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Cel dokumentu: 

 

Dokument opisuje scenariusz szkoleniowy dla wnioskodawców. Środowisko szkoleniowe jest 

zautomatyzowane. Do prawidłowej obsługi wniosku konieczne jest przestrzeganie poniższego 

schematu działania. W przeciwnym razie wniosek nie będzie mógł być prawidłowo obsłużony 

I. Logowanie się do środowiska szkoleniowego 

Środowisko szkoleniowe SOLR nie wymaga logowania się na prawdziwe dane. 

Po wpisaniu adresu środowiska szkoleniowego SOLR (https://solr-szkol.ezdrowie.gov.pl/) pojawi się 

poniższy ekran.  

 

Aby zainicjować pracę należy wybrać przycisk {Zaloguj na nowego wnioskodawcę}.  

Wybranie przycisku {Zaloguj na nowego wnioskodawcę} powoduje każdorazowo utworzenie 

nowego podmiotu. 

https://solr-szkol.ezdrowie.gov.pl/
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Aby mieć możliwość składania większej ilości wniosków przez tego samego wnioskodawcę lub też 

kontynuować scenariusz szkoleniowy w późniejszym czasie należy zapisać login. 

Scenariusz szkoleniowy został przygotowany w oparciu o wniosek dotyczący objęcia refundacją leku 

w programie lekowym. Procedowanie tego wniosku jest najbardziej rozbudowanym proces, który 

pozwala zapoznać się ze wszystkimi funkcjonalnościami systemu.  

Nie będzie w żaden sposób badany zakres merytoryczny wniosku, produkty, ani żadne pisma 

przesyłane w ramach środowiska szkoleniowego. Zalecane jest wypełnianie wniosku na środowisku 

szkoleniowym danymi losowymi, zamiast danymi rzeczywistymi. 

II. Wypełnianie wniosku. 

 

Aby złożyć nowy wniosek należy przejść do zakładki Wnioski i nacisnąć przycisk {nowy 

wniosek} 
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Środowisko szkoleniowe zostało skonfugurowane dla wniosku o objęcie refundacją i ustalenie 

urzędowej ceny zbytu dla leku w pogramie lekowym. Wybranie innego rodzaju wniosku 

spowoduje brak uaktywnienia się odpowiednich mechanizmów automatycznych co w konsekwencji 

będzie oznaczało brak możliwości procedowania takiego wniosku na środowisku szkoleniowym. 

Po wybraniu {wypełnij wniosek} pojawi się formatka wniosku. 

1.1 Osoby podpisujące wniosek i pełnomocnicy 
 

Aby wskazać osobę podpisującą wniosek, oraz wybrać pełnomocników należy kliknąć {wyszukaj}. 

Po wybraniu pojawi się następujące okno. 
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Na środowisku szkoleniowym jest możliwe dołączenie do sprawy tylko jedną osobę. Użytkownik 

tworzony jest losowo, z domyślnie nadaną rolą użytkownika decyzyjnego. Należy go dodać klikając 

najpierw {wyszukaj} a nastepnie {wybierz}. 

1.2 Przedmiot wniosku 
 

Należy wypełnić wszystkie pola dotyczące leku. Środowisko szkoleniowe jest podpięte pod Rejestr 

Produktów Leczniczych, wyszukiwarka produktów leczniczych jest aktywna i można wyszukiwać 

rzeczywiste leki. Ze względu na automatyzację scenariusza testowego sugerujemy wypełniać 

wszystkie pola danymi, starając się unikać wybierania gotowych ciągów znaków takich jak: nie 

ustalono, nie dotyczy. Wykorzystanie tych ciągów może spowodować błąd w skryptach 

obsługujących środowisko. W przypadku gdyby czas oczekiwania na automatyczną odpowiedź 

środowiska był dłuższy niż kilka minut, może to oznaczać niepoprawne działanie skryptu i zalecane 

jest złożenie nowego wniosku. Należy przy tym pamiętać, aby odświeżać ręcznie przeglądarkę 

internetową za pomocą przycisku {odśwież stronę} znajdującym się obok paska adresowego, lub 

przechodząc do innej zakładki w SOLR:  

 

1.3 Dane dotyczące wniosku 
 

W tej części wniosku również należy wypełnić wszystkie dane i także należy nie wybierać gotowych 

ciągów znaków takich jak: upłynął, choroba przewlekła brak możliwości wyliczenia, nie był 

sprzedawany. W punkcie 28. Wniosku należy bezwględnie wybrać wnioskowaną kategorię 

dostępności refundacyjnej w ramach programu lekowego, oraz w punkcie 30. Wybór programu 

lekowego/chemioterapii wybrać B.-. <Nowy program lekowy>. W punkcie 39. Kontynuacja należy 

wybrać nie dotyczy, ze względnu na fakt iż środowisko szkoleniowe nie jest zasilone rzeczywistymi 

danymi. Uniemożliwia to wybranie odpowiedniego numeru decyzji, który jest weryfikowany z kodem 

EAN wybranego leku.  

1.4 Załączniki 
 

Zalecamy aby załączniki dołączane do wniosku na środowisku szkoleniowym nie były podpisane 

rzeczywistymi certyfikatami. Powinno to być dokumenty z losową treścią, ważne aby nie były puste. 

Można także wskazać przy załącznikach nie dotyczy. 

1.5 Złożenie wniosku 
 

Aby złożyć wniosek szkoleniowy, należy kolejno wybrać: {zapisz}, {przekaż do podpisu}, a także należy 

oznaczyć oświadczenia dotyczące: Oświadczam, że w chwili składania wniosku lek jest dostępny w obrocie 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; oraz Oświadczam, że zobowiązuję się zapewnienia ciągłości dostaw 

leku w przypadku objęcia refundacją. Następnie wybrać {podpisz}, oraz {wyślij}. Środowisko szkoleniowe nie 
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jest podpięte pod właściwe usługi zewnętrzne, dlatego też nie następuje przekierowanie do prawdziwych 

usług tylko następuje symulacja działania np. podpisywania wniosku. Po udanym przesłaniu wniosku pojawi 

się odpowiedni komunikat. 

 

1.6 Interakcje ze środowiskiem szkoleniowym 
 

Po prawidłowym złożeniu wniosku system zainicjuje scenariusz szkoleniowy. Do prawidłowego działania 

scenariusza wymagane jest  wysyłanie odpowiednich rodzajów pism w odpowiedzi na przesyłane dokumenty 

przez system. 

Pisma wysyłane do wnioskodawcy są widoczne w zakładce {przesyłki wpływające} 

 

Dla każdego pisma wysyłanego do wnioskodawcy, wymagane jest potwierdzenie odbioru. 

 

 

 

Kolejne kroki scenariusza szkoleniowego: 

1. Użytkownik:  
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- otworzenie formatki wniosku o objęcie refundacją dla leku; 

- wypełnienie wniosku przez wnioskodawcę; 

- przekazanie do podpisu wniosku; 

- podpisanie wniosku; 

- przesłanie wniosku; 

2. System: 

- wygenerowanie i przesłanie wezwania do uzupełnienia braków formalnych; 

3. Użytkownik:  

- potwierdzenie odbioru pisma; 

- uzupełnienie wniosku; 

- przekazanie do podpisu pisma; 

- podpisanie; 

- wysłanie uzupełnionego wniosku; 

4. System: 

- wysłanie postanowienia o zawieszeniu biegu terminu na czas uzgodnienia programu lekowego; 

5. Użytkownik:  

- potwierdzenie odbioru pisma przez wnioskodawcę; 

6. System: 

- wysłanie pisma z prośbą o akceptację zapisów projektu programu lekowego; 

7. Użytkownik: 

- potwierdzenie odbioru pisma; 

- wybranie pisma z akceptacją treści projektu programu lekowego; 

- przekazanie do podpisu pisma; 

- podpisanie pisma; 

- wysłanie pisma; 

8. System: 

- wysłanie postanowienia o podjęciu biegu terminu po uzgodnieniu programu lekowego; 

9. Użytkownik: 
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- potwierdzenie odbioru pisma; 

10. System: 

- wysłanie pisma wezwania do uzupełnienia minimalnych wymagań; 

11. Użytkownik: 

- potwierdzenie odbioru pisma; 

- wybranie pisma uzupełnienie analiz; 

- przekazanie pisma do podpisu; 

- podpisanie pisma; 

- wysłanie pisma; 

12. System: 

- wygenerowania pisma i załączników (rekomendacja prezesa, stanowisko rady, analiza weryfikacyjna) -

dokument nie jest wysyłany, dostępny w aktach sprawy; 

- przesłanie protokołu negocjacyjnego; 

13. Użytkownik: 

- podpisanie protokołu negocjacyjnego; 

14. System: 

- wygenerowanie uchwały KE - dokument nie jest wysyłany, dostępny w aktach sprawy; 

- wygenerowanie notatki służbowej - dokument nie jest wysyłany, dostępny w aktach sprawy; 

- wygenerowanie rozstrzygnięcia Ministra - dokument nie jest wysyłany, dostępny w aktach sprawy; 

- wysłanie pisma o możliwości wglądu w akta; 

15. Użytkownik: 

- potwierdzenie odbioru pisma; 

- wybranie dowolnej opcji przy {Zapoznanie z dokumentami sprawy}; 

16. System: 

- potwierdzenie odbioru pisma; 

- podgląd decyzji; 
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III. Uwagi, sugestie 
 

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

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. 

 

mailto:solr@csioz.gov.pl

