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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 

Administratora Wnioskodawcy. 

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 systemu przez administratora Wnioskodawcy 

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: 

 

Po uwierzytelnieniu i zalogowaniu ekran obsługi systemu dla administratora wnioskodawcy ma poniższą 

postać. 

 

Administrator obsługuje 2 sekcje: {Konta i uprawnienia} oraz {Kontynuacja} 

 

https://solr.ezdrowie.gov.pl/
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1.1.  Sekcja: Konta i uprawnienia. 

Widok sekcji przedstawiony jest poniżej. 

 

Sekcja składa się z dwóch zakładek: „Użytkownicy” oraz „Uprawnienia”. 

a) zakładka: Użytkownicy  

Wybranie przycisku {Akcje} spowoduje rozwinięcie 3 opcji: {Uprawnienia}, {Edytuj} oraz {Usuń}. 

Pierwsza opcja spowoduje przekierowanie użytkownika do ekranu uprawnień opisanych w punkcie 

1.1.b), druga spowoduje wyświetlenie poniższego formularza: 

 

Za pomocą powyższego formularza administrator może edytować i zmienić dane użytkownika. 
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Wybranie opcji „Usuń” spowoduje wyświetlenie komunikatu ostrzegawczego celem upewnienia się, 

czy administrator chce usunąć wybrane dane i po potwierdzeniu spowoduje wykasowanie danych 

użytkownika. 

Dodatkowo w zakładce „Użytkownicy” administrator ma możliwość wyszukania użytkownika lub 

utworzenia nowego. Po wciśnięciu przycisku {Nowy użytkownik} pojawi się poniższy formularz: 

 

Jeśli w systemie P2 nie ma konta, wtedy naciskając przycisk {Brak konta P2} system umożliwi 

założenie konta w Systemie Administracji P2. 

Za pomocą powyższego formularza administrator wprowadza dane użytkownika, a po naciśnięciu 

przycisku {Sprawdź} system sprawdzi, czy dane konto istnieje już w systemie P2. Jeśli konto istnieje 

w systemie P2 administrator może zapisać jego dane w systemie SOLR ewentualnie uzupełniając 

brakujące dane. 

Uwaga: Konto na P2 SA jest przypisane do konkretnej osoby i może być używane zarówno do celów 

prywatnych jak też służbowych. Dlatego też należy zwrócić uwagę jakie dane zostaną wpisane aby 

połączyć {Login} z polem {Adres poczty elektronicznej} w sekcji {Nowy użytkownik}. Należy 

dopytać użytkownika w celu potwierdzenia użytego adresu pocztowego (może być prywatny) 

aktywnego w P2 SA. Użycie małych i wielkich liter może mieć znaczenie przy walidacji i powodować 

brak możliwości wyszukania danego użytkownika. Pole {Adres poczty elektronicznej} w sekcji 
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{Dane użytkownika} służy do wysyłania powiadomień z systemu, w związku z tym zalecane jest 

podanie adresu służbowego.   

 

Po wypełnieniu danych należy zatwierdzić zmiany naciskając przycisk {Zapisz}. 

b) zakładka: Uprawnienia. 

W zakładce tej  (widok poniżej) administrator ma możliwość edycji, zmiany i przypisania 

odpowiednich ról i uprawnień dla użytkowników. 

 

Aby nadać odpowiednie role lub uprawnienia administrator wybiera nazwisko użytkownika w lewych 

kolumnach i przenosi je do prawych kolumn za pomocą strzałek nawigacyjnych. Tak przypisane role 

i uprawnienia zatwierdza przyciskiem: {Zapisz}. 

 

Wyjaśnienie uprawnień: 

- edycja wniosku – umożliwia edytowanie wniosku roboczego 
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- odbiór pisma – umożliwia podpisywanie i generowanie UPP (Urzędowego Potwierdzenia 

Przedłożenia). Jest tożsame z {osoba do korespondencji} pod warunkiem wskazania danej osoby 

jako pełnomocnika w sprawie. Bez podpisania UPP nie jest możliwe zapoznanie się z dokumentem 

wpływającym w sprawie. 

 

- podgląd odebranych dokumentów – umożliwia podgląd pism wpływających 

- podgląd spraw – umożliwia podgląd widoku spraw 

- podpisywanie pism – umożliwia podpisanie pism  

- podpisywanie protokołów negocjacyjnych – umożliwia podpisanie protokołów negocjacyjnych 

- podpisywanie wniosków – umożliwia podpisanie wniosku refundacyjnego 

- przygotowywanie pism – umożliwia utworzenie wersji roboczej wniosku refundacyjnego 

- uprawnienia wnioskodawcy – dostęp do zakładki {Konta i uprawnienia}bez możliwości tworzenia 

kont użytkowników. 

- wprowadzanie wniosku – możliwość wprowadzania wniosków oraz zarządzania (usuwanie, edycja) 

swoimi wnioskami. 

- wyszukiwanie decyzji wnioskodawcy – umożliwia wyszukanie decyzji wydanych w systemie dla 

wnioskodawcy (tylko w kontekście wnioskodawcy, dla którego użytkownik ma przypisane 

uprawnienia) 

- zarządzanie użytkownikami wnioskodawcy – umożliwia zarządzanie użytkownikami 

- zmiana przypisania osób do sprawy – umożliwia zmianę osób umocowanych w sprawie 

 

 

1.2. Sekcja: Kontynuacje 

Widok sekcji przedstawiony jest poniżej. 
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W tym widoku wyświetlane są wszystkie wydane decyzje dla danego wnioskodawcy. Kryteria 

wyszukania można zawęzić poprzez użycie jednego bądź wielu filtrów: 

- kod EAN 

- substancja czynna 

- rodzaj kontynuacji (ze złożonym wnioskiem, bez złożonego wniosku) 

- nazwa leku 

- przedział czasowy kiedy decyzja wygaśnie (Data zakończenia obowiązywania decyzji (OD), Data 

zakończenia obowiązywania decyzji (DO)) 

 

 

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

