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1. Jak należy podpisywać wnioski elektroniczne wraz z załącznikami? 

 

Odpowiedź:  

Dokumenty pełniące rolę załączników do wniosków, na których ciąży rygor dostarczenia  

w oryginale lub jako odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem, winny zostać opatrzone: 

w przypadku składania oryginału dokumentu - przez wystawcę dokumentu potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku przedkładania 

odpisu dokumentu – uwierzytelnione przez notariusza albo przez występującego w sprawie 

pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą 

podatkowym. Dokumenty, które zgodnie z warunkami ustawy refundacyjnej należy dołączyć  

do wniosku w formie kserokopii, mogą być dołączone do wniosku rozpatrywanego w systemie 

SOLR o w formie skanu.  

2. Kto może podpisywać załączniki dołączone do wniosków refundacyjnych? 

 

Odpowiedź:  

a) Oświadczenia woli wytworzone w postaci elektronicznej podpisuje osoba umocowana 

b) Aby uwierzytelnić kopie dokumentów: 

Zgodnie z art. 76a § 2 i § 2a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania 

administracyjnego, jeżeli załączniki mają zostać przedstawione organowi w odpisie, odpis ten 

powinien być poświadczony przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika 

strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. 

Jeżeli odpis dokumentu został sporządzony w formie dokumentu elektronicznego, poświadczenie 

jego zgodności z oryginałem, dokonuje się przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego 

albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Ponadto w myśl art. 33 § 3a jeżeli odpis 

pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone  

w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia, o którym mowa w § 3, dokonuje się, 

opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących 

umocowanie uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach danych określonych  

w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie elektroniczne 

poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem notariusz opatruje 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
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3. 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. 

4. 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. 

 

Odpowiedź:  

Ze względu na konieczność prawidłowej obsługi poszczególnych dedykowanych załączników 

istnieje możliwość załączenia więcej niż jednego dokumentu. w tym celu należy użyć kompresora 

danych i umieścić paczkę w postaci pliku z rozszerzeniem .zip. Jest to rozwiązanie ułatwiające 

obsługę wniosku zarówno po stronie wnioskodawcy jak też organu. Nie przewidujemy zmieniać 

obecnego rozwiązania.  

5. Czy można jednym podpisem poświadczyć kilka załączników? Czy do każdego 
załącznika musi być osobny podpis? 

 

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

postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.0.1257). 

6. 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. 

7. 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 ustaleniami a zapisanym protokole, warto 

od razu zgłosić zastrzeżenia Przewodniczącemu Zespołu Negocjacyjnego, aby naniesione zostały 

odpowiednie poprawki.  

 

8. 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? 
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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. 

 

9. 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. 

10. 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. 

 

11. Czy wniosek o założenie konta administratora w SOLR należy złożyć dla wszystkich 
pracowników? 

 

Odpowiedź:  
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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. 

 

12. 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 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/
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13. Czy istnieje możliwość usunięcia konta użytkownika? 

 

Odpowiedź:  

W SOLR fizycznie konto nie jest usuwane, jest ono blokowane. Dane wytworzone przez 

użytkownika są zachowywane. Konto użytkownika można skasować w jednym a dodawać w innym 

kontekście. Po zablokowaniu konta w konkretnym kontekście, dany użytkownik traci dostęp do 

tych danych. Konto użytkownika nie jest kasowane z P2SA. w przypadku zmiany pracy przez 

konkretnego użytkownika, jego konto powinno zostać usunięte przez Administratora Lokalnego 

Wnioskodawcy w dotychczasowej firmie, a założone przez Administratora Lokalnego 

Wnioskodawcy w nowej firmie. 

14. Czy istniałaby możliwość dodania funkcji polegającej na utworzeniu wzoru 
wniosku/pisma, z uzupełnioną częścią pól do wielokrotnego wykorzystania? 

 

Odpowiedź:  

Aby złożyć wniosek należy wypełnić odpowiednie pola. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych 

danych, wniosek jest przekształcany w format *pdf aby można go było pobrać na dysk lokalny, lub 

wydrukować. Aby ułatwić wypełnianie wielu wniosków dla podobnych produktów, jest możliwość 

skopiowania wcześniej wypełnionego wniosku. Ze względu na różnorodną formę pism, oraz 

występowanie specyficznych elementów na pismach, nie przewidujemy wprowadzenia jednolitych 

ich wzorów. w systemie zostały wydzielone dedykowane rodzaje pism, których należy używać aby 

przesłać odpowiednie pismo w celu przyspieszenia obsługi sprawy. 

15. Czy przy nadawaniu uprawnień przez Administratora MZ wymagane jest 
upoważnienie dla osoby reprezentującej Wnioskodawcę, która będzie pełniła funkcję 
administratora lokalnego w SOLR? Czy osoba reprezentująca firmę zakładając konto 
w P2SA jest w jakiś sposób weryfikowana? Czy wymagane w tym przypadku jest 
upoważnienie do reprezentowania firmy? 

 

Odpowiedź:  

Aby zostało utworzone konto Wnioskodawcy, należy złożyć wniosek o założenie konta w SOLR 

zgodnie z ustawą refundacyjną. Instrukcja składania wniosku umieszczona jest na stronie 

internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem: http://www.mz.gov.pl/leki/refundacja/system-

obslugi-list-refundacyjnych-solr/zakladanie-kont/ Załączniki do wniosku precyzuje art. 32a. ustawy 

z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1844) 

 

http://www.mz.gov.pl/leki/refundacja/system-obslugi-list-refundacyjnych-solr/zakladanie-kont/
http://www.mz.gov.pl/leki/refundacja/system-obslugi-list-refundacyjnych-solr/zakladanie-kont/
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16. Co należy wpisać we wniosku refundacyjnym w pkt 9 Dawka w przypadku 
produktu złożonego? Jest adnotacja, iż w przypadku produktu złożonego wpisać dawkę 
głównej substancji? Co to oznacza, czy dawkę substancji, której jest najwięcej w leku 
złożonym? 

 

Odpowiedź:  

To pole służy do wyliczeń automatycznych zawartości DDD w opakowaniu. Należy podać dawkę 

substancji, która jest podana w polu Wielkość DDD określona przez WHO. Również w polu Ilość 

substancji czynnej w opakowaniu należy podać zawartość tej samej substancji. Uznaje się, że 

powinna być wpisywana ta substancja, której jest więcej. Wyjątek będzie stanowić duża rozpiętość 

cenowa obu substancji, jeśli koszt całkowity substancji której jest mniej jest dużo większy niż tej 

której jest więcej w opakowaniu, powinna zostać podana ta droższa substancja ze względu na 

możliwie duży wpływ na cenę produktu leczniczego. Co do zasady wybór która substancja będzie 

wpisana powinien podejmować wnioskodawca. Ważne jest aby zachować korelację pomiędzy 

wpisywanymi danymi.  

 

17. Dane użytkownika uległy zmianie. w jaki sposób zmienić je w SOLR? 

 

Odpowiedź: 

W SOLR można zmienić tylko dane teleadresowe użytkownika. Do uwierzytelniania użytkowników 

wykorzystywane jest P2SA. W przypadku konieczności zmiany nazwiska zmianę danych można 

zgłosić na trzy sposoby: 

- za pomocą pisma tradycyjnego, podpisane tradycyjnie: wysłanie na adres Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A; 

- za pomocą ePuap, podpisane Profilem Zaufanym: wysłanie na skrytkę podawczą  ePuap  csioz 

- za pomocą e-mail, podpisane certyfikatem kwalifikowanym: wysłanie na adres 

kancelaria@csioz.gov.pl 

W przypadku wysłania za pomocą ePUAPu proszę skorzystać z poniższej ścieżki: 

Pismo przez ePUAP z użyciem opcji podpisu: 

- logowanie do https://epuap.gov.pl/  

- klik na KATALOG SPRAW 

- w trzecim kafelku SPRAWY OBYWATELSKIE klik na „Najczęściej załatwiane sprawy” 

- niżej klik w napis „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” 

mailto:kancelaria@csioz.gov.pl
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- klik w przycisk „Załatw sprawę” (po tym dłużej czekamy) 

- w polu „Ustaw/zmień adresata” wpisujemy „CENTRUM SYSTEMÓW” kliknięcie w jedyną 

podpowiedź 

- Rodzaj pisma „Inne pismo”, stosowny tytuł „P2SA zmiana danych”, w treści „Proszę o …” 

- przechodzimy dalej „Zapisz”, potem podpisz i wyślij. 

 


