
 
 

1 
 

 
 
 
 
 

System Obsługi List Refundacyjnych 
 
 

ZESTAWIENIE PYTAŃ I ODPOWIEDZI 

 

 Wersja 1.1 

 

 

 

 

HIS TORIA Z MIAN DOKU M ENTU 

Wersja Data Komentarz 

1.1 2018-08-27 
Uaktualnienie dokumentu do wersji 

v1.24.1.20180816 aplikacji  

 

 

  



 
 

2 
 

1. Wniosek utworzony przez jednego z użytkowników zwykłych systemu powinien być 

widoczny i dostępny do edycji dla innych użytkowników zwykłych, na każdym etapie 

(obecnie dostęp do tych wniosków mają wszyscy użytkownicy decyzji oraz na etapie 

„złożony” jeden użytkownik zwykły – tylko ten, który zainicjował wniosek. Pozostali 

użytkownicy zwykli widzą je dopiero po odebraniu przez Ministerstwo Zdrowia – gdy 

przejdzie na status „aktywny”). 

Odpowiedź: Wniosek podczas edycji widziany jest przez osobę, która go przygotowuje. Po zapisie 

wersji roboczej formularz wniosku widoczny jest także dla osób z nadaną rolą „użytkownik 

decyzyjny”. Użytkownicy z rolą „użytkownik zwykły" widzą wnioski przygotowane przez innych 

użytkowników dopiero po ich wysłaniu do Ministerstwa Zdrowia. 

2. Prosimy o rozważenie możliwości załączania kilku załączników do wniosku. Aktualnie SOLR 

umożliwia załączenie jednego załącznika. Np. pełnomocnictwa (w tym poświadczone przez 

radcę prawnego pełnomocnictwa) trzeba spakować i załączyć jako plik .zip. 

AKTUALIZACJA 

Odpowiedź: Ze względu na konieczność prawidłowej obsługi poszczególnych dedykowanych 

załączników istnieje możliwość załączenia więcej niż jednego dokumentu. W tym celu należy 

nacisnąć przycisk przy załącznikach. 
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3. Czy można jednym podpisem poświadczyć kilka załączników? Czy do każdego załącznika 

musi być osobny podpis? 

AKTUALIZACJA 

Odpowiedź: Zgodnie  z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579) podpis kwalifikowany może być uznany za równoważny 

pod względem skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu podpisem własnoręcznym. Oznacza 

to, że jeśli danego oświadczenia woli nie trzeba było opatrywać podpisem własnoręcznym, to 

również nie trzeba go opatrywać podpisem kwalifikowanym. Aspekty posługiwania się podpisem 

kwalifikowanym precyzuje dokładnie art. 76a Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.0.1257). W obecnej wersji aplikacji wszelkie 

niepodpisane załączniki dodane do wniosku zostaną podpisane podczas podpisania wniosku. 

4. Czy można edytować wniosek przez więcej niż jedną osobę? 

 

Odpowiedź: Wniosek w wersji roboczej może być edytowany przez jedną osobę na raz. 

Z założenia jest to ta sama osoba, która go przygotowuje. Po przesłaniu do osoby o nadanej roli 

„użytkownik decyzyjny” jest możliwość ponownej edycji takiego wniosku. 

 

5. Protokół negocjacyjny powinien być podpisany przez wszystkie osoby upoważnione, a nie 

jedynie przez osobę która podpisała na negocjacjach protokół w wersji papierowej 

 

Odpowiedź: Ze względu na okres przejściowy przepisów wprowadzających obligatoryjność użytku 

SOLR dla składania wniosków z art. 24 ustawy refundacyjnej, obecnie prowadzone są 

postępowania zarówno w formie papierowej jak też elektronicznej. Z tego też względu w niektórych 

miejscach mogą być duplikowane czynności, np. podpisanie danego dokumentu w wersji 

papierowej oraz elektronicznej. Co do zasady protokół negocjacyjny musi być podpisany przez 

osoby biorące udział w negocjacjach po stronie wnioskodawcy a nie przez wszystkie osoby 

upoważnione w danej sprawie. Skoro danej osoby nie było na negocjacjach, nie może potwierdzić 

zawartych ustaleń. SOLR umożliwia interakcje także podczas procesu negocjacji. Dla wniosków 

złożonych w SOLR podczas negocjacji jest możliwość sprawdzenia zapisanych ustaleń 

w protokole negocjacyjnym a także podpisanie go od razu, lub złożenie uwag co do zapisanej 

treści ustaleń. Konieczne w tym celu są: wskazanie jako osoby upoważnionej w danej sprawie, 

własne urządzenie elektroniczne umożliwiające wykonanie podpisu elektronicznego, albo użycie 

Profilu Zaufanego, oraz dostęp do internetu. Jeżeli wykryte zostaną rozbieżności pomiędzy 
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ustaleniami a zapisanym protokole, warto od razu zgłosić zastrzeżenia Przewodniczącemu 

Zespołu Negocjacyjnego, aby naniesione zostały odpowiednie poprawki.  

 

6. Jaką ma funkcję pełnomocnik, któremu nie przypiszemy statusu osoby podpisującej lub 

osoby do korespondencji  – może podpisywać odbiór pism w sprawie? Czy osobie 

upoważnionej w oparciu o KRS możemy zaznaczyć status pełnomocnika? 

 

Odpowiedź: Status pełnomocnika wynika z odpowiednich pełnomocnictw. Osoby upoważnione 

w sprawie mogą posiadać różne formy reprezentacji, jak chociażby wynikającą z KRS. 

Udostępnione jest pole tekstowe, w którym można opisać jeżeli zachodzi taka konieczność sposób 

reprezentacji wszystkich osób wskazanych w danej sprawie. Wskazanie osób podpisujących 

wniosek oraz osoby do korespondencji jest podyktowane aspektem technicznym. Wskazanie 

osoby podpisującej wniosek, oznacza fizycznie przesłanie danego wniosku do podpisu tej osoby. 

Wskazanie więcej niż jednej osoby będzie ze sobą niosło konieczność złożeniu tylu podpisów ile 

osób zostało wskazanych. Osoba do korespondencji będzie odpowiedzialna za podpisanie 

odebrania pisma. Szerzej w instrukcji Wnioskodawcy w sekcji: Przesyłki wpływające. 

7. Czy przypisanie do sprawy osoby bez zaznaczenia żadnej funkcji wymaga dołączenia 

pełnomocnictwa tej osoby? 

 

Odpowiedź: Skoro dana osoba została wskazana w danej sprawie to musi być dołączony 

odpowiedni dokument poświadczający jej umocowanie. Pełnomocnictwo jest jednym z rodzajów 

takiego dokumentu. 

8. Czy wraz z mailową informacją o pojawieniu się nowego pisma w sprawie, mogłoby być ono 

przesłane jako załącznik, oczywiście z pozostawieniem koniczności podpisania odbioru 

pisma w systemie SOLR potwierdzonego epuap-em lub podpisem elektronicznym. 

  

Odpowiedź: System doręczeń w SOLR realizowany jest poprzez skrzynkę podawczą, zgodną 

z kodeksem postępowania administracyjnego. Przesyłanie dokumentów urzędów drogą mailową 

nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Nie planujemy zmieniać obecnego rozwiązania. 

  

9. Czy wniosek o założenie konta administratora w SOLR należy złożyć dla wszystkich 

pracowników? 
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Odpowiedź: Nie. Wymagany jest tylko jeden wniosek o założenie konta administratora w SOLR dla 

każdego wnioskodawcy (podmiot będący adresatem decyzji). Następnie administrator lokalny 

wnioskodawcy ma możliwość zakładania kont i nadawania uprawnień dla pozostałych 

pracowników. 

 

10. Po załadowaniu podpisanego pliku, długo trwa weryfikowanie podpisu. 

 

Odpowiedź: 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 SDKoraz 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/ 
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