
Departament
Polityki Lekowej i Farmacji

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Telefon: +48 22 530 01 91 
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl 
www: www.gov.pl/zdrowie 

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmąóąąłąąń  

Warszawa, 04 listopada 2021 r.

PLD.054.774.2021.IM

Pani

Agnieszka Gołębiewska

Prezes ZG Towarzystwo „J-elita”

biuro@j-elita.org.pl 

Szanowna Pani Prezes,

W odpowiedzi na pismo dotyczące wadliwie działającej procedury importu docelowego 

poprzez brak możliwości wystawienia e-recepty oraz w nawiązaniu do pisma  RzPP-

DSD.4145.2021.MR z dnia 23 lipca 2021 r. przesłanego przez Departament Strategii i 

Działań Systemowych Biura Rzecznika Praw Pacjenta, Departament Polityki Lekowej i 

Farmacji Ministerstwa Zdrowia (dalej jako Departament) przekazuje poniższe 

informacje. 

W Państwa piśmie wskazano, że procedura importu docelowego poprzez SOID jest 

wadliwa i nie realizuje zakładanych celów a jako przyczynę podano brak możliwości 

wystawienia e-recepty na produkt sprowadzany z zagranicy. Należy zaznaczyć, że 

zgłoszenie nie dotyczy wadliwości czy błędnego działania SOID, natomiast wskazuje na 

poważny problem uniemożliwiający wystawianie e-recept na produkty lecznicze 

sprowadzane w trybie importu. Należy zaznaczyć, że Departament wystąpił do Centrum 

eZdrowia z prośbą o analizę problemu. W dniu 29 września 2021 r. Centrum eZdrowia 

poinformowało Departament, że w Systemie e-Recepta możliwe jest już zapisywanie 

dokumentu recepty na import docelowy. Możliwość zapisu została udostępniona 

poprzez standardową usługę dla zapisu dokumentów recept, co oznacza otwarcie 

możliwości zapisu recepty z poziomu aplikacji udostępnianych przez dostawców 

komercyjnych. Jednocześnie Centrum eZdrowia wskazało, że na specjalnej witrynie dla 

dostawców oprogramowania został opublikowany przykład recepty na import docelowy, 

w celu ułatwienia i przyspieszenia dostosowania oprogramowania dostawców. 

Jednocześnie należy podkreślić, że Minister Zdrowia i Centrum eZdrowia dokładają 
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wszelkich starań, aby udostępniane rozwiązania systemowe ułatwiały dostęp do 

świadczeń, co jest niezmiernie istotne zwłaszcza w związku z obecną sytuacją 

epidemiczną, jednakże z uwagi na możliwe do wystąpienia nieprzewidziane sytuacje 

związane z brakiem możliwości wystawiania recept elektronicznych, właściwym jest aby 

lekarz był zaopatrzony również w recepty papierowe. 

Z poważaniem 

Z upoważnienia Dyrektora Departamentu

Daria Dziczkowska 

Naczelnik 
/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości: 

Pani Agnieszka Wernik z-ca Dyrektora Departamentu Strategii i Działań Systemowych Biura 
Rzecznika Praw Pacjenta
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