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I. Cel dokumentu: 
 

Celem dokumentu jest przedstawienie i opisanie funkcjonalności systemu polegającej na składaniu 

wniosków o wpisanie produktu na listę refundacyjną z punktu widzenia użytkowników, korzystających  

z aplikacji. Dokument opisuje obsługę systemu w zakresie czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę. 

Wszystkie dokumenty powstałe w procesie obsługi w/w wniosków będą stanowiły bazę informacyjną 

do budowy wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

wyrobów medycznych ogłaszanych przez Ministra Zdrowa w postaci obwieszczenia. 

II. Obsługa wniosku przez Wnioskodawcę 

1. Ekran logowania 

Po wpisaniu adresu systemu SOLR (https://solr.ezdrowie.gov.pl/) użytkownikowi nieuwierzytelnionemu 

prezentowany jest ekran logowania. Należy nacisnąć przycisk {Zaloguj przez P2SA}. 

 

Pojawi się poniższy ekran: 

 

2. Ekran początkowy 

Użytkownik na ekranie początkowym na pasku nawigacyjnym ma do wyboru następujące sekcje: 

a) Pisma – sekcja wyświetlająca pisma posegregowane ze względu na rodzaj (przychodzące, wychodzące), 

dzięki której Wnioskodawca może dane pismo obejrzeć oraz wyszukać. 

Przykładowy ekran podany jest poniżej: 

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


 
 

 

 

 

b) Sprawy – w tej sekcji użytkownik ma możliwość wglądu w poszczególne sprawy. Poprzez wybranie 

przycisku {Podgląd} ma możliwość wglądu w akta sprawy j jeśli to konieczne może dołączyć pismo do 

sprawy. 

 

c) Wnioski – za pomocą tej sekcji Wnioskodawca będzie mógł utworzyć nowy wniosek, wyszukać wnioski 

już istniejące oraz po wybraniu przycisku {Akcje} uzyskać podgląd wybranego wniosku.  



 
 

 

 

Dodatkowo Wnioskodawca ma możliwość podglądu złożonego wniosku oraz śledzenia wniosków, które są 

w podpisie, wykorzystując odpowiednie zakładki: {Wnioski w podpisie} lub {Wnioski robocze}, jak 

zaznaczono niżej: 

 

III. Utworzenie nowego wniosku refundacyjnego przez Wnioskodawcę: 
użytkownik zwykły 

1. Wybór rodzaju oraz przedmiotu wniosku. 

Ekran wyboru rodzaju i przedmiotu wniosku pokazuje poniższy ekran. 

 

Użytkownik ma możliwość wyboru rodzaju i przedmiotu wniosku. 



 
 

 

 

Wnioskodawca może utworzyć wnioski, których przedmiotem są: 

– leki, 

– wyroby medyczne, 

– środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego. 

Rodzaj wniosku obejmuje: 

 objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu, 

 podwyższenie urzędowej ceny zbytu, 

 obniżenie urzędowej ceny zbytu, 

 ustalenie albo zmiana urzędowej ceny zbytu (nie dotyczy: wyrobów medycznych), 

 skrócenie obowiązywania decyzji. 

 

2. Leki 

a) Objęcie refundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu 

 



 
 

 

Po wybraniu rodzaju i  przedmiotu wniosku oraz kliknięciu przycisku {Wypełnij wniosek} ukaże się poniższy 

formularz: 

 

 

Aby móc szybko przejść na dół formularza można użyć opcji szybkiej nawigacji  - przycisk z symbolem 

strzałki . 

Formularz składa się z następujących sekcji: 

1. Wnioskodawca – sekcja automatycznie wypełnia się danymi Wnioskodawcy. 

   

Użytkownik musi wybrać osobę podpisującą wniosek i pełnomocnika. W tym calu należy użyć  przycisku 

{Wyszukaj}, w wyniku czego ukaże się poniższy formularz: 



 
 

 

 

Po wybraniu na ekranie pojawią się nazwiska osób podpisujących. Wybranym osobom Wnioskodawca 

może przypisać atrybut pełnomocnika i wypełnić pole: „Sposób reprezentacji”. Użytkownik może także 

daną osobę usunąć naciskając przycisk {Usuń}. 

 

 

2. Przedmiot wniosku – zawiera pola, które Wnioskodawca wypełnia danymi dotyczącymi przedmiotu 

wniosku. 



 
 

 

 

Pole „Rodzaj” dotyczy tylko wyrobu medycznego i przypadku leku nie należy go wypełniać. 

Aby wyszukać dany lek użytkownik powinien użyć przycisku {Wyszukaj produkt}. Ukaże się wtedy 

formularz wyszukiwania. 

 

Po znalezieniu leku, formularz „Przedmiotu wniosku” zostanie uzupełniony danymi, które automatycznie 

pobrane są z Rejestru Produktów Leczniczych (RPL). Jeśli to konieczne istnieje możliwość odblokowania 



 
 

 

wyszarzonych pól (np. kod ATC) naciskając na pomarańczowy przycisk: {Odblokuj pola rpl} – jak zaznaczono 

niżej: 

  

 

3. Dane dotyczące wniosku – użytkownik wypełnia pola jak na poniższym ekranie: 

 

Wybranie przycisku  powoduje uzyskanie wpisu: „Nie ustalono”. 

Jeśli użytkownik w polu „39. Kontynuacja” wybierze: „dotyczy”, wtedy pojawią się dodatkowe pola, 

które należy uzupełnić jak zaznaczono niżej: 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

4. Refundacja w krajach UE i EFTA 

 

W sekcji tej użytkownik ma możliwość określenia, czy dany lek jest refundowany w danym kraju UE i 

EFTA. W przypadku gdy danego leku to nie dotyczy należy wybrać odpowiedź „Nie” w kolumnie: „Czy jest 

dostępny w obrocie?”. Wtedy automatycznie wszystkie pola zostaną wypełnione odpowiedzią „Nie 

dotyczy”, jak pokazano niżej: 

 

5. Określenie rocznej wielkości dostaw, w przypadku objęcia refundacją [opakowania] 

 



 
 

 

W sekcji tej użytkownik ma możliwość określenia rocznej wielkości dostaw, w przypadku objęcia 

refundacją [opakowania]. 

 

6. Załączniki 

 

Sekcja zawiera 21 załączników wyświetlonych w formie listy. Po wybraniu krzyżyka  system zaznaczy 

opcję: „Nie dotyczy”. Wybranie symbolu:  spowoduje otwarcie folderu, z którego można wskazać  

załączany dokument. 

 

7. Oświadczenia 

 

Sekcja Oświadczenia zawiera pola wyboru, które Wnioskodawca zaznacza wybierając odpowiednie 

opcje. Domyślnie sekcja ta jest nieaktywna. Uaktywnia się dopiero wtedy, kiedy wniosek zostanie 

przekazany do podpisu. 

Po zakończeniu wypełniania formularza należy nacisnąć przycisk {Zapisz}, celem zapamiętania 

wprowadzonych danych. 

System poinformuje wyświetlając komunikat, że wniosek został zapisany: 



 
 

 

 

 

Po zapisaniu użytkownik ma możliwość powrotu do listy wniosków, edycji utworzonego wniosku lub 

przesłania go do podpisu. Opcje, które to umożliwiają pojawią się na dole wniosku, wraz z odpowiednimi 

przyciskami: 

 

 

Użytkownik następnie musi przekazać wniosek do dalszego procedowania. W tym celu naciska przycisk 

{Przekaż do podpisu}. Po jego naciśnięciu:  

 w sytuacji, gdy użytkownik niepoprawnie wypełni lub nie wypełni odpowiednich pól, system 

wygeneruje komunikaty ostrzegawcze z informacjami, co należy wykonać oraz zaznaczy w 

czerwonych ramkach pola, które należy poprawić lub uzupełnić. Przykładowe ekrany takich 

komunikatów podano poniżej. 

 

 



 
 

 

 

 

 

W  sytuacji, gdy wszystko zostało wypełnione poprawnie, system zakomunikuje, że wniosek został 

przekazany do podpisu. Ekran komunikatu będzie wyglądał jak niżej: 

 

 

b) Podwyższenie urzędowej ceny zbytu 
W przypadku podwyższenia urzędowej ceny zbytu formularz jest podobny do formularza „Objęcia 

refundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu”, ale nie posiada sekcji: „Określenie rocznej wielkości dostaw, 



 
 

 

w przypadku objęcia  refundacją [opakowania]”, sekcji „Oświadczenia” oraz odpowiednio ograniczona jest 

liczba załączników. 

 

 

Widoki formularzy dla pozostałych sekcji są takie jak dla formularza „Objęcia refundacją i ustalenia 

urzędowej ceny zbytu”, poza poniższym wyjątkiem: 

1. Dane dotyczące wniosku – użytkownik wypełnia pola jak na załączonym ekranie: 

 

 

c) Obniżenie urzędowej ceny zbytu 
Dla tej opcji ekran wniosku ma postać: 

  



 
 

 

Ekrany i pola formularzy są takie jak w przypadku formularza dla „Podwyższenia urzędowej ceny zbytu”, 

lecz liczba załączników jest odpowiednio ograniczona. 

d) Ustalenie albo zmiana urzędowej ceny zbytu 

 

Formularz „Ustalenia albo zmiany urzędowej ceny zbytu leku” nie zawiera sekcji: „Określenie rocznej 

wielkości dostaw, w przypadku objęcia refundacją [opakowania]”, sekcji: „Oświadczenia” oraz posiada 

odpowiednio ograniczoną liczbę załączników. 

Widoki formularzy dla pozostałych sekcji są takie jak dla formularza „Objęcia refundacją i ustalenia 

urzędowej ceny zbytu”, poza poniższymi wyjątkami: 

1. Przedmiot wniosku – brak pola „Rodzaj”. 

2. Dane dotyczące wniosku – użytkownik wypełnia pola jak na załączonym ekranie: 

 

e) Skrócenie obowiązywania decyzji 

 



 
 

 

Formularz „Skrócenia obowiązywania decyzji” nie zawiera sekcji: „Przedmiot wniosku”, „Refundacja w 

krajach UE i EFTA”, „Określenie rocznej wielkości dostaw, w przypadku objęcia refundacją [opakowania]”, 

„Oświadczenia” oraz posiada odpowiednio ograniczoną liczbę załączników. 

3. Wyroby medyczne 

a) Objęcie refundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu 

 

Po wybraniu rodzaju oraz przedmiotu wniosku i kliknięciu przycisku {Wypełnij wniosek} ukaże się podobny 

formularz jak w przypadku leków. Formularz składa się z następujących sekcji: 

1. Wnioskodawca – sekcja automatycznie wypełnia się danymi Wnioskodawcy. Użytkownik postępuje 

tak jak w punkcie III.2 dotyczącym „Objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu leków”. 

2. Przedmiot wniosku – ekran zawiera poniższe pola, które Wnioskodawca wypełnia danymi. 

 

W polu „Rodzaj” należy wpisać rodzaj wyrobu medycznego. 

Tak jak w przypadku leków istnieje możliwość wyszukania wyrobu medycznego poprzez wybranie 

przycisku: {Wyszukaj wyrób medyczny}. Użytkownikowi wyświetli się poniższy formularz: 



 
 

 

 

Po wpisaniu odpowiednich danych np. kodu EAN, nazwy lub nazwy międzynarodowej system wyszuka 

odpowiedni wyrób. 

3. Dane dotyczące wniosku – użytkownik wypełnia pola jak na załączonym ekranie: 

 

Podobnie jak w przypadku leków, wybranie w polu „39. Kontynuacja” opcji: „dotyczy”, spowoduje 

pojawienie się dodatkowych pól jak na ekranie powyżej.   

4. Refundacja w krajach UE i EFTA – działania użytkownika są takie jak opisane w punkcie III.2 

dotyczącym leków. 

5. Określenie rocznej wielkości dostaw, w przypadku objęcia refundacją [opakowania] – działania 

użytkownika są takie jak opisane w punkcie III.2 dotyczącym leków. 

6. Załączniki – sekcja zawiera 13 załączników wyświetlonych w formie listy. Działania użytkownika są 

takie jak opisane w punkcie III.2 dotyczącym leków. 



 
 

 

Po zapisaniu użytkownik ma możliwość powrotu do listy wniosków, edycji utworzonego wniosku lub 

przesłania go do podpisu. Opcje, które to umożliwiają, pojawią się na dole wniosku wraz z odpowiednimi 

przyciskami, jak w przypadku procesu dotyczącego leków. 

b) Podwyższenie urzędowej ceny zbytu 
W przypadku podwyższenia urzędowej ceny zbytu dla wyrobu medycznego ekran obsługi jest taki jak dla 

obsługi leków. 

 

 

Procesowanie jest takie samo,  jak opisane wyżej dla przypadku obsługi leków. 

c) Obniżenie urzędowej ceny zbytu 

 

Ekrany i obsługa pól formularzy są takie jak w przypadku „Obniżenia urzędowej ceny zbytu” dla leków 

opisanych wyżej w punkcie III.2.c. 

d) Ustalenie albo zmiana urzędowej ceny zbytu 
Dla wyrobów medycznych opcja nie istnieje. 

e) Skrócenie obowiązywania decyzji 
Ekran formularza ma postać jak niżej i jest taki jak w przypadku obsługi leków. 



 
 

 

 

4. Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

a) Objęcie refundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu 

 

Po wybraniu rodzaju oraz przedmiotu wniosku i kliknięciu przycisku {Wypełnij wniosek} ukaże się 

podobny formularz jak w przypadku leków. Formularz składa się z następujących sekcji: 

 

1. Wnioskodawca – sekcja automatycznie wypełnia się danymi Wnioskodawcy. Użytkownik postępuje 

tak jak w punkcie III.2 dotyczącym „Objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu leków”. 

2. Przedmiot wniosku – ekran zawiera poniższe pola, które Wnioskodawca wypełnia danymi. 



 
 

 

 

Tak jak w przypadku leków istnieje możliwość wyszukania wyrobu medycznego poprzez wybranie 

przycisku: {Wyszukaj środek spożywczy}. Użytkownikowi wyświetli się poniższy formularz: 

 

 

 

3. Dane dotyczące wniosku – użytkownik wypełnia pola jak na załączonym ekranie: 

 



 
 

 

Podobnie jak w przypadku leków, wybranie w polu „39. Kontynuacja” opcji: „dotyczy” spowoduje 

pojawienie się dodatkowych pól jak na ekranie powyżej. 

4. Refundacja w krajach UE i EFTA – działania użytkownika są takie jak opisane w punkcie III.2 

dotyczącym leków. 

5. Określenie rocznej wielkości dostaw, w przypadku objęcia refundacją [opakowania] – działania 

użytkownika są takie jak opisane w punkcie III.2 dotyczącym leków. 

6. Załączniki – sekcja zawiera 13 załączników wyświetlonych w formie listy. Działania użytkownika są 

takie jak opisane w punkcie III.2 dotyczącym leków. 

 

 

 

 

7. Oświadczenia 

 

Sekcja „Oświadczenia” zawiera pola wyboru, które Wnioskodawca zaznacza wybierając odpowiednie 

opcje. 

Po zakończeniu wypełniania formularza należy nacisnąć przycisk {Zapisz}, celem zapamiętania 

wprowadzonych danych. 

b) Podwyższenie urzędowej ceny zbytu 
W przypadku podwyższenia urzędowej ceny zbytu dla wyrobu medycznego ekran obsługi jest taki jak w 

przypadku obsługi leków. 



 
 

 

 

Procesowanie jest takie,  jak opisane wyżej dla przypadku obsługi leków. 

c) Obniżenie urzędowej ceny zbytu 

 

 

Ekrany i obsługa pól formularzy są takie jak w przypadku „Obniżenia urzędowej ceny zbytu” dla leków 

opisanych wyżej w punkcie III.2.c. 

d) Ustalenie albo zmiana urzędowej ceny zbytu 

 

Ekrany i obsługa pól formularzy są takie jak w przypadku „Ustalenia albo zmiany urzędowej ceny zbytu” 

dla leków opisanych wyżej w punkcie III.2.d. 



 
 

 

e) Skrócenie obowiązywania decyzji 
Ekran formularza ma postać jak niżej i jest taki jak w przypadku obsługi leków. 

 

IV. Obsługa nowego wniosku refundacyjnego przez Wnioskodawcę: użytkownik 
decyzyjny 

1. Ekran początkowy 

Użytkownik na ekranie początkowym na pasku nawigacyjnym ma do wyboru następujące sekcje: 

a) Przesyłki wpływające – sekcja pokazująca przesyłki, które wpłynęły do Wnioskodawcy. Umożliwia ona 

wyszukiwanie dokumentów oraz odbieranie pism przez użytkowników w roli pełnomocników oraz osoby 

wyznaczonej do odbioru korespondencji. 

b) Dokumenty do akceptacji – w sekcji tej użytkownik może podjąć decyzję o zaakceptowaniu lub 

odrzuceniu wniosku lub pisma. 

c) Pisma – sekcja wyświetlająca pisma posegregowane ze względu na rodzaj (przychodzące, wychodzące), 

dzięki której Wnioskodawca może dane pismo obejrzeć oraz wyszukać. 

d) Sprawy – w tej sekcji użytkownik ma możliwość wglądu w akta danej sprawy oraz dołączyć pismo do 

sprawy. 

e) Wnioski – za pomocą tej sekcji Wnioskodawca może utworzyć nowy wniosek, wyszukać wnioski już 

istniejące, podglądnąć, które wnioski są w podpisie oraz uzyskać dostęp do wniosków roboczych. 

f) Decyzje – sekcja, w której zestawione są w postaci tabelarycznej wszystkie decyzje, które wystąpiły w 

danej sprawie. 

Poniższy ekran pokazuje wyżej wymienione sekcje: 

 



 
 

 

2. Sekcja: Przesyłki wpływające 

Ekran obsługi przedstawia poniższy rysunek. 

 

Użytkownik ma możliwość wyszukania danej przesyłki na podstawie: 

  znaku pisma, 

 tytułu pisma, 

 zakresu czasu (od … do) wysłania pisma, 

 nadawcy, 

 odbiorcy. 

Ponadto na ekranie użytkownik widzi przesyłki wpływające, które może odebrać naciskając przycisk: 

{Odbiór pisma}.  

3. Sekcja: Dokumenty do akceptacji 

Ekran obsługi dokumentacji do akceptacji pokazany jest poniżej. W zakładce {Wnioski} użytkownik ma 

możliwość wyszukania wniosków na podstawie poniższych kryteriów: 

 nr wniosku,  

 rodzaju wniosku,  

 EAN,  

 daty złożenia wniosku (od – do),  

 nazwy wnioskodawcy,  

 nazwy produktu,  

 substancji czynnej, 

 nazwisku pełnomocnika. 

System wyświetli dokumenty do akceptacji w podziale na: rodzaj wniosku, kategorię dostępności, status, 

kod EAN, metrykę produktu oraz osobę odpowiedzialną. 



 
 

 

 

W zakładce {Pisma} użytkownik ma możliwość wuszukania pism na podstawie kryteriów: 

 znak pisma,  

 data wysłania pisma (od – do),  

 tytuł pisma,  

 nadawca,  

 odbiorca. 

System wyświetli dokumenty do akceptacji w podziale na: rodzaj pisma, znak pisma, tytuł dokumentu, data 

wysłania, nadawca, odbiorca status. 

4. Sekcja: Pisma 

Ekran do obsługi pism ma postać jak na poniższym rysunku. 

 

Dzięki tej zakładce użytkownik może wyszukać pisma wg następujących kryteriów:  

 znak pisma,  

 data wysłania (od – do) ,  

 tytuł pisma,  

 nadawca,  

 odbiorca. 



 
 

 

System wyświetli pisma w podziale na: rodzaj pisma, znak pisma, tytuł dokumentu, data wysłania, nadawca, 

odbiorca, status. 

5. Sekcja: Sprawy 

Sekcja ma wygląd jak niżej. 

 

Użytkownik ma możliwość wyszukania spraw. Ponadto w tabeli, w dolnej części ekranu system wyświetla 

sprawy, które użytkownik może podejrzeć naciskając przycisk {Podgląd}. 

Po jego naciśnięciu ukazuje się poniższy ekran, dzięki któremu użytkownik ma dostęp do sekcji „Akta 

sprawy”. Dzięki temu może: 

 dołączyć dodatkowe pismo wraz załącznikami, 

 podejrzeć wniosek w sprawie. 

 

a) Dołączenie pisma 

 

Użytkownik po wybraniu przycisku: {Dołącz pismo do sprawy} ma możliwość dołączenia pisma wraz 

załącznikami (po naciśnięciu przycisku {Dodaj} oraz {Zapisz}). 



 
 

 

 

b) Podgląd wniosków w sprawie. 
Po naciśnięciu w sekcji „Wnioski w sprawie” i przycisku {Podgląd}, użytkownikowi wyświetla się formularz 

wniosku przypisanego do sprawy. 

 



 
 

 

 

Użytkownik ma możliwość pobrania wniosku w sprawie w formacie .pdf używając przycisku: {Pobierz PDF}. 

Wybranie przycisku {Powrót} spowoduje powrót do ekranu „Akt sprawy”. 

6. Sekcja: Wnioski 

Ekran ma wygląd jak niżej. Użytkownik może wyszukać żądany wniosek lub utworzyć nowy. Obsługa 

utworzenia nowego wniosku jest taka jak to opisano w punkcie III. 

 

7. Sekcja: Decyzje 

Ekran decyzji pokazany jest poniżej. Jest to zestawienie w postaci tabelarycznej wszystkich niezbędnych 

danych dotyczących decyzji. 



 
 

 

 

 

 

 


