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3 Wprowadzenie 

3.1 O systemie 
System Obsługi Importu Docelowego SOID umożliwia składanie zapotrzebowań na sprowadzenie 
z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta, o których mowa 
w art. 4 ust. 2, zgłoszeń o konieczności wydania zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu 
leczniczego, o którym mowa w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, a także 
zapotrzebowań na sprowadzenie z zagranicy środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia. SOID umożliwia rozpatrywanie złożonych zapotrzebowań lub zgłoszeń, pobieranie przez apteki 
i hurtownie farmaceutyczne rozpatrzonych zapotrzebowań lub zgłoszeń oraz komunikację z ministrem 
właściwym do spraw zdrowia. 

SOID jest systemem teleinformatycznym, w którym są przetwarzane dane niezbędne do wydawania przez 
ministra właściwego do spraw zdrowia rozstrzygnięć w sprawie sprowadzenia z zagranicy produktu 
leczniczego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz dopuszczenia 
do obrotu produktu leczniczego nieposiadającego pozwolenia (art. 31c Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. 
o systemie informacji w ochronie zdrowia). 

3.2 Strona publiczna - Sprawdź zapotrzebowanie 

Użytkownik niezalogowany ma możliwość sprawdzenia w SOID zapotrzebowania po podaniu 
przynajmniej dwóch danych 

 

https://borg.wolterskluwer.pl/auth/FormAuthPage.ashx?applicationId=AndromedaProduction&referer=https%3A%2F%2Fsip.lex.pl%2F&originalReferrer=https%3A%2F%2Fjira.csioz.gov.pl%2F
https://borg.wolterskluwer.pl/auth/FormAuthPage.ashx?applicationId=AndromedaProduction&referer=https%3A%2F%2Fsip.lex.pl%2F&originalReferrer=https%3A%2F%2Fjira.csioz.gov.pl%2F
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Po wprowadzeniu np. Kod zapotrzebowania oraz Numer RPWDL 

 

Należy użyć przycisku Sprawdź 
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W przypadku wprowadzenia prawidłowych danych zostaje wyświetlony podgląd zapotrzebowania 

 

Jeżeli nie odnaleziono zapotrzebowania zostaje wyświetlony komunikat 
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4 Role w systemie opisane w niniejszej instrukcji 

a. Lekarz 
Użytkownik posiadający uprawnienia do wystawiania zapotrzebowań na sprowadzenie 
z zagranicy produktów w ramach tzw. importu docelowego. 

b. Konsultant 
Użytkownik posiadający uprawnienia do oceny oraz wydania opinii do zapotrzebowania. 
Uprawnienia konsultanta w SOID nadawane są automatycznie w przypadku posiadania 
konta lekarza oraz zgodności NPWZ lekarza z danymi w Rejestrze konsultantów. 
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5 Pierwsze kroki 

5.1 Zarejestruj się 
Jeżeli użytkownik nie posiada konta w Elektronicznej Platformie Logowania Ochrony zdrowia należy użyć 
linku Zarejestruj się 

 

Użytkownik zostaje przekierowany do Elektronicznej Platformy Logowania Ochrony Zdrowia (e-PLOZ),  
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Po kliknięciu linku Zarejestruj się  

 

Należy utworzyć konto wprowadzając dane do formularza  
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Proces zakładania konta w e-PLOZ został zakończony należy przejść do SOID i zalogować się, logowanie 
opisane w punkcie Zaloguj do systemu 

 

5.2 Założenie konta lekarza w SOID 

Założenie konta jest możliwe tylko dla użytkowników posiadających konto w Elektronicznej Platformie 
Logowania Ochrony Zdrowia (e-PLOZ) oraz zarejestrowanych w Centralnym Wykazie Pracowników 
Medycznych. 

W celu założenia konta należy wejść na stronę https://soid.ezdrowie.gov.pl/ i kliknąć przycisk Zaloguj się: 

 

https://soid.ezdrowie.gov.pl/
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W polach Login, Hasło należy podać dane logowania w platformie e-PLOZ 

 

Po poprawnym zalogowaniu należy kliknąć Wniosek o założenie konta dla lekarza 
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Następnie w polu NPWZ należy wprowadzić numer prawa wykonywania zawodu lekarza 

 

Po wprowadzeniu NPWZ należy kliknąć Podpisz i wyślij: 

 

Użytkownik zostanie przekierowany do systemu eGate celem podpisania Wniosku o założenie konta 
lekarza.  

Opis procesu obsługi podpisów znajduje się w rozdziale Podpisywanie dokumentów. 
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Proces tworzenia konta został zakończony – użytkownik jest zalogowany i może kontynuować pracę 
w SOID. 

 

5.3 Zaloguj do systemu 

W celu zalogowania do SOID, należy wybrać opcję Zaloguj się 
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Użytkownik zostaje przekierowany do platformy e-PLOZ, gdzie należy wprowadzić dane logowania: 

 

Po prawidłowym uwierzytelnieniu proces logowania został zakończony – użytkownik jest zalogowany 
i może kontynuować pracę w SOID. 
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5.4 Wylogowanie z systemu 

Wylogowanie z SOID możliwe jest poprzez rozwinięcie listy w górnej belce 

 

Z listy użytkownik wybiera Wyloguj 
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Następuje wylogowanie użytkownika z SOID 

 

6 Lekarz  

Rozdział został poświęcony funkcjonalności zarządzania zapotrzebowaniami. Użytkownik z rolą Lekarz ma 
możliwość tworzenia, edycji oraz wyświetlania szczegółów zapotrzebowań. 

W celu wyświetlenia listy zapotrzebowań należy wybrać Zapotrzebowania w menu głównym. 
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Na ekranie widzimy listę wszystkich zapotrzebowań utworzonych przez użytkownika. 

 

Listę można filtrować używając filtrów u góry widoku 
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Istnieje możliwość wyszukiwania zaawansowanego. W tym celu rozwijamy listę Wyszukiwanie 
zaawansowane 

 

Jeśli chcemy pozbyć się filtrowania i znowu widzieć całą listę, usuwamy wartości z tych pól lub używamy 
przycisku Wyczyść kryteria wyszukiwania. 

6.1 Zapotrzebowanie na produkt stosowany poza podmiotem leczniczym 
(tzw. ambulatoryjne) 

W celu utworzenia zapotrzebowania na produkt stosowany poza podmiotem wykonującym działalność 
leczniczą należy kliknąć przycisk Dodaj zapotrzebowanie na produkt stosowany poza podmiotem 
leczniczym. 

System wyświetli formularz umożliwiający wypełnienie nowego zapotrzebowania. 

Krok 1.  produkt stosowany poza podmi otem le czni czy m 

Należy wskazać, czy zapotrzebowanie dotyczy produktu leczniczego czy środka spożywczego specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego. Wyboru dokonuje się poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji. 
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Krok 2. produkt stosowany poza podmi otem le czni czy m 

Należy wskazać podmiot leczniczy, w ramach którego wystawiane jest zapotrzebowanie. W tym celu 
można wskazać podmiot z Listy zapisanych podmiotów udzielających świadczenia zdrowotne. 

Jeśli podmiotu nie ma na tej liście należy postąpić w sposób opisany poniżej. 
Po wpisaniu do pola Numer wpisu do RPWDL danych oraz użyciu przycisku Szukaj 

 

zostanie wyświetlona cała struktura podmiotu z RPWDL na której należy kliknąć na odpowiednią 
komórkę 
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Spowoduje to uzupełnienie danych w sekcji Podmiot wykonujący działalność leczniczą 

 

Zalecane jest zaznaczenie checkbox’a Zapisz na liście najczęściej używanych, dzięki czemu w przyszłości 
powyższe czynności będzie można pominąć. 

Krok 3. produkt stosowany poza podmi otem le czni czy m 

Należy wypełnić sekcję Dane lekarza wraz z polem Adres email do powiadomień 

 

Krok 4. produkt stosowany poza podmi otem le czni czy m 

Należy wypełnić sekcję Dane pacjenta, w tym adres e-mail pacjenta, na który zostanie przekazane 
powiadomienie o rozstrzygnięciu. 

W zależności od wybranego Rodzaju numeru identyfikacyjnego wymagane będzie wybranie Rodzaju 
dokumentu tożsamości, bądź wprowadzenie numeru PESEL (jako podstawowy parametr wskazany jest 
numer PESEL pacjenta) 
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Wybór miejscowości odbywa się poprzez wprowadzenie fragmentu nazwy miejscowości np. „Warsz” 
oraz wybrania jej z listy wyszukiwania 

 

Pole Rozpoznanie główne jest wybierane z rozwijanej listy (istnieje możliwość wyszukiwania po kodzie 
ICD lub nazwie rozpoznania), możliwe jest wskazanie rozpoznania dodatkowego (możliwość wskazania 
trzech rozpoznań) oraz dodanie uzasadnienia, 
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Krok 5. produkt stosowany poza podmi otem le czni czy m 

Należy wskazać produkt leczniczy lub środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
w zależności od wyboru dokonanego w kroku 1. 

Dostępna jest możliwość wyszukania produktu na bazie produktów z Rejestru Produktów Leczniczych oraz 
produktów spoza ww. rejestru, które były już sprowadzane w ramach importu docelowego. 

Sekcja Wyszukaj produkt leczniczy zawiera wyszukiwarkę produktów leczniczych, gdzie po wpisaniu co 
najmniej trzech znaków np. „apa” i kliknięciu przycisku Szukaj 
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Otrzymujemy listę z produktami, w których nazwie zawarta jest wyszukiwana fraza „apa” 

 

Wybór produktu odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk Wybierz 
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W przypadku gdy produkt nie znajduje się na liście, należy zaznaczyć checkbox Dodaj spoza słownika 
i podać dane produktu, zgodnie z rozdziałem Dodawanie produktu leczniczego spoza słownika 

Po wybraniu produktu leczniczego należy uzupełnić trzy obowiązkowe pola Ilość, Jednostka ilości (lista 
wyboru) oraz Czas trwania kuracji (dni) 

 

Krok 6. 

Ostatnią sekcją przy tworzeniu zapotrzebowania jest Sposób przekazania rozstrzygnięcia, w której 
domyślnie zaznaczona jest elektroniczna forma przekazania rozstrzygnięcia 

 

Krok 7 

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól należy wcisnąć przycisk Podpisz i wyślij 

 

Użytkownik zostanie przekierowany do systemu eGate celem podpisania Zapotrzebowania Opis procesu 
obsługi podpisów znajduje się w rozdziale Podpisywanie dokumentów. 

Po prawidłowym złożeniu podpisu następuje powrót do SOID, oraz wyświetlane jest okno w którym należy 
wybrać konsultanta, do którego kierowane jest zapotrzebowanie:   
Po wybraniu konsultanta klikamy przycisk Wyślij 
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Po przesłaniu zapotrzebowania do konsultanta wyświetlone zostaje okno z informacją o pomyślnym 
wysłaniu zapotrzebowania, okno zamykamy przyciskiem Zamknij 

 

Zapotrzebowanie zostało wysłane do wybranego konsultanta 

6.2 Zapotrzebowanie na produkt stosowany w podmiocie leczniczym (tzw. 
szpitalne) 

W celu utworzenia zapotrzebowania na produkt stosowany w podmiocie wykonującym działalność 
leczniczą należy kliknąć przycisk Dodaj zapotrzebowanie na produkt stosowany w podmiocie leczniczym. 

System wyświetli formularz umożliwiający wypełnienie nowego zapotrzebowania. 

Krok 1.  produkt stosowany w podmi ocie le czni czym 

Należy wskazać, czy zapotrzebowanie dotyczy produktu leczniczego czy środka spożywczego specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego. Wyboru dokonuje się poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji. 
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Krok 2. produkt stosowany w podmi ocie le czni czym 

Należy wskazać podmiot leczniczy, w ramach którego wystawiane jest zapotrzebowanie. W tym celu 
można wskazać podmiot z Listy zapisanych podmiotów udzielających świadczenia zdrowotne. 

Jeśli podmiotu nie ma na tej liście należy postąpić w sposób opisany poniżej. 

Pola Numer wpisu do RPWDL, Adres email do powiadomień, są obligatoryjne. 

Po wpisaniu Numer wpisu do RPWDL oraz użyciu przycisku Szukaj 

 

zostanie wyświetlona cała struktura podmiotu z RPWDL, na której należy kliknąć odpowiednią komórkę 
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Spowoduje uzupełnienie danych w sekcji Podmiot wykonujący działalność leczniczą 

 

Zalecane jest zaznaczenie checkbox’a Zapisz na liście najczęściej używanych, dzięki czemu w przyszłości 
powyższe czynności będzie można pominąć. 

Krok 3. produkt stosowany w podmi ocie le czni czym 

Należy wypełnić sekcję Dane lekarza w tym adres e-mail lekarza oraz adres e-mail, na który zostanie 
wysłana informacja o rozstrzygnięciu zapotrzebowania np. adres e-mail apteki szpitalnej.
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Krok 4. produkt stosowany w podmi ocie le czni czym 

W sekcji Dane pacjentów dostępna jest opcja Zapotrzebowanie doraźne, która umożliwia złożenie 
zapotrzebowania bez podawania danych pacjenta 

 

Aby dodać dane pacjenta należy kliknąć przycisk Dodaj pacjenta 

 

Zostanie wyświetlona sekcja, w której należy wprowadzić dane pacjenta. W zależności od wybranego 
Rodzaj numeru identyfikacyjnego – PESEL lub Dokument tożsamości, wymagane będzie wybranie Rodzaju 
dokumentu tożsamości, bądź wprowadzenie numeru PESEL 

 

Wymagane jest wskazanie Rozpoznania głównego, które wybieramy z rozwijanej listy (istnieje możliwość 
wyszukiwania po kodzie ICD lub nazwie rozpoznania). Możliwe jest wskazanie do 3 rozpoznań 
dodatkowych. 
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Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól należy kliknąć przycisk Zapisz 

Dane pacjenta zastaną zapisane i przedstawione na liście umożliwiającej edycję bądź usunięcie 

 

Dodanie kolejnego pacjenta umożliwia przycisk Dodaj pacjenta poniżej listy 

 

Krok 5. produkt stosowany w podmi ocie le czni czym 

Należy wskazać produkt leczniczy lub środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
w zależności od wyboru dokonanego w kroku 1. 

Dostępna jest możliwość wyszukania produktu na bazie produktów z Rejestru Produktów Leczniczych oraz 
produktów spoza ww. rejestru, które były już sprowadzane w ramach importu docelowego. 

Sekcja Wyszukaj produkt leczniczy zawiera wyszukiwarkę produktów leczniczych, gdzie po wpisaniu co 
najmniej trzech znaków np. „apa” i kliknięciu przycisku Szukaj 
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Otrzymujemy listę z produktami, w których nazwie zawarta jest wyszukiwana fraza „apa” 

 

Wybór produktu odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk Wybierz 
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W przypadku gdy produkt nie znajduje się na liście, należy zaznaczyć checkbox Dodaj spoza słownika 
i podać dane produktu, zgodnie z rozdziałem Dodawanie produktu leczniczego spoza słownika 

Po wybraniu produktu leczniczego należy uzupełnić trzy obowiązkowe pola Ilość, Jednostka ilości (lista 
wyboru) oraz Czas trwania kuracji (dni) 

 

Krok 6. produkt stosowany w podmi ocie le czni czym 

Sekcja Sposób przekazania rozstrzygnięcia zawiera tylko 1 opcję, domyślnie zaznaczoną jako doręczenie 
w formie elektronicznej. 

 

Krok 7. produkt stosowany w podmi ocie le czni czym 

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól należy wcisnąć przycisk Podpisz i wyślij 

 

Użytkownik zostaje przekierowany do systemu eGate celem podpisania Zapotrzebowania 
Opis procesu obsługi podpisów znajduje się w rozdziale Podpisywanie dokumentów. 
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Krok 8. produkt stosowany w podmi ocie le czni czym 

Po prawidłowym złożeniu podpisu następuje powrót do SOID, oraz wyświetlane jest okno w którym należy 
wybrać konsultanta do którego kierowane jest zapotrzebowanie oraz podać adres email kierownika do 
którego zostanie przesłany link do zapotrzebowania z możliwością jego podpisu. 
Po wybraniu konsultanta oraz wprowadzeniu adresu email kierownika podmiotu lub osoby uprawnionej 
do reprezentacji klikamy przycisk Wyślij: 
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W kolejnym oknie wyświetlony zostaje kod autoryzacyjny, który należy przekazać osobie uprawnionej do 
podpisu zapotrzebowania. Kod powinien zostać przekazany przez lekarza do osoby 
uprawnionej/kierownika poza systemem SOID np. drogą mailową , telefoniczną bądź inną. 

 

Po kliknięciu w przycisk Zamknij 

Wyświetlony zostaje komunikat o pomyślnym podpisaniu zapotrzebowania 

 

UWAGA. Zapotrzebowanie oczekuje na podpisanie przez kierownika szpitala. Zapotrzebowanie zostanie 
przesłane do konsultanta po zakończeniu procesu podpisywania opisanego w kolejnym rozdziale  
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6.3 Zatwierdzenie zapotrzebowania szpitalnego przez kierownika szpitala 

Użytkownik wskazany przez lekarza otrzyma w wiadomości email link do zapotrzebowania 

 

Po kliknięciu w link z wiadomości w przeglądarce otwiera się aplikacja w której należy wprowadzić kod 
autoryzacyjny przekazany przez lekarza 

 

Po wprowadzeniu kodu autoryzacyjnego klikamy przycisk Zatwierdź 

 

Wyświetlony zostaje podgląd zapotrzebowania 
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Podpisanie zapotrzebowania przez osobę upoważnioną odbywa się poprzez kliknięcie przycisku Podpisz i 
wyślij 

 

Użytkownik zostaje przekierowany do systemu eGate celem podpisania zapotrzebowania na produkt 
stosowany w podmiocie leczniczym. 

Opis procesu obsługi podpisów znajduje się w rozdziale Podpisywanie dokumentów. 

Po prawidłowo zakończonym procesie składania podpisu zostanie wyświetlony komunikat o wysłaniu 
zapotrzebowania 
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6.4 Dodawanie produktu leczniczego spoza słownika 

Dodanie produktu leczniczego spoza słownika możliwe jest tylko na ekranie dodawania zapotrzebowania. 

W tym celu zaznaczamy checkbox Dodaj spoza słownika w sekcji Wyszukaj produkt leczniczy 

 

Po zaznaczeniu checkboxa zostają wyświetlone pola dotyczące produktu leczniczego oraz pole uwagi 

 

Należy uzupełnić pola Nazwa handlowa, Nazwa międzynarodowa, Podmiot odpowiedzialny oraz 
Dawka 
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W polach Postać, Jednostka dawki należy wybrać z listy wartości 

 

Po uzupełnieniu wszystkich pól należy kliknąć przycisk Zapisz 

Produkt spoza słownika zostaje wyświetlony na liście 
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6.5 Edycja zapotrzebowania roboczego 

W celu edycji zapotrzebowania należy przejść do zakładki robocze 

 

Na liście wybieramy zapotrzebowanie 
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Po rozwinięciu pokazują się przyciski, klikamy Edytuj 

 

Zapotrzebowanie zostaje otwarte w trybie edycji 
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6.6 Kopiowanie danych do nowego zapotrzebowania 

Dane skopiować można z dowolnego zapotrzebowania o dowolnym statusie w tym celu należy z listy 
wybrać zapotrzebowanie 

 

W szczegółach zapotrzebowania dostępny jest przycisk Kopiuj dane do nowego zapotrzebowania 
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Dane zapotrzebowania zostały skopiowane i otwarte w trybie edycji 
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6.7 Wycofanie zapotrzebowania od konsultanta 

Zapotrzebowanie można wycofać do czasu rozpoczęcia oceny przez konsultanta przejść do zakładki 
Wysłane 

W szczegółach zapotrzebowania klikamy przycisk Wycofaj zapotrzebowanie od konsultanta: 

 

Pokazuje się okno: 

 

Klikamy w przycisk Wycofaj: 

 

Po zatwierdzeniu zostaje wyświetlony komunikat o wycofaniu zapotrzebowania 
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Zapotrzebowanie zostaje przywrócone do zakładki Podpisane 
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7 Konsultant – opiniowanie zapotrzebowania 

Wydanie opinii możliwe jest tylko przez użytkownika posiadającego uprawnienia Konsultanta. Należy 
upewnić się, że w prawym górnym rogu ekranu wyświetla się rola Konsultant. Jeśli wyświetla się rola 
Lekarz, należy rozwinąć listę uprawnień z prawej strony i wybrać rolę Konsultant. 

 

W celu dodania opinii do zapotrzebowanie należy przejść na zakładkę  Zapotrzebowania przychodzące 
Zapotrzebowanie należy wybrać z listy 
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Wyboru dokonuje się poprzez użycie przycisku „V” 

 

Po wybraniu zapotrzebowania zostają odkryte przyciski 

Ocenę rozpoczyna się poprzez kliknięcie przycisku Rozpocznij ocenę 
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Po użyciu przycisku następuje zmiana statusu wniosku na „W trakcie oceny” oraz przekierowanie do 
podglądu Zapotrzebowania 
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W dolnej części podglądu zapotrzebowania dostępne są przyciski 

Dodanie opinii odbywa się poprzez użycie przycisku Dodaj/edytuj opinię 
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Po użyciu przycisku otwiera się okno dodawania opinii do zapotrzebowania z rozwijaną listą opinii oraz 
polem Uwagi 

 

Z listy należy wybrać odpowiednią wartość 
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W przypadku odmowy konieczne jest uzupełnienie pola uwag – uzasadnienia odmowy a następnie należy 
użyć przycisku Podpisz i wyślij 

 

Użytkownik zostaje przekierowany do systemu eGate celem podpisania opinii do zapotrzebowania 

Opis procesu obsługi podpisów znajduje się w rozdziale Podpisywanie dokumentów. 

 Proces wydawania opinii do zapotrzebowania został zakończony – status zapotrzebowania Opinia 
wydana, zapotrzebowanie zostało przesłane do Ministerstwa Zdrowia jeśli opinia była pozytywna w 
przypadku opinii negatywnej do lekarza wystawiającego. 
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8 Podpisywanie dokumentów. 

Uwaga! Podpisywanie przy użyciu certyfikatu ZUS wymaga wykonania jednorazowo następujących 
czynności, plik z certyfikatem ZUS musi posiadać nazwę cert_zus.pfx oraz musi znajdować się w jednym z 
dwóch katalogów: C:/zus/ lub D:/zus/  

 

Po wybraniu odpowiedniej metody podpisu wniosku, w tym przypadku Podpisem kwalifikowanym 
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otwiera się okno aplikacji Szafir, w której należy złożyć podpis 

 

 



 

52 Z 52 

Centrum e-Zdrowia tel.: +48 22 597-09-27  
ul. Stanisława Dubois 5A fax: +48 22 597-09-37 NIP: 5251575309 
00-184 Warszawa biuro@cez.gov.pl | www.cez.gov.pl REGON: 001377706 

 

Po prawidłowym podpisaniu, system eGate przekierowuje użytkownika ponownie do SOID.
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