
Trzy loga tutaj





1. Weryfikacja
2. Zapis
3. Utworzenie kodu dostępowego 

Pracownik medyczny 
wystawia i cyfrowo 
podpisuje e-receptę (podpis 
ZUS, profil zaufany, podpis 
kwalifikowany)

Pacjent otrzymuje
kod dostępowy

– wystawienie



e-recepta - lista reguł weryfikacji
Lista reguł weryfikacji



e-recepta - lista reguł weryfikacji – dane pacjenta

• Konieczność wpisania identyfikatora pacjenta

• Sprawdzenie, czy PESEL pacjenta jest w CWUb (REG.WER.1306)

• Sprawdzenie, czy osoba jest uznana w CWUb za zmarłą 
(REG.WER.1307)

• Sprawdzenie poprawności  cyfry kontrolnej numeru PESEL



e-recepta - lista reguł weryfikacji – dane 
usługodawcy

• Sprawdzenie czy podmiot jest aktywny w CWUd (RPWDL, RA)

• Zgodność REGON z dokumentu z CWUd

• Poprawność cyfry kontrolnej numeru REGON

• 9 znakowy REGON praktyki lekarskiej



e-recepta - lista reguł weryfikacji – dane osoby 
wystawiającej receptę

• Sprawdzenie, czy NPWZ wystawcy recepty znajduje się w Centralnym 
Wykazie Pracowników Medycznych (CWPM)

• Sprawdzenie, czy NPWZ wystawcy recepty jest aktywny



e-recepta - lista reguł weryfikacji – dane leku

• Zgodność EAN z rejestrem leków (RPL, RSF)

• Zgodność EAN z identyfikatorem leku (RPL, RSF)



e-recepta - lista reguł weryfikacji – dane refundacji

• Konieczność wskazania płatnika na recepcie refundowanej

• Weryfikacja płatnika (z rejestrem płatników)

• Weryfikacja poziomu odpłatności leku z listą refundacyjną (SOLR)



e-recepta - lista reguł weryfikacji – dane dokumentu 
i podpisu pod dokumentem

• Data i czas podany w dokumencie (brak możliwości wystawienia z 
datą wsteczną)

• Sprawdzenie numeru recepty i jego formatu (rozporządzenie ws
recept)

• Brak możliwości zapisania recepty o zdublowanym numerze



–przekazanie danych dostępowych

SMS E-mail Wydruk informacyjny



✓1 lek=1 e-recepta

✓Częściowa realizacja e-recepty

✓Możliwość realizacji e-recept z pakietu w różnych aptekach

✓Automatyczne nadawanie numerów receptom 

✓Brak możliwości poprawy wystawionej e-recepty

✓Wyjątki od wystawiania e-recept:

✓ Pro auctore, pro familiae (postać papierowa lub elektroniczna)

✓ Import docelowy

✓ Transgraniczna, dla osoby NN, weterynaryjna

✓ Brak dostępu do systemu 

- zmiany



Jak rozpocząć pracę 

z e-receptą? 



– podłączenie do Systemu P1

Złóż wniosek o dostęp do Systemu P1 w RPWDL 

https://rpwdl.csioz.gov.pl

Film instruktażowy pod linkiem

Zaktualizuj oprogramowanie gabinetowe 
o funkcjonalność e-recepty 

Zacznij wystawiać e-recepty

https://rpwdl.csioz.gov.pl/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzPRusQntEImGVr--SxCPg90OCA91HoCn


Osoby zatrudnione w podmiotach 
leczniczych

– podłączenie do e-recepty

Podłączenie do systemu P1
(generowanie certyfikatów) przez 

RPWDL

Osoby posiadające praktyki 
indywidualne/grupowe bez systemu 
gabinetowego

Osoby posiadające praktyki 
indywidualne/grupowe z systemem 
gabinetowym

Logowanie do gabinet.gov.pl 
(z pominięciem wniosku przez RPWDL)

Wystawianie-recept

Wystawianie e-recept

Wystawianie e-recept



Warunki do spełnienia przed złożeniem wniosku o 
dostęp do P1:

1. Aktywne konto w RPWDL(posiadanie loginu i 
hasła)

2. Przypisana księga rejestrowa do konta











Użytkownik nie pamięta loginu:

1.Kontakt z infolinią RPWDL pod numerem 19 457 
lub

2.Założenie nowego konta 















➢ Sprawdzenie w pliku z błędami, jaki problem występuje dla danego numeru księgi 





Aplikacja 
gabinet.gov.pl

• przygotowana z myślą o małych gabinetach/praktykach

• umożliwia wystawienie e-recepty i e-skierowania

• jest bezpłatna

• dostępna z poziomu przeglądarki internetowej

• logowanie za pomocą profilu zaufanego

• automatyczne utworzenie konta dla praktyki indywidualnej i 
grupowej po zalogowaniu (bez konieczności składania wniosku 
o dostęp do P1 przez RPWDL)













































Komunikacja infolinia NFZ-CSIOZ



Komunikacja infolinia NFZ-CSIOZ

• wdrozenie_erecepty@csioz.gov.pl (pytania merytoryczne dot. 
brakujących kwestii w FAQ)

• kwestie związane z błędami technicznymi- odesłanie użytkownika
na e-mail: e-recepta@csioz.gov.pl

mailto:wdrozenie_erecepty@csioz.gov.pl
mailto:e-recepta@csioz.gov.pl


Komunikacja z aptekami

• Na podstawie przekazanego do oddziałów materiału –FAQ dla e-
recepty (kwestie ogólne związane z wdrożeniem, podłączenie do P1), 
realizacja recept papierowych z wysyłką elektronicznego DRR, 
realizacja e-recept z niepoprawnymi danymi, zmiany ustawowe

• Najczęstsze pytania:
• Recepta papierowa- REG.WER.1307, REG.WER.1306

• Recepta elektroniczna- „E-recepta nie zawiera kompletu danych, czy mogę ją 
zrealizować jako refundowaną ” →FAQ- realizacja e-recept z niepoprawnymi 
danymi

• Podłączenie nowej apteki/nowego punktu aptecznego do P1- weryfikacja 
danych w RA/CRF→ do CSIOZ



Komunikacja z podmiotami/praktykami

• FAQ dla lekarzy i pracowników medycznych (kwestie ogólne, zmiany 
związane z wdrożeniem e-recepty, podłączenie do P1, zmiany w 
zakresie przepisów= ustawa o e-zdrowiu)

• Prezentacja ze szkoleń prowadzonych przez zespół WWSP1

• Najczęściej zadawane pytania:
• Błąd podczas wypełniania wniosku do P1 (podmiot nieaktywny w CWUd; brak 

nr PESEL administratora w CWUb)

• Reprezentuję podmiot/praktykę. Co mam zrobić, żeby zacząć wystawiać e-
receptę?

• Błąd podczas wystawienia e-recepty-komunikat błędu z P1→ do CSIOZ



Komunikacja z praktykami bez systemu 
gabinetowego (gabinet.gov.pl)
• możliwość zakupu/znalezienia darmowego rozwiązania na rynku

• możliwość korzystania z gabinet.gov.pl 
• instrukcja dla gabinet.gov.pl na stronie + przekazana w paczce materiałów do 

oddziałów
• docelowo-filmiki instruktażowe na kanale CSIOZ na YouTube
• najczęściej zadawane pytania:

• Co muszę zrobić, żeby korzystać z gabinet.gov.pl?
• Czy muszę mieć umowę z NFZ, żeby wystawiać e-recepty refundowane? Jak 

skonfigurować gabinet.gov.pl, żeby wystawiać e-recepty refundowane?
• nadmiarowo wyświetlany kafalek z danymi praktyki/ niepoprawne dane praktyki/ błąd 

techniczny po zalogowaniu→ do CSIOZ
• niepoprawny numer telefonu w RPWDL
• recepty pro auctore, pro familiae, recepta dla obcokrajowca



USTAWA z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia 



USTAWA z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia 

• możliwość wystawiania recept pro auctore i pro familae w postaci 
elektronicznej (styczeń 2020)

• wystawianie recept transgranicznych w postaci elektronicznej (połowa 2020)

• wydłużenie okresu ważności większości e-recept do 365 dni
wyjątki:
recepta na antybiotyk- 7 dni
recepta na preparat immunologiczny- 120 dni
recepta na lek odurzający, psychotropowy- 30 dni

• możliwość wystawienia e-recepty na 360 dni kuracji przez lekarza, 180 dni przez 
pielęgniarkę/położną

• możliwość wystawiania e-recept z uprawnieniem dodatkowym „senior” przez 
lekarzy specjalistów (umowa z NFZ na udzielanie świadczenia) oraz przy wypisie 
ze szpitala – po uprzedniej weryfikacji historii zrealizowanych recept pacjenta 
(1 lipca 2020)



USTAWA z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia 

• możliwość realizacji e-recept na podstawie e-dowodu, 
aplikacji mObywatel, wydruku informacyjnego z e-maila/IKP 
po podpisaniu oświadczenia

• brak konieczności wskazywania OW NFZ pacjenta na 
recepcie (od 1 lipca 2020)

• możliwość wystawiania e-recept z wykorzystaniem podpisu 
ZUS w imieniu lekarza przez asystenta medycznego po 
nadaniu mu upoważnienia w RAM (30 października 2019)

• możliwość wystawienia e-recept z użyciem certyfikatu ZUS
przez pielęgniarki i położne  (30 października 2019)



USTAWA z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia 

Poziom odpłatności i uprawnienia dodatkowe

• udostępnienie narzędzia informatycznego wspomagającego proces 
określenia poziomu odpłatności leku na e-recepcie oraz brak 
konsekwencji dla wystawiającego w przypadku jego nieprawidłowego 
działania (31 grudnia 2019)

• udostępnienie informacji o uprawnieniach dodatkowych oraz o 
posiadanych przez pacjentów orzeczeniach o stopniu 
niepełnosprawności (31 grudnia 2021)



USTAWA z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia 

Dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta

• dostęp do historii zrealizowanych recept i skierowań dla osoby wytwarzającej 
dany dokument

• dostęp do historii zrealizowanych recept, skierowań i dokumentacji medycznej 
dla lekarza i pielęgniarki POZ nadawany automatycznie z mocy ustawy 
oraz w sytuacji zagrożenia życia 

• możliwość nadania dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta 
za pośrednictwem IKP dla pozostałych pracowników medycznych 



• poszerzenie funkcjonalności IKP (maksymalnie do połowy roku 2021) 
o możliwość m.in.:
✓ złożenia deklaracji POZ
✓ złożenia wniosku o kartę EKUZ
✓ możliwość składania skarg do Rzecznika Praw Pacjenta, MZ, NFZ
✓ dostępu do informacji o wycofanych z obrotu produktach 

leczniczych(SMS)
✓ dostępu do e-ZLA

• możliwość potwierdzania profilu zaufanego i promowanie logowania 
do IKP przez świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu POZ

USTAWA z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia 



Darmowe szkolenia w całej Polsce

• Szkolenia są otwarte, bezpłatne – każdy może
się zapisać.

• Lista miejsc, gdzie odbywają się szkolenia stale 
się powiększa

• Podmioty zainteresowane organizacją szkolenia
na terenie swojej placówki prosimy o kontakt
pod adresem: e-recepta@csioz.gov.pl

https://szkolenia-ezdrowie.csioz.gov.pl/

mailto:e-recepta@csioz.gov.pl


e-recepta@csioz.gov.pl

e-skierowanie@csioz.gov.pl

ikp-pomoc@csioz.gov.pl

Infolinia: 19 457

mailto:e-recepta@csioz.gov.pl
mailto:e-skierowanie@csioz.gov.pl
mailto:Ikp-pomoc@csioz.gov.pl

