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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. 

I. 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: 

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

 

Wybranie przycisku {Akcje} spowoduje wyświetlenie opcji {Podgląd}, umożliwiającej podgląd 

danego pisma. 

 

 

Uwaga: Aby mieć mozliwość podejrzenia pisma należy wpierw podpisać UPD (Urzędowe 

Poświadczenie Doręczenia). Osoby będące pełnomocnikami w sprawie oraz wskazana {osoba do 

korespondencji} w danej sprawie są wymagane do podpisania UPD. Bez podpisania UPD nie jest 
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możliwe zapoznanie się z dokumentem wpływającym w sprawie przez jakąkolwiek osobę 

umocowaną w danej sprawie.  

 

Nieaktywne przyciski {Odbiór pisma} oznaczają brak uprawnień od podpisania UPP. 

Uprawnienie {odbiór pisma} jest uprawnieniem globalnym (dotyczy konkretnej osoby 

w kontekście pracy konkretnego wnioskodawcy) – w przypadku nadania tego uprawnienia, będzie 

ono aktywne dla spraw, w których osoba je posiadająca wskazana będzie jako pełnomocnik, 

natomiast {osoba do korespondencji} wskazywana jest w kontekście konkretnej sprawy. Prosimy 

traktować uprawnienie {odbiór pisma} jako uprawnienie opcjonalne używane w przypadku 

nieobecności pełnomocników w sprawie oraz osoby wskazanej jako {osoba do korespondencji}. 

W przypadku konieczności zmiany {osoba do korespondencji}, lub nadania uprawnienia {odbiór 

pisma} konieczne jest powiadomienie Administratora Wnioskodawcy o tym fakcie. Tylko 

Administrator Wnioskodawcy ma możliwość edycji uprawnień użytkowników.  

 

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

wybranie przycisku {Podgląd} ma możliwość wejrzeć w akta sprawy i jeśli to konieczne 

dołączyć pismo do sprawy. 

 

c) Wnioski – dzięki tej sekcji Wnioskodawca może utworzyć nowy wniosek, wyszukać wnioski już 

istniejące oraz po wybraniu przycisku {Akcje} uzyskać podgląd wybranego wniosku.  
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Dodatkowo istnieje możliwość podglądu wniosku już złożonego oraz śledzenie wniosków, które są 

w podpisie, lub które zostały tylko utworzone, ale jeszcze nie wysłane, wykorzystując odpowiednie 

zakładki: {Wnioski złożone}, {Wnioski w podpisie} lub {Wnioski robocze}, jak zaznaczono 

niżej: 

 

d) Kontynuacje – dzięki tej sekcji Wnioskodawca ma możliwość wyszukiwania decyzji, które w 

zadanym przedziale czasowym ulegną wygaśnięciu.  

Widok sekcji przedstawiony jest poniżej. 

 

W tym widoku wyświetlane są wszystkie wydane decyzje dla danego wnioskodawcy. Kryteria 

wyszukania można zawęzić poprzez użycie jednego bądź wielu filtrów: 
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- 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)) 

 

Użytkownik decyzyjny otrzymał uprawnienia do modyfikacji osób przypisanych do sprawy. Więcej 

informacji w sekcji III.1.h - Zmiana reprezentacji – dzięki tej sekcji możliwa jest zmiana osób 

upoważnionych w danej sprawie. Sekcja widoczna jest w podglądzie sprawy. 

Przy dodawaniu nowych osób do sprawy konieczne jest dołączenie odpowiednich pełnomocnictw. 

Uwaga: Każdorazowa zmiana osób wskazanych w sprawie skutkuje koniecznością dołączenia 

odpowiednich dokumentów poświadczających umocowanie tych osób. Dokumenty podlegają 

kontroli formalno-prawnej i w przypadku stwierdzenia nieścisłości bądź negatywnej weryfikacji 

podpisów Wnioskodawca będzie wezwany do uzupełnienia bądź odpowiedniego poprawienia 

dokumentów. Dopóki pracownik Ministerstwa Zdrowia odpowiedzialny za formalno-prawną obsługę 

sprawy nie otrzyma prawidłowych dokumentów potwierdzających naniesienie zmian w zakresie 

osób upoważnionych w danej sprawie, zmiany te nie zostaną zaakceptowane w systemie.  

 

II. Utworzenie nowego wniosku refundacyjnego przez Wnioskodawcę: 
użytkownik zwykły 

1. Wybór rodzaju oraz przedmiotu wniosku. 

Ekran wyboru rodzaju i przedmiotu wniosku pokazuje poniższy rysunek. 
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Użytkownik ma możliwość wyboru rodzaju i przedmiotu wniosku. 

Rodzaj wniosku obejmuje: 

 objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu (art. 24 ust. 1 pkt 1) 

 podwyższenie urzędowej ceny zbytu (art. 24 ust. 1 pkt 2) 

 obniżenie urzędowej ceny zbytu (art. 24 ust. 1 pkt 3) 

 ustalenie albo zmiana urzędowej ceny zbytu (nie dot.: wyrobów medycznych) (art. 24 ust. 1 

pkt 4) 

 skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust. 1 pkt 5) 

 

Wnioskodawca może utworzyć wnioski, których przedmiotem są: 

– leki, 

– wyroby medyczne, 

– środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego. 
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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. 
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Użytkownik może wybrać osobę podpisującą wniosek (faktycznie podpisująca wniosek) 

i pełnomocnika (może samodzielnie prowadzić korespondencję w sprawie na podstawie 

posiadanego pełnomocnictwa) w tym celu należy użyć  przycisku {Wyszukaj}, w wyniku czego 

ukaże się poniższy formularz: 

 

Po wybraniu na ekranie pojawią się nazwiska osób mogących reprezentować Wnioskodawcę 

(dodanych przez administratora wnioskodawcy). Wybranym osobom Wnioskodawca może 

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

daną osobę usunąć z formularza wniosku naciskając przycisk {Usuń}. 

Uwaga: Przy zaznaczeniu więcej niż jednej osoby podpisującej konieczne jest złożenie 

podpisów prze wszystkie te osoby zanim będzie możliwość wysłania tego wniosku do Ministerstwa 

Zdrowia. Dopóki wszystkie osoby nie złożą podpisów, wniosek cały czas będzie posiadał status „W 

podpisie” 
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Pole „Sposób reprezentacji” jest polem tekstowym, w którym Wnioskodawca może opcjonalnie 

opisać sposób reprezentacji danego Wnioskodawcy. 

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

przedmiotu wniosku. 

 

 

Wybranie przycisku  skutkuje wprowadzeniem wpisu: 

- pola 11, 12, 13, 14 – „nie ustalono” 

- pole 20 – „Nie dotyczy” 

 

Pole nr 22: „Rodzaj wyrobu medycznego, jeżeli dotyczy” odnosi się tylko do wyrobu 

medycznego i w przypadku leku nie należy go wypełniać. 

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

wtedy formularz wyszukiwania. 
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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} – jak zaznaczono niżej i ich edycji w przypadku niezgodności ze stanem 

faktycznym. Należy jednocześnie zgłosić fakt niezgodności danych w RPL do Urzędu Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pod adresem: 

info@urpl.gov.pl:  

 

3. Dane dotyczące wniosku – użytkownik wypełnia pola jak na poniższym ekranie: 
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a) Wybranie przycisku  skutkuje wprowadzeniem wpisu:  

- pola 11, 12, 13, 14 – „nie ustalono” 

- pole 20 -  „Nie dotyczy”,  

- pola 32, 34 – „Choroba przewlekła, brak możliwości wyliczenia” 

- pola 36, 37 - „Nie był sprzedawany”. 

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

pola, które należy uzupełnić jak zaznaczono niżej: 

 

Uwaga: Podanie numeru decyzji w polu 40 umożliwia przypisanie wniosku do konkretnej 

decyzji administracyjnej. System automatycznie weryfikuje podany numer decyzji z bazą danych. 

W przypadku braku możliwości połączenia numeru decyzji z kodem EAN pojawi się stosowana 

informacja. W przypadku wykrycia błędu np. przypisania błędnego numeru decyzji do kodu EAN, 

albo braku numeru decyzji w bazie danych (system automatycznie uzupełnia numer obwieszczenia 

na jakie została wydana decyzja) fakt ten należy zgłosić do Administratora Biznesowego SOLR 

w Ministerstwie Zdrowia.  
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Ważne: System automatycznie koreluje numer decyzji z datą wydania i okresem 

obowiązywania. Podanie nieprawidłowego numeru decyzji, której okres ważności dobiega końca, 

w skrajnych przypadkach może powodować brak wydania decyzji o objęciu refundacją i ustaleniu 

urzędowej ceny zbytu (…) w odpowiednim czasie, a tym samym braku kontynuacji. 

c) Wybór kategorii dostępności refundacyjnej (pole 28) modyfikuje formularz sekcji: „Opis 

zarejestrowanych wskazań” oraz sekcję „Dane dotyczące wniosku”. 

Ogólnie naciśnięcie przycisku {Dodaj} spowoduje pojawienie się poniższego formularza: 

 

 Dzięki niemu, wnioskodawca może zarejestrować odpowiednie wskazania dla terapii. 

Dodatkowe modyfikacje i zmiany podane są jak poniżej: 

 Dla kategorii: 

- Lek stosowany w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań 

i przeznaczeń 

- Lek stosowany w ramach chemioterapii we wskazaniu określonym stanem klinicznym 

widok sekcji będzie miał postać: 

 

Pole 29 w sekcji „Dane dotyczące wniosku” zostanie automatycznie wypełniona wartością 

„Bezpłatnie”. 

Pojawi się pole nr 30: „Wybór programu lekowego/chemioterapii”. 

Użytkownik może z pomocą przycisku {Dodaj} dodać treść wskazania. 

 Dla kategorii: 
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-  Stosowany w ramach udzielania świadczeń gwarantowanych innych niż określone w art. 6 ust. 

1 pkt. 1-3 widok sekcji się nie zmieni. 

 

Pole 29 w sekcji „Dane dotyczące wniosku” zostanie odblokowane i użytkownik może wybrać 

wnioskowany poziom odpłatności (tj. 30%, 50%, bezpłatnie, ryczałt). 

 Dla kategorii: 

-  W aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń 

pojawi się dodatkowa sekcja „Wskazania refundacyjne” (pozycja 42), jak pokazano poniżej: 

 

 

 Dla kategorii: 

-  W aptece na receptę we wskazaniu określonym stanem klinicznym 

Widok sekcji będzie miał postać jak poniżej.  

 

Pola: 30-32, 34, 35 w sekcji „Dane dotyczące wniosku” zostaną ukryte. 



 
 

17 
 

Po wybraniu przez użytkownika przycisku {Dodaj} we wskazaniach refundacyjnych pojawi się 

poniższy formularz: 

 

Za pomocą powyższego formularza użytkownik może wybrać z listy dostępne wskazania, dla 

których system automatycznie wypełni treść wskazania. 

Użytkownik ma możliwość dodania treści wskazania, wybierając z listy wyboru ostatnią pozycję: 

„Zaproponuj nowe wskazanie”. 

 

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” 



 
 

18 
 

w kolumnie: „Czy jest dostępny w obrocie?”. Wtedy automatycznie wszystkie pola zostaną 

wypełnione odpowiedzią „Nie dotyczy”, jak pokazano niżej: 

 

Podobny efekt wystąpi po wybraniu odpowiedzi: „Nie dotyczy”. 

Rozróżnienie pomiędzy „NIE” a „Nie dotyczy” zostało wprowadzone ze względu na uwagi 

wnioskodawców biorących udział w fazie testów SOLR. 

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. System dopuszcza składanie wielu dokumentów w ramach 
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konkretnej kategorii załącznika. Aby tego dokonać należy wybrać krzyżyk w kolumnie „Dodaj 

kolejny dokument”.  

Dokumenty podpisane podpisem wewnętrznym (PADES) należy umieścić w kolumnie „Załącznik”. 

Dokumenty podpisane podpisem zewnętrznym (XADES) należy umieścić w kolumnie „Załącznik” 

natomiast plik z informacją o podpisie (XML) należy umieścić w kolumnie „Plik z podpisem 

zewnętrznym (xades)”. 

  

Ważne: w przypadku braku możliwości weryfikacji podpisów elektronicznych za pośrednictwem 

SOLR, dokumenty takie zostaną uznane za niekompletne. 

 

 

 

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

przekazany do podpisu. Ekran komunikatu będzie wyglądał jak niżej: 

 

 

Użytkownik ma możliwość podglądu wniosku na różnych etapach. Śledzenie wniosku odbywa 

się za pomocą odpowiednich zakładek, jak zaznaczono poniżej. 



 
 

22 
 

 

Zakładka: wnioski robocze –  wnioski utworzone i zapisane, ale nie podpisane. 

Zakładka: wnioski w podpisie – wnioski w trakcie podpisywania przez wnioskodawców. 

Zakładka: wnioski złożone – wnioski podpisane przez przez wnioskowadców i przesłane do MZ. 

 

Uwaga: Przy zaznaczeniu więcej niż jednej osoby podpisującej konieczne jest złożenie 

podpisów prze wszystkie te osoby zanim będzie możliwość wysłania tego wniosku do Ministerstwa 

Zdrowia. Dopóki wszystkie osoby nie złożą podpisów, wniosek cały czas będzie posiadał status „W 

podpisie” 

 

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. 
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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”, ale nie posiada sekcji „Opis zarejestrowanych wskazań” oraz liczba załączników jest 

odpowiednio ograniczona. 

d) Ustalenie albo zmiana urzędowej ceny zbytu 
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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 wyrobu medycznego,  jeśli dotyczy”. 

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 
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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 II.2 dotyczącym „Objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu 

leków”. 

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

 

W polu „Rodzaj wyrobu medycznego, jeżeli dotyczy” należy wpisać rodzaj wyrobu medycznego. 

Oprócz możliwości ręcznego wpisania danych wyrobu medycznego istnieje możliwość jego 

wyszukania za pomocą przycisku: {Wyszukaj wyrób medyczny}. Użytkownikowi wyświetli się 

poniższy formularz: 

 

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

wyszuka odpowiedni wyrób (pod warunkiem, że wcześniej był już składany wniosek dla tego 

wyrobu przy pomocy SOLR). 

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

dotyczącym leków. 

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

działania użytkownika są takie jak opisane w punkcie II.2 dotyczącym leków. 

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

użytkownika są takie jak opisane w punkcie II.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. 
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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 II.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. 
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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 II.2 dotyczącym „Objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu 

leków”. 

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

  

Oprócz możliwości ręcznego wpisania danych środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego istnieje możliwość wyszukania środka spożywczego poprzez wybranie przycisku: 

{Wyszukaj środek spożywczy}. Użytkownikowi wyświetli się poniższy formularz: 
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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 II.2 

dotyczącym leków. 

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

działania użytkownika są takie jak opisane w punkcie II.2 dotyczącym leków. 

6. Załączniki – sekcja zawiera 17 załączników wyświetlonych w formie listy. Działania 

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

7. Oświadczenia 
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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 środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia  ekran obsługi jest taki jak w przypadku obsługi leków. 

 

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

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

leków opisanych wyżej w punkcie II.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 II.2.d. 

e) Skrócenie obowiązywania decyzji 

Ekran formularza ma postać jak niżej i jest taki jak w przypadku obsługi leków. 

 

5. Obsługa wniosku 

Po utworzeniu danego dokumentu jego status użytkownik może sprawdzić w sekcji „Wnioski” 

w odpwiedniej zakładce. w zakładce „Wnioski robocze” (jak pokazano poniżej) znajdują się wnioski 

o statusie „robocze”: 

 

Wnioskodawca może taki wniosek podejrzeć, wyedytować, przekazać do podpisu lub usunąć za 

pomocą odpowiedniej opcji przycisku {Akcje}. 
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Po przekazaniu wniosku do podpisu system wygeneruje komunikat, że wniosek przekazano do 

podpisu. Status wniosku zmieni się na „w podpisie” i użytkownik może sprawdzić szczegóły 

wniosku lub powrócić do jego edycji za pomocą odpowiedniej opcji przycisku {Akcje} w zakładce 

„Wnioski w podpisie” jak pokazano na poniższym rysunku: 

 

III. Obsługa nowego wniosku refundacyjnego przez Wnioskodawcę: 
użytkownik decyzyjny 

1. Ekran początkowy 

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

które przedstawiono poniżej: 

 

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. 
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g) Kontynuacje – dzięki tej sekcji Wnioskodawca ma możliwość wyszukiwania decyzji, które w 

zadanym przedziale czasowym ulegną wygaśnięciu.  

Widok sekcji przedstawiony jest poniżej. 

 

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)) 

 

h) Zmiana reprezentacji – dzięki tej sekcji możliwa jest zmiana osób upoważnionych w danej 

sprawie. Sekcja widoczna jest w podglądzie sprawy. 

 

Widok sekcji przedstawiony jest poniżej. 
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W pierwszej części można dodawać bądź usuwać osoby upoważnione w sprawie. W drugiej części 

należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające zmiany. Na końcu umieszczone jest pole 

tekstowe, które może służyć do przekazania informacji dodatkowych jeśli zajdzie taka potrzeba. Po 

zapisaniu wprowadzonych zmian pojawi się następujący ekran: 
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Po wybraniu {Przekaż do Podpisu} dokument pojawi się w pismach do akceptacji w zakładce 

dokumenty do akceptacji u wszystkich osób mających nadane uprawnienia użytkownika 

decyzyjnego. Dostępne opcje: {Edytuj}, {Przekaż do podpisu}, oraz {Anuluj}. Po złożeniu 

podpisu należy wysłać dokumenty. Po ich otrzymaniu rozpocznie się weryfikacja formalna 

złożonego dokumentu. 

Poniższy ekran pokazuje wyżej wymienione sekcje: 
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2. Sekcja: Przesyłki wpływające 

Ekran obsługi przedstawia poniższy rysunek. w pasku nawigacyjnym podane są informacje o 

dokumentach oczekujących na podjęcie działań przez użytkownika. 

 

Użytkownik ma możliwość wyszukania danej przesyłki na podstawie: 

 znaku pisma, 

 zakresu czasu (od … do) wysłania pisma, 

 nadawcy, 

 odbiorcy, 

 kodu EAN, 

 nazwy produktu, 

 substancji czynnej, 

 statusu. 

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

przycisk: {Odbiór pisma}.  

System wygeneruje poniższy formularz: 

 

Użytkownik po naciśnięciu przycisku {Potwierdź odbiór pisma} otrzyma potwierdzenie, że proces 

podpisywania zakończył się powodzeniem oraz, że wygenerowano poprawnie Urzędowe 
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Potwierdzenie Dostarczenia (UPD). Po potwierdzeniu dostarczenia użytkownik otrzymuje 

możliwość zapoznania się z treścią pisma za pomocą przycisku {Podgląd}. 

  

W przypadku gdy wnioskodawca nie jest pełnomocnikiem w sprawie system wygeneruje poniższy 

komunikat: 

 

3. Sekcja: Dokumenty do akceptacji 

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

decyzyjny ma możliwość wyszukania wniosków na podstawie poniższych kryteriów: 

 nr wniosku,  

 nr pisma, 

 rodzaju wniosku,  

 EAN,  

 daty złożenia wniosku (od – do),  

 nazwy wnioskodawcy,  

 nazwy produktu,  

 substancji czynnej, 

 nazwiska pełnomocnika. 

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

status, kod EAN, metrykę produktu oraz osobę odpowiedzialną jak pokazano poniżej: 
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Użytkownik decyzyjny może podejrzeć dokument, który wpłynął. Wybranie opcji „Podgląd” 

spowoduje wyświetlenie wniosku i możliwość edycji wniosku. 

Przed naciśnięciem przycisku {Podpisz} użytkownik decyzyjny musi  zaznaczyć odpowiednie 

opcje w sekcji „Oświadczenia”, jak pokazano poniżej: 

 

Niezaznaczenie powyższych opcji wygeneruje ostrzeżenie, jak poniżej: 

 

Po zaznaczeniu opcji oświadczeń i naciśnieciu przycisku {Podpisz} system wywoła platformę 

podpisywania dokumentów. 
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W zależności od sytuacji użytkownik ma do wyboru ww. opcje podpisu:  

 profil zaufany – umożliwia podpisanie dokumentu z wykorzystaniem profilu zaufanego. 

Następuje przekierowanie na stronę Profilu Zaufanego, 

 wczytaj podpisany dokument z pliku – umożliwia wczytanie pliku podpisanego w aplikacji 

zewnętrznej. Konieczne może być użycie oprogramowania firm trzecich (wtyczki do 

przeglądarki internetowej, aktualne oprogramowanie Java Runtime Environment) 

 pobierz dokument do podpisu – umożliwia pobranie dokumentu w postaci pliku i podpisanie 

go w aplikacji zewnętrznej z wykorzystaniem certyfikatu kwalifikowanego, 

 podpisz dokument certyfikatem kwalifikowanym – umożliwia podpisanie dokumentu 

z wykorzystaniem certyfikatu kwalifikowanego. Konieczne może być użycie 

oprogramowania firm trzecich (wtyczki do przeglądarki internetowej, aktualne 

oprogramowanie Java Runtime Environment) 

 

Po wykonaniu podpisu system zakomunikuje, że proces podpisywania zakończył się 

powodzeniem, jak pokazano na poniższym ekranie: 
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Uwaga: w przypadku pojawiania się komunikatu po wczytaniu plików podpisanych podpisem 

kwalifikowanym albo Profilem Zaufanym „Trwa weryfikacja wczytanego podpisu. Zaczekaj na 

zakończenie weryfikacji….” w przypadku oczekiwania dłuższego niż kilka minut bez rezultatu 

należy sprawdzić zainstalowane oprogramowanie. 

Dla przeglądarki Google Chrome, Opera i Firefox (od wersji 52) wymagana jest instalacja 

dedykowanego rozszerzenia Podpis elektroniczny Szafir SDK oraz dodatkowej aplikacji Szafir 

Host udostępniającej funkcje podpisu elektronicznego, aby zweryfikować podpisy elektroniczne. 

Rozszerzenie Szafir SDK można pobrać: 

Google Chrome: https://chrome.google.com/webstore/detail/podpis-elektroniczny-

szaf/gjalhnomhafafofonpdihihjnbafkipc/ 

Opera: https://addons.opera.com/pl/extensions/details/podpis-elektroniczny-szafir-sdk/ 

Firefox: https://www.elektronicznypodpis.pl/download/webmodule/firefox/szafir_sdk_web-0.0.9-

anfx.xpi 

Natomiast instalator Szafir Host dla systemu Windows jest dostępny: 

http://www.elektronicznypodpis.pl/gfx/elektronicznypodpis/pl/defaultstronaopisowa/146/1/1/szafirho

st.msi 

Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować 

(odświeżyć) bieżącą stronę. 

Jeżeli rozszerzenie oraz aplikacja zostały prawidłowo zainstalowane i mimo to nadal podczas 

pracy z podpisem występują problemy, należy sprawdzić czy w przeglądarce włączone jest 

rozszerzenie Szafir SDK oraz czy na komputerze zainstalowane jest środowisko uruchomieniowe 

Java JRE. 

Środowisko Java JRE można pobrać i zainstalować z lokalizacji Java JRE: 

https://www.java.com/download/ 

 

https://chrome.google.com/webstore/detail/podpis-elektroniczny-szaf/gjalhnomhafafofonpdihihjnbafkipc/
https://chrome.google.com/webstore/detail/podpis-elektroniczny-szaf/gjalhnomhafafofonpdihihjnbafkipc/
https://addons.opera.com/pl/extensions/details/podpis-elektroniczny-szafir-sdk/
https://www.elektronicznypodpis.pl/download/webmodule/firefox/szafir_sdk_web-0.0.9-anfx.xpi
https://www.elektronicznypodpis.pl/download/webmodule/firefox/szafir_sdk_web-0.0.9-anfx.xpi
http://www.elektronicznypodpis.pl/gfx/elektronicznypodpis/pl/defaultstronaopisowa/146/1/1/szafirhost.msi
http://www.elektronicznypodpis.pl/gfx/elektronicznypodpis/pl/defaultstronaopisowa/146/1/1/szafirhost.msi
https://www.java.com/download/


 
 

41 
 

Podpisany wniosek o statusie „w podpisie” użytkownik może podejrzeć w sekcji Wnioski 

w zakładce: „Wnioski w podpisie”, jak pokazano poniżej. 

 

Gdy wszyscy użytkownicy decyzyjni podpiszą dany wniosek w systemie pod przyciskiem 

{Akcje} pojawi się dodatkowa opcja {Wyślij}. 

 

Po naciśnięciu przycisku {Wyślij} system wygeneruje komunikat, że wniosek został wysłany 

oraz, że nadano numer i utworzono sprawę wraz z Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia. 

Wniosek pojawi się na liście jako pierwszy (jak pokazano poniżej). 

 

Uwaga: Przy zaznaczeniu więcej niż jednej osoby podpisującej konieczne jest złożenie 

podpisów prze wszystkie te osoby zanim będzie możliwość wysłania tego wniosku do Ministerstwa 

Zdrowia. Dopóki wszystkie osoby nie złożą podpisów, wniosek cały czas będzie posiadał status „W 

podpisie” 
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Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia użytkownik może sprawdzić i pobrać klikając na link 

UPP, jak zaznaczono na poniższym ekranie: 

 

 

Pojawi się ekran pokazujący UPP w formacie .xml, infromujący o szczegółach poświadczenia, jak 

pokazano poniżej. 
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W zakładce {Pisma} użytkownik ma możliwość wyszukania 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. 

Proces podpisywania pisma przebiega tak samo, jak to opisano powyżej dla wniosku. 

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, 
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 kod EAN, 

 nazwa produktu, 

 substancja czynna, 

 status. 

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. 

 

Dzięki tej zakładce użytkownik może wyszukać pisma wg następujących kryteriów: 

 typ sprawy, 

 znak sprawy, 

 rodzaj wniosku, 

 data utworzenia (od-do), 

 osoba prowadząca, 

 kod EAN, 

 nazwa produktu, 

 substancja czynna, 

 pełnomocnik, 

 etap sprawy, 

 kategoria dostępności, 

 czy sprawa dot. kontynuacji, 

 sprawy aktywne bądź zakończone. 

Ponadto w tabeli, w dolnej części ekranu system wyświetla sprawy, które użytkownik może 

podejrzeć naciskając przycisk {Podgląd}. 
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Po jego naciśnięciu ukazuje się poniższy ekran, dzięki któremu użytkownik ma dostęp do sekcji 

„Akta sprawy”. W ramach sekcji użytkownik 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. 

Użytkownikowi ukaże się poniższy ekran umożliwiający wybór rodzaju pisma, załadowania pisma 

z dysku (przycisk {Przeglądaj}) oraz dodania załączników (po naciśnięciu przycisku {Dodaj}). 

 

Użytkownik może wybrać osoby podpisujące pismo zaznaczając odpowiednie nazwisko, 

a następnie zapisać pismo za pomocą przycisku {Zapisz}. 

W zakładce „Działania” pojawi się wtedy opcja powrotu do edycji pisma lub możliwość przekazania 

go do podpisu: 



 
 

46 
 

 

Po naciśnięciu przycisku {Przekaż do podpisu}, jeżeli użytkownik został wskazany jako 

podpisujący pismo, zobaczy następujące opcje: 

   

Przycisk {Podpisz} umożliwia podpisanie pisma w sposób opisany w sekcji 3. „Dokumenty do 

akceptacji”. Jeżli użytkownik nie został wskazny jako osoba podpisująca pismo, wtedy pismo do 

podpisu pojawi się u użytkowników wskazanych do podpisu pisma w sekcji „Dokumenty do 

akceptacji”. 

Przycisk {Cofnij} cofa pismo do kroku przed przekazaniem pisma do podpisu.  

b) Podgląd wniosków w sprawie. 

 

Po naciśnięciu w sekcji „Wnioski w sprawie” przycisku {Podgląd}, użytkownikowi wyświetla się 

formularz wniosku przypisanego do sprawy. 
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Użytkownik ma możliwość: 

a)  pobrania Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia w formie pliku .pdf lub .xml klikając na 

przycisk {Pobierz}: 

 

Wybranie pliku .xml spowoduje wyświetlenie poniższego ekranu:

  

Wybranie pliku .pdf wygeneruje dokument jak pokazano poniżej: 
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b) 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 II 

 

7. Sekcja: Decyzje 

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

niezbędnych danych dotyczących decyzji. 
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Diagram przepływu dokumentacji prezentuje poniższy rysunek. 
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IV. Opis wybranych funkcjonalności biznesowych 

1. Modyfikacja wniosku 

Wnioskodawca ma możliwość korekty wniosku Modyfikację taką należy złożyć w formie pisemnej 

w danej sprawie. W tym celu wybieramy rodzaj pisma „Pismo z modyfikacją elementów wniosku”. 

W przypadku stwierdzenia, iż proponowane zmiany są możliwe na danym etapie procedowania, 

pracownik prowadzący sprawę zmodyfikuje odpowiednie wniosek. Niektóre zmiany nie będą 

dozwolone ze względu na etap procedowania sprawy. 

Uwaga: Część zmian wpływających na ścieżkę procedowania wniosku może nie być dozwolona 

i nie zostanie wprowadzona w ten sposób. Zmiany wpływające na zawartość merytoryczną, czy 

wpływające na konieczność poniesienie dodatkowych opłat nie mogą zostać zrealizowane w ten 

sposób. W takich przypadkach konieczne jest złożenie nowego wniosku. 

2. Uzupełnienie wniosku 

W przypadku wezwania do uzupełnienia braków, w momencie wybrania opcji „Uzupełnij wniosek” 

pojawi się formatka, w której będzie można uzupełnić/poprawić tylko te pola do których 

Wnioskodawca został wezwany w ramach oceny formalno-prawnej. Na formatce jest dedykowane 

miejsce na umieszczenie potwierdzenia wniesienia opłaty za uzupełnienie wniosku, a także 

umieszczone zostało pole tekstowe, które można wykorzystać do przekazania krótkiej informacji, 

np. krótki opis precyzujący naniesione dane. Oprócz tego istnieje możliwość dołączenia załącznika 

(paczki załączników). 

Uwaga: W ramach uzupełnienia wniosku nie ma możliwości wprowadzania zmian do wniosku 

innych niż wskazane przez pracownika Ministerstwa Zdrowia. W przypadku konieczności zmiany 

innych pól nie wskazanych w wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych należy skorzystać 

z możliwości „Modyfikacji wniosku’. Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych jest 

dokumentem z powiązaną logiką biznesową. W przypadku aktywnego wezwania do uzupełnienia 

braków formalnych ograniczona zostaje możliwość przesyłania innych pism. Przed podjęciem 

innych czynności wymagana jest odpowiedź na wezwanie.  

3. Wgląd w akta 

W ramach zapewnienia aktywnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym, SOLR 

umożliwia wgląd w akta spraw złożonych za jego pośrednictwem. Wgląd w akta sprawy jest 

możliwy w sposób dwojaki:  

- dostęp do akt sprawy wytworzonych na danym etapie postępowania, po zamknięciu tego etapu, 

- dostęp do akt sprawy na wniosek  

Każda sprawa prowadzona za pośrednictwem SOLR podzielona jest na kilka etapów: 

- ocena formalno-prawna, 

- AOTMiT (jeśli dotyczy), 
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- uzgadnianie programu lekowego (jeśli dotyczy), 

- negocjacje, 

- Komisja Ekonomiczna, 

- rozstrzygnięcie Ministra Zdrowia, 

- wydanie decyzji. 

Po zamknięciu każdego z tych etapów pojawi się informacja o zmianie statusu sprawy (w 

podglądzie sprawy). w takim przypadku zostanie odblokowany wgląd w materiały wytworzone na 

danym etapie sprawy, np. po etapie negocjacji zostanie udostępniony protokół negocjacyjny. 

W przypadku chęci wglądu w akta danego etapu należy wystąpić z wnioskiem pisemnym 

wybierając w danej sprawie odpowiedni rodzaj pisma. Po odpowiednim przetworzeniu takiego 

pisma zostaną udostępnione dokumenty z obecnie procedowanego etapu sprawy na określony 

czas.  

Uwaga: Skorzystanie z opcji wglądu w akta na żądanie powoduje podgląd dokumentów 

z aktywnego etapu sprawy wytworzonych do czasu wpłynięcia takiego żądania. Opcja ta nie 

zadziała aby zobaczyć wytworzone dokumenty po wpłynięciu takiego żądania.  

Po minięciu określonego czasu dostęp do aktualnego etapu sprawy zostanie zablokowany do 

czasu jego zamknięcia, albo ponownego przesłania wniosku o wgląd w akta. Każdy taki dostęp 

jest automatycznie rejestrowany przez system.  

 

V. 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

