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Starostowie

Szanowni Państwo,

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) jest państwową 

jednostką budżetową powołaną przez Ministra Zdrowia, która realizuje Projekt 

„Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych 

o Zdarzeniach Medycznych" (P1). Głównym przedmiotem działalności CSIOZ jest 

realizacja zadań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego, obejmujących m.in. 

monitorowanie planowanych, budowanych i prowadzonych systemów 

teleinformatycznych w ochronie zdrowia, zaś celem na najbliższe lata jest wdrożenie 

elektronicznej recepty, elektronicznego skierowania a także wymiany elektronicznej 

dokumentacji medycznej. 

Od 1 stycznia 2019 roku wszystkie apteki oraz punkty apteczne w Polsce są 

podłączone do Systemu P1 i mogą realizować e-recepty – był to pierwszy etap realizacji 

Projektu P1. Kolejnym etapem działań projektowych jest zadbanie o to aby wszystkie 

podmioty lecznicze oraz praktyki w terminie wynikającym z zapisów prawa rozpoczęły 

wystawiać elektroniczne recepty (e-recepty). CSIOZ już teraz zachęca podmioty oraz 

praktyki do podłączenia się do Systemu P1 (e-zdrowia) oraz rozpoczęcia wystawiania e-

recept pacjentom. Wśród pacjentów wzrasta świadomość i zainteresowanie e-receptą 

oraz bezpłatną aplikacją Ministerstwa Zdrowia dedykowaną pacjentom – Internetowym 

Kontem Pacjenta dostępnym pod adresem pacjent.gov.pl (tylko w okresie kwiecień-

czerwiec br. blisko 3-krotny wzrost liczby logowań). 
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W związku z powyższym, Zespół Wdrożeń CSIOZ prowadzi cykl bezpłatnych 

szkoleń oraz warsztatów na temat: wdrożenia e-recepty, pilotażowego wdrożenia 

e-skierowania1 oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Podczas szkoleń 

dedykowanych personelowi medycznemu Zespół Wdrożeń CSIOZ przedstawi 

funkcjonowanie e-recepty oraz proces podłączenia do platformy P1 (e-zdrowie). Mając 

na uwadze powyższe, zwracam się do Państwa z pytaniem, czy moglibyśmy liczyć na 

wsparcie w postaci nieodpłatnego udostępnienia sali konferencyjnej na potrzeby naszych 

spotkań oraz poinformowaniem pracowników medycznych? Dodatkowo zwracamy się z 

pytaniem czy możemy uczestniczyć z naszym mobilnym stoiskiem IKP (możliwe będzie 

potwierdzenia Profilu Zaufanego) w organizowanych w starostwach imprezach 

wakacyjnych tak aby dotrzeć do szerokiego grona mieszkańców z informacją o 

wdrażanych narzędziach w obszarze e-zdrowia. 

Jednocześnie przypominamy, że od stycznia 2020 roku, poza wskazanymi 

w przepisach wyjątkami, w obiegu mają pozostać wyłącznie recepty wystawione w 

postaci elektronicznej (e-recepty). Prosimy o informację zwrotną skierowaną na adres 

wdrozenie_erecepty@csioz.gov.pl – w odpowiedzi odeślemy Państwu materiały 

informacyjne dotyczące Internetowego Konta Pacjenta, które można zamieścić na stronie 

internetowej. 

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do kontaktu 

telefonicznego pod numerem 19 457 – nasza infolinia jest dostępna 7 dni w tygodniu 

w godzinach 6 - 21 oraz do przesyłania pytań na adres e-mail: e-recepta@csioz.gov.pl.

Janusz Cieszyński

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/

1 Pilotaż obejmujący powszechny obowiązek wystawiania skierowań w formie elektronicznej, którego 
wprowadzenie jest planowane na obszarze całego kraju od stycznia 2021 roku
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