administrator Wnioskodawcy. 

 Struktura ekranów 

System SOLR jest obsługiwany w obrębie jednego ekranu przeglądarki internetowej. Budowa oraz 

obsługa każdego ekranu jest podobna. 

 
Rys.  3: Struktura ekranów 

Ekran systemu składa się z następujących części: 

 Nagłówek 

Zawiera informacje o zalogowanym użytkowniku. 

Zawiera również linki: 

- {WYLOGUJ} : wymeldowanie się z systemu, 

- {MOJE KONTO} : przejście do obsługi konta użytkownika w Systemie Administracji P2 

- {ZMIEŃ KONTEKST PRACY} : przejście do wyboru innego Wnioskodawcy 

 Pasek nawigacyjny 

Jest to belka z menu. Poprzez wybranie punktu menu przechodzi się do dedykowanego zakresu 

funkcjonalnego systemu, nadzorowanego mechanizmem ról i uprawnień. Dla tego zakresu 

funkcjonalnego w systemie SOLR  używana jest nazwa {Sekcja}. W zależności od roli użytkownika 

liczba oraz rodzaj dostępnych sekcji (punktów menu) jest różna. Przy dużej liczbie sekcji pasek 

nawigacyjny może się rozciągać na kilka wierszy. 

Aktywna sekcja jest zaznaczona czarnym kolorem tła.  

Pasek nawigacyjny 

Nagłówek 

Stopka 

Obszar roboczy 
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Przy wybranych sekcjach mogą być wyświetlane znaczniki liczbowe, zwracające uwagę 

użytkownikowi, że pojawiły się w nich nowe informacje/zadania do obsłużenia. 

 Obszar roboczy 

W tym miejscu wyświetlane są formularze/ekrany/tabele/raporty, które mają być obsłużone przez 

użytkownika lub zawierające informacje przeznaczone dla niego. 

 Stopka 

Zawiera informację o numerze wydania systemu SOLR oraz linki do podglądu „Polityki 

prywatności” oraz „Pomocy”. 

 Aktywne elementy ekranów 

a) Pola formularzy 

 
Pole do wprowadzenia wartości. 

 
Pole nie edytowalne. 

 

Pole z datą. Przyciśnięcie ikony z kalendarzem 

otwiera kalendarz z możliwością wyboru daty. 

 
Lista z wyborem dostępnych wartości. 

 

Pole edycyjne z możliwością wyboru wartości 

domyślnej. 

 

 

Obszar tekstowy (wielowierszowe pole 

tekstowe). 

Zawartość pola można przewijać przy pomocy 

paska przewijania. 

Znaczek w prawym dolnym rogu pozwala po 

najechaniu na niego rozszerzenie obszaru 

wyświetlania. 

 
Pole wyboru (ang. checkbox) 

b) Przyciski 

 
Przycisk 
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Przycisk z opcjami 

 
Przycisk nieaktywny 

 

Grupa przycisków 

c) Pasek nawigacyjny 

 

Pasek nawigacyjny zawiera menu systemu. Pojedyncze punkty menu nazywane są sekcjami. 

d) Zakładki 

 

Fragment ekranu może być podzielony na oddzielne tematyczne obszary, tzw. zakładki lub karty. 

Przyciskając etykietę zakładki, wyświetlany jest na ekranie wybrany obszar. 

e) Tabele 

 
 

Tabele służą do nawigacji i szybkiego wybierania obiektów, takich jak sprawy, wnioski czy pisma. 

Wybrane dane obiektów wyświetlane są w formie tabelarycznej. Wiersz zawiera dane pojedynczego 

obiektu. W kolumnach wyświetlane są elementy obiektu oraz aktywne przyciski. 

Jeżeli tytuł kolumny został wyróżniony kolorem, wtedy istnieje możliwość sortowania po tej kolumnie, 

przyciskając na tytuł kolumny. 

Niektóre z wartości w kolumnach są wyróżnione kolorem, wtedy przyciskając na nie przechodzi się do 

powiązanego obiektu. 

Kolumny mogą również zawierać przyciski z podpiętymi działaniami. 

Pod tabelą mogą być umieszczone pola sterujące: 

 {liczba wierszy na stronę} : możliwość ustawienia liczby wierszy wyświetlanych na stronie, 

 {pasek stronicowania} : możliwość przechodzenia po kolejnych stronach tabeli. 
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2.2.5. Anonimizacja dokumentów 

Anonimizacja danych – polega na przekształceniu danych osobowych w sposób uniemożliwiający 

przyporządkowanie poszczególnych informacji do określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby 

fizycznej albo, jeżeli przyporządkowanie takie wymagałoby niewspółmiernych kosztów, czasu lub 

działań (art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania 

państw członkowskich Unii Europejskiej, Dz. U. 2011 Nr 230, poz. 1371). 

Anonimizacja pozwala na trwałe usunięcie powiązań między danymi osobowymi, a osobą, której 

dotyczą. W ten sposób informacje, które przed anonimizacją były danymi osobowymi, przestają nimi 

być. 

Wersję zanonimizowaną dokumentu można dodawać od razu podczas przygotowania projektu pisma. 

Aby prawidłowo zaczernić dokument, należy zaznaczyć tekst, który ma zostać zanonimizowany i 

wstawić na jego miejsce inne znaki, np. X, $, #, i dopiero wtedy je zaczernić. 

UWAGA! Samo zaczernienie tekstu, bez podmiany znaków, powoduje możliwość odczytu 
zaczernionego tekstu, nawet w przypadku utworzenia pliku pdf.  
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 Obsługa systemu przez Administratora Wnioskodawcy 

1. Ekran początkowy 

Na ekranie początkowym wyświetlane jest powitanie oraz komunikaty dla użytkowników. 

Administrator AOTMiT ma na ekranie początkowym na pasku nawigacyjnym do wyboru następujące 

sekcje:  

 
Rys.  4: Ekran początkowy 

 {Strona główna} – ekran powitalny 

 {Konta i uprawnienia} – zarządzanie kontami i uprawnieniami użytkowników Wnioskodawcy 

 {Kontynuacje} – wyświetlanie listy decyzji, na które są złożone wnioski kontynuacyjne 

2. Sekcje 

Sekcje to obszary systemu SOLR, obsługujące poszczególne zakresy funkcjonalne. Dostęp do sekcji 

uzyskuje się poprzez wybranie punktu menu z paska nawigacyjnego. 
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 Sekcja: Konta i uprawnienia 

Sekcja {Konta i uprawnienia} służy do zarządzania użytkownikami Wnioskodawcy. Sekcja składa się z 

dwóch zakładek: {Użytkownicy} oraz {Uprawnienia}. 

 Zakładka: Użytkownicy  

Zakładka {Użytkownicy} służy do zarządzania użytkownikami Wnioskodawcy. 

 
Rys.  5: Zakładka: Użytkownicy 

Wyświetlana jest lista wszystkich zdefiniowanych użytkowników Wnioskodawcy. Wypełniając wybrane 

pola z kryteriami wyszukiwania, wyświetlonymi powyżej listy, całością lub fragmentem wyszukiwanej 

frazy i wybierając przycisk {Szukaj}, można zawęzić wyświetlaną listę użytkowników tylko do tych 

wyszukiwanych. Przycisk {Wyczyść} czyści pola z kryteriami. 

Przycisk {Akcje}, umieszczony w każdym wierszu z danymi użytkownika, posiada trzy opcje do wyboru: 

 {Uprawnienia} : przejście do zakładki {Uprawnienia} i wyświetlenie roli oraz uprawnień 

wybranego użytkownika z możliwością ich modyfikacji 

 {Edytuj} : modyfikacja danych adresowych wybranego użytkownika 

 {Usuń} : usunięcie wybranego użytkownika 

Przycisk {Nowy użytkownik} pozwala na utworzenie nowego użytkownika Wnioskodawcy. 
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a) Akcja {Uprawnienia} 

Po wybraniu opcji {Uprawnienia} pod przyciskiem {Akcje} przechodzi się do formularza z w zakładce 

{Uprawnienia}. 

 
Rys.  6: Akcja Uprawnienia 

Szczegółowy opis zawarty jest w rozdziale II.2.1.2 „Zakładka: Uprawnienia”. 
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b) Akcja {Edytuj} 

Po wybraniu opcji {Edytuj} pod przyciskiem {Akcje} przechodzi się do formularza z danymi adresowymi. 

 
Rys.  7: Akcja Edytuj 

Przycisk {Zapisz} powoduje zapisanie dokonanych zmian. Przycisk {Anuluj} odrzuca zmiany. 

c) Akcja {Usuń} 

Po wybraniu opcji {Usuń} pod przyciskiem {Akcje} następuje usunięcie wybranego użytkownika. Przed 

ostatecznym usunięciem użytkownika wyświetlany jest komunika kontrolny w celu upewnienia się, czy 

wybrana akcja ma rzeczywiście zostać wykonana. 

 
Rys.  8: Akcja Usuń 

Użytkownik jest usuwany jedynie z systemu SOLR, jego konto nadal pozostaje w Systemie Administracji 

P2.  

Uwaga! Użytkownika o tej samej nazwie konta lub adresie poczty elektronicznej nie można ponownie 

założyć w systemie SOLR. Oznacza to, że po usunięciu użytkownika z systemu SOLR nie można go 

ponownie przywrócić. 

Usunięcie użytkownika z systemu SOLR nie usuwa historii jego aktywności. Oznacza to, że wszelkie 

dokumenty powstałe przy aktywności tego użytkownika nadal będą posiadały jego oznaczenia, np. jako 

autora lub osoby podpisującej. 

W przypadku, jeżeli usunięty użytkownik był przypisany jako pełnomocnik lub osoba podpisująca do 

danej sprawy, należy dokonać zmiany reprezentacji w sprawie, zanim daną sprawę będzie można dalej 

procedować. 
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d) Przycisk {Nowy użytkownik} 

Po wybraniu przycisku {Nowy użytkownik} przechodzi się do formularza pozwalającego na utworzenie 

nowego użytkownika Wnioskodawcy. 

 
Rys.  9: Przycisk Nowy użytkownik 

Nowego użytkownika można założyć na dwa sposoby: 

 dla użytkownika posiadającego konto w Systemie Administracji P2 

Należy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy użytkownik o podanej wartości w polach {Login} i 

{Adres poczty elektronicznej} posiada już konto w P2. W tym celu należy wybrać przycisk 

{Sprawdź}. Jeżeli użytkownik o podanym loginie i adresie poczty elektronicznej istnieje w P2, wtedy 

pozostałe pola zostaną wypełnione wartościami z P2. 

 dla użytkownika nieposiadającego konta w Systemie Administracji P2 

Należy wybrać przycisk {Brak konta P2}. Odblokowywane są wtedy pozostałe pola, które należy 

wypełnić wartościami. 
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Rys.  10: Wprowadzanie danych nowego użytkownika 

Pola oznaczone gwiazdką * są wymagane. Podanie numeru PESEL albo numeru paszportu jest 

niezbędne do założenia użytkownikowi konta w Systemie Administracji P2. Numery te nie są 

zapisywane w SOLR. 

UWAGA! {Login} nie może zawierać liter tworzonych za pomocą znaków diakrytycznych lub znaków 

specjalnych. Użycie w loginie wskazanych liter (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) lub znaków specjalnych (np. #) 

uniemożliwi prawidłową realizację procesu odzyskania hasła. 

Przycisk {Zapisz} powoduje zapisanie danych i utworzenie nowego użytkownika w systemie SOLR. W 

przypadku zupełnie nowego konta, konto zostanie również założone w Systemie Administracji P2. 

W wyniku założenia konta użytkownik otrzyma następujące wiadomości na podany przy zakładaniu 

konta w P2  adres e-mail: 

1.  wiadomość o założeniu konta w Systemie Administracji P2, zawierającą wygenerowane przez 

System Administracji P2 hasło tymczasowe (wiadomość nie jest wysyłana, jeśli użytkownik 

posiadał wcześniej konto w Systemie Administracji P2); wiadomość ta jest wysyłana przez System 

Administracji P2; 

2.  wiadomość o możliwości korzystania z systemu SOLR dostarczającą nowemu użytkownikowi 

informacji umożliwiających rozpoczęcie pracy w SOLR, zawierającą: 

 informacje o przeznaczeniu systemu SOLR, 

 adres WWW systemu SOLR, 

 (tylko gdy użytkownik nie miał wcześniej konta w Systemie Administracji P2): postać loginu, 

którego należy używać przy uwierzytelnianiu wraz z informacją o jednoczesnym założeniu 

konta w Systemie Administracji P2, który obsługuje uwierzytelnienie do SOLR (wraz z 
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wskazówką, że System Administracji P2 prześle wiadomość email z tymczasowym hasłem, 

które należy zmienić w ciągu 30 dni od założenia konta). 

Po założeniu konta użytkownika należy nadać mu odpowiednią rolę i uprawnienia. 

 Zakładka: Uprawnienia  

Zakładka {Uprawnienia} pozwala na nadawanie oraz modyfikację ról i uprawnień użytkownikom. 

Uprawnienia sterują dostępnością użytkownika do zdefiniowanych funkcjonalności systemu. Rola to 

zespół uprawnień. Dostępne dla Wnioskodawcy role i przypisanie uprawnień są definiowane przez 

Administratora Ministerstwa Zdrowia. 

 
Rys.  11: Zakładka Uprawnienia 

Pod przyciskiem {Użytkownicy} wyświetlany jest formularz z listą użytkowników oraz ich rolami i 

uprawnieniami. 

Aby wyświetlić przydzieloną rolę oraz uprawnienia dla danego użytkownika, należy wybrać go z listy, 

klikając podwójnie wskaźnikiem kursora. Przydzielona użytkownikowi rola wyświetlona zostanie w 

prawej kolumnie obszaru „Rola”. Ewentualne dodatkowe uprawnienia, poza te wynikające z 

przyznanej roli, wyświetlone zostaną w prawej kolumnie obszaru „Uprawnienia”. 

W lewej kolumnie obu obszarów wyświetlane są pozostałe role, nieprzydzielone użytkownikowi oraz 

pozostałe uprawnienia, które dodatkowo można by przydzielić użytkownikowi. 
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Uwaga! Przydzielenie użytkownikowi uprawnienia, które i tak zostało mu już przydzielone w ramach 

przyznanej roli, nie wywoła żadnego skutku. 

Aby zmienić użytkownikowi rolę lub/i uprawnienia, należy wybrać użytkownika z listy oraz przycisnąć 

przycisk {Edytuj}. Uaktywnią się wtedy pola w obu obszarach „Role” i „Uprawnienia” oraz przyciski 

edycyjne. Role i uprawnienia przenosi się przyciskami edycyjnymi pomiędzy kolumnami. 

Użytkownikowi można przydzielić więcej niż jedną rolę. Tak przeniesione i przypisane role i 

uprawnienia zatwierdza się przyciskiem {Zapisz}. 

 Zakładka: Wnioskodawcy  

Zakładka {Wnioskodawcy} służy do zarządzania danymi Wnioskodawcy. 

System SOLR w części dla Wnioskodawcy pozwala użytkownikowi zarządzać systemem dla wielu 

Wnioskodawców. Wybór, z którym Wnioskodawcą aktualnie chce pracować użytkownik, dokonuje się 

poprzez link {ZMIEŃ KONTEKST PRACY} w nagłówku strony głównej. Ustawienie, z którymi 

Wnioskodawcami może pracować użytkownik, dokonuje Administrator Ministerstwa Zdrowia. 

 
Rys.  12: Zmiana kontekstu pracy 

Z rozwijanej listy należy wybrać Wnioskodawcę, z którym chce się pracować. 

Nowego Wnioskodawcę zakłada w systemie Administrator Ministerstwa Zdrowia na wniosek 

Wnioskodawcy. Instrukcja zgłoszenia nowego Wnioskodawcy do systemu SOLR dostępna jest pod 

adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zakladanie-kont . 

Na wniosku podaje się poza danymi Wnioskodawcy dane Administratora Wnioskodawcy. 

Administrator Wnioskodawcy musi posiadać już założone konto w Systemie Administracji P2. 

Instrukcja założenia konta w Systemie Administracji P2 jest dostępna pod adresem: 

https://rejestracja.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ . 

Administrator Wnioskodawcy ma możliwość aktualizacji danych Wnioskodawcy. 
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Rys.  13: Wnioskodawcy 

Zakładka {Wnioskodawcy} wyświetla listę wnioskodawców, dostępnych dla danego Administratora 

Wnioskodawcy. Listę można przeszukiwać, podając w polu z kryterium {Nazwa podmiotu} przybliżoną 

frazę wyszukiwania oraz wybierając typ konta w polu {Typ konta}. 

Uwaga! {Typ konta} o wartości „Robocze” oznacza Wnioskodawcę, który składał do systemu wnioski 

w formie papierowej. Typ „Pełne” oznacza Wnioskodawcę składającego wnioski w formie 

elektronicznej. 

Wybierając przycisk {Edytuj} przechodzi się do formularza z danymi wybranego Wnioskodawcy. 

 
Rys.  14: Edycja danych Wnioskodawcy 

Przycisk {Zapisz} powoduje zapis modyfikacji, przycisk {Anuluj} powoduje porzucenie zmian. 

  



 

SOLR 
System Obsługi List Refundacyjnych 

 
   

 

 

 

Strona 19 z 20 

 Opis poszczególnych ról i uprawnień. 

 

Lp. Rola Uprawnienia domyślne 

1 

Administrator 

Wnioskodawcy 

 Zarządzanie użytkownikami Wnioskodawcy 

 Uprawnienia Wnioskodawcy 

 Zmiana przypisania osób do sprawy 

 Podgląd listy kontynuacyjnej 

2 

Użytkownik 

zwykły 

 Wprowadzanie wniosku 

 Edycja wniosku 

 Podgląd spraw 

 Podgląd odebranych dokumentów 

 Przygotowywanie pism 

 Podgląd listy kontynuacyjnej 

3 

Użytkownik 

decyzyjny 

 Wprowadzanie wniosku 

 Edycja wniosku 

 Podgląd spraw 

 Podgląd odebranych dokumentów 

 Przygotowywanie pism 

 Podgląd listy kontynuacyjnej 

 Odbiór pisma 

 Podpisywanie wniosków 

 Podpisywanie pism 

 Podpisywanie protokołów negocjacyjnych 

 Wyszukiwanie decyzji wnioskodawcy 

 Zmiana przypisania osób do sprawy 
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 Sekcja: Kontynuacje 

Sekcja {Kontynuacje} wyświetla listę decyzji, na które zostały złożone wnioski kontynuacyjne. 

 
Rys.  15: Sekcja Kontynuacje 

 

 Uwagi i sugestie 

W celu zgłoszenia uwag lub propozycji zmian w instrukcjach prosimy o kontakt mailowy na adres  

solr@csioz.gov.pl  

Jako temat wiadomości prosimy podać „SOLR, sugestia do instrukcji”. W treści prosimy o podanie 

nazwy instrukcji wraz jej wersją, do której kierowane są sugestie, oraz propozycję zmian. 


