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1. Informacje wstępne 
E-Recepty obsługiwane są poprzez system centralny: „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, 
Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (System P1)” 

Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia pracy z e-Receptą w programie SOGaL: 

1. Dostęp do systemu P1 - dotyczy placówek medycznych, praktyk lekarskich i praktyk pielę-
gniarskich (nie osób). Dostęp ten jest możliwy poprzez rejestr podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą: https://rpwdl.csioz.gov.pl 

 Po uzyskaniu dostępu Świadczeniodawca otrzyma niezbędne pliki certyfikatów TLS i WSS, 
hasła do tych plików oraz numer węzła OID - unikalny numer, który stanowi adres przecho-
wywanych w systemie P1 recept. 

2. Bezpłatny certyfikat ZUS - procedura jego uzyskania jest opisana na stronach ZUS. 

3. REGON oraz dane adresowe - dla placówek medycznych musi to być 14-sto znakowy numer 
REGON oraz 9-cio znakowy dla praktyk lekarskich i pielęgniarskich. 

Program SOGaL  zapewnia obsługę eRecepty dla placówek medycznych oraz wielu praktyk 
lekarskich jednocześnie, jeśli program jest współdzielony przez kilku lekarzy. 

Numery recept nadawane są przez program SOGaL . Pakiety numerów recept są konieczne 
tylko w przypadku recept wystawianych w wersji papierowej. 

Proszę zapoznać się z informacjami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 
(CSIOZ) na stronie https://www.csioz.gov.pl/e-zdrowie-p1/e-recepta/ 
Pod powyższym adresem znajdują się niezbędne informacje związane z uzyskaniem dostępu do 
systemu P1. 

 

2. Parametry programu 
W parametrach programu przechowywane są ustawienia niezbędne do połączenia z systemem 
P1. O ile nie zostaną wprowadzone, to przycisk zapisu e-Recepty będzie zablokowany, a pro-
gram umożliwi zapisanie recepty w dotychczasowej, papierowej wersji. 
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Do poprawnej pracy z e-Receptą konieczne jest wprowadzenie parametrów w części Ustawienia 

systemu P1. 

Parametry obejmują: 

 OID - numer nadawany Świadczeniodawcy z chwilą uzyskania dostępu do systemu P1. 

 ROOT - numer wypełniany z listy udostępnianej w programie SOGaL  

 Extension - numer określany, jako numer księgi 

 Numery księgi rejestrowej RPWDL - określenie typu jednostki 

 Identyfikator miejsca pracy. Identyfikator OID miejsca użytkownika w strukturze orga-
nizacyjnej Usługodawcy. 
Wartość ta powinna wynosić 1. Tylko w przypadku rozległych placówek należy stoso-
wać numer określający miejsce w strukturze organizacyjnej Świadczeniodawcy. 

 Adres serwera P1. Dopóki nie zostanie ogłoszona zmiana, obowiązującym adresem jest: 
https://sus.ezdrowie.gov.pl/services/ObslugaReceptyWS 

 Certyfikaty P1 (pliki PFX - P12) 
Pliki certyfikatów (rozszerzenie p12) otrzymuje się po uzyskaniu dostępu do systemu 
P1. Należy je skopiować do folderu c:\faxon\sogal\system_p1\cert. W przypadku pracy 
z wieloma gabinetami pliki te należy skopiować do zasobu dostępnego ze wszystkich 
komputerów gabinetowych i taką ścieżkę dostępu wprowadzić w parametrach. 
 

Poprawność wpisów można sprawdzić opcją Test certyfikatów.   

 Podmiot medyczny 
określenie obejmuje wybór jednej z możliwości: Placówka medyczna - obejmuje przy-
chodnie i placówki wielogabinetowe, Praktyka lekarska, Praktyka pielęgniarska. 

 Konfiguracja ustawień systemu P1 
Zawsze z parametrów - oznacza, że każdy z komputerów pracujących w sieci będzie ko-
rzystał z ustawień parametrów systemu. 
 

Zezwalaj na niezależne konfiguracje dla każdego użytkownika - to ustawienie otworzy 
pola edycyjne z poziomu okna e-Recepty (Kartoteka pacjentów - Wizyty - panel recept: 
Dopisz). To ustawienie zalecane jest tylko dla tych instancji programu SOGaL, które są 
współdzielone przez kilka praktyk lekarskich - i tylko w takim przypadku powinno być 
stosowane, ponieważ każdy z użytkowników będzie miał wówczas ustawienia prywatne 
- zapisywane tylko dla niego. W żadnym przypadku nie należy zezwalać na niezależne 
konfiguracje dla praktyk samodzielnych oraz placówek medycznych (przychodnia). 

 Nazwa i dane adresowe 

 REGON - dla placówek medycznych numer powinien być 14-sto cyfrowy, dla praktyk le-
karskich 9-cio cyfrowy. 

 Nr umowy z NFZ 
brak wpisu w tym polu zablokuje możliwość wystawienia e-Recepty na Środek spożyw-
czy specjalnego przeznaczenia oraz wyrób medyczny. W przypadku braku kontraktu  
z NFZ pole to należy pozostawić puste. 

 

2.1 Placówka medyczna 
Z okna głównego należy wybrać kolejno opcje: 

� Parametry programu 

� Parametry systemu 

� zakładkę Placówka 
 
W polu OID należy wpisać otrzymany z systemu P1 numer tj. trzy ostatnie segmenty (tutaj 
oznaczone, jako X.Y.ZZZZZ: 2.16.840.1.113883.3.4424.X.Y.ZZZZZ 
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ROOT dla placówek medycznych powinien mieć wartość 2.3.1 
Extension, to numer księgi RPWDL uzupełniony zerami z lewej strony do długości 12 znaków. 
 
Ustawienie Numer księgi rejestrowej RPWDL dla placówek medycznych powinno być ustawione 
na wartość Jednostki organizacyjne (cz.1 i V kodu resortowego). 
 
Aktualnym adresem serwera P1 jest: https://sus.ezdrowie.gov.pl/services/ObslugaReceptyWS 
 
Certyfikaty P1 (pliki PFX - P12) powinny wskazywać na pliki otrzymane z systemu P1 uzupeł-
nione o hasła. 
 
Parametr Podmiot medyczny musi być ustawiony na wartość Placówka medyczna. 
 
Parametr Konfiguracja ustawień systemu P1 decyduje o sposobie przechowywania niniejszych 
ustawień. Dla placówek medycznych MUSI być ustawiony na wartość Zawsze z parametrów. 
 
Ponadto uzupełnić należy kolejne pola opisujące placówkę: Nazwa, adres, REGON itd. 
Pole REGON musi mieć postać 14-sto znakową. 
Nr umowy z NFZ może pozostać pusty, jeśli placówka nie ma kontraktu z NFZ. Nie będzie moż-
liwe wystawienie recept na środek spożywczy specjalnego przeznaczenia i wyrób medyczny. 
 
Sprawdzenie certyfikatów można przeprowadzić opcją Test certyfikatów: 

 

 
W części adresowej - o ile dane wprowadzono prawidłowo - wyświetlana jest informacja o cer-
tyfikatach. 
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2.2 Praktyka lekarska lub pielęgniarska 
Z okna głównego należy wybrać kolejno opcje: 

� Parametry programu 

� Parametry systemu 

� zakładkę Placówka 
 
W polu OID należy wpisać otrzymany z systemu P1 numer tj. trzy ostatnie segmenty (tutaj 
oznaczone, jako X.Y.ZZZZZ: 2.16.840.1.113883.3.4424.X.Y.ZZZZZ 
 

Parametr ROOT dla praktyk lekarskich należy określić przez wybór z listy rozwijanej jednej  
z pozycji: 
 
2.4.50 Numery wpisów Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku 
2.4.51 Numery wpisów Beskidzkiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej 
2.4.52 Numery wpisów Bydgoskiej Izby Lekarskiej w Bydgoszczy 
2.4.53 Numery wpisów Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 
2.4.54 Numery wpisów Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wielkopolskim 
2.4.55 Numery wpisów Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach 
2.4.56 Numery wpisów Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach 
2.4.57 Numery wpisów Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie 
2.4.58 Numery wpisów Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie 
2.4.59 Numery wpisów Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi 
2.4.60 Numery wpisów Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie 
2.4.61 Numery wpisów Okręgowej Izby Lekarskiej w Opolu 
2.4.62 Numery wpisów Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku 
2.4.63 Numery wpisów Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu 
2.4.64 Numery wpisów Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie 
2.4.65 Numery wpisów Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 
2.4.66 Numery wpisów Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie 
2.4.67 Numery wpisów Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu 
2.4.68 Numery wpisów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie 
2.4.69 Numery wpisów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu 
2.4.70 Numery wpisów Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze 
2.4.72 Numery wpisów Wojskowej Izby Lekarskiej 
2.4.74 Numery wpisów Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie 
2.4.75 Numery wpisów Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie 
 
Parametr ROOT dla praktyk pielęgniarskich należy określić przez wybór z listy rozwijanej jed-
nej z pozycji: 
 
2.5.1 Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej 
2.5.2 Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 
2.5.3 Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej 
2.5.4 Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bygdoszczy 
2.5.5 Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 
2.5.6 Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie 
2.5.7 Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie 
2.5.8 Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
2.5.9 Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
2.5.10 Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wielkopolskim 
2.5.11 Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze 
2.5.12 Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu 
2.5.13 Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
2.5.14 Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach 
2.5.15 Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koninie 
2.5.16 Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie 
2.5.17 Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie 
2.5.18 Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie 
2.5.19 Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lesznie 
2.5.20 Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie 
2.5.21 Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży 
2.5.22 Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi 
2.5.23 Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie 
2.5.24 Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu 
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2.5.25 Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce 
2.5.26 Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Pile 
2.5.27 Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Płocku 
2.5.28 Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu 
2.5.29 Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku 
2.5.30 Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu 
2.5.31 Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie 
2.5.32 Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach 
2.5.33 Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Sieradzu 
2.5.34 Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Słupsku 
2.5.35 Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach 
2.5.36 Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie 
2.5.37 Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu 
2.5.38 Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie 
2.5.39 Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Toruniu 
2.5.40 Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 
2.5.41 Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie 
2.5.42 Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Włocławku 
2.5.43 Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu 
2.5.44 Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu 
2.5.45 Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze 

 
 
Extension, to numer księgi RPWDL uzupełniony zerami z lewej strony do długości 12 znaków. 
 
Ustawienie Numer księgi rejestrowej RPWDL dla praktyk lekarskich i pielęgniarskich powinno 
być ustawione na wartość Jednostki organizacyjne (cz.1 i V kodu resortowego). 
 
Aktualnym adresem serwera P1 jest: https://sus.ezdrowie.gov.pl/services/ObslugaReceptyWS 
 
Certyfikaty P1 (pliki PFX - P12) powinny wskazywać na pliki otrzymane z systemu P1 uzupeł-
nione o hasła. 
 
Parametr Podmiot medyczny musi być ustawiony na wartość Placówka medyczna. 
 
Parametr Konfiguracja ustawień systemu P1 decyduje o sposobie przechowywania niniejszych 
ustawień. Dla praktyk lekarskich powinien być ustawiony na wartość Zawsze z parametrów, 
a tylko w przypadku współdzielenia systemu SOGaL  z kilkoma praktykami należy wybrać 
opcję Zezwalaj na niezależne konfiguracje dla każdego użytkownika. Przypadek ten jest najtrud-
niejszy w zarządzaniu, ponieważ każdy użytkownik wprowadza swoje ustawienia wyłącz-
nie z poziomu e-Recepty. Opisywane tutaj Parametry programu - w takim przypadku mogą 
pozostawać puste. 
 
Ponadto uzupełnić należy kolejne pola opisujące placówkę: Nazwa, adres, REGON itd. 
Pole REGON musi mieć postać 9-cio znakową. 
Nr umowy z NFZ może pozostać pusty, jeśli praktyka nie ma kontraktu z NFZ. Nie będzie możli-
we wystawienie recept na środek spożywczy specjalnego przeznaczenia i wyrób medyczny. 
 
Sprawdzenie certyfikatów można przeprowadzić opcją Test certyfikatów. 
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3. Praca z e-Receptą 
Program SOGaL  udostępnia możliwość wystawienia recept z poziomu opcji Wizyt. 

Z okna głównego należy wybrać opcję Kartoteka pacjentów. Po wyszukaniu pacjenta z listy (lub 
dopisaniu nowego) należy wybrać opcję Wizyty. 

 

Dopisanie nowej recepty do bieżącej wizyty odbywa się automatycznie po zakończeniu kreato-
ra nowej wizyty lub po wybraniu opcji Dopisz (ilustracja powyżej). 
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3.1 Ustawienia - plik podpisu elektronicznego  
Wszystkie niezbędne ustawienia powinny być wprowadzone w opcji Parametry programu, Pa-

rametry systemu w zakładce Placówka. 

Tylko w przypadku współdzielenia gabinetu opcje dotyczące podmiotu medycznego oraz certy-
fikatów TLS i WSS powinny być edytowane. 

W każdym innym przypadku osoba wystawiająca e-Receptę powinna uzupełnić ustawienia o 
dane podpisu elektronicznego poprzez wybranie opcji Ustawienia w oknie e-Recepty: 

 

Osoba wystawiająca e-Receptę musi uzupełnić dane jej dotyczące: 

• Osoba wystawiająca receptę - Imię i Nazwisko oraz określenie Prawa wykonywania 

zawodu, 

• Certyfikaty P1/ZUS (pliki PFX - P12) - ścieżka dostępu do pliku podpisu elektronicz-
nego ZUS oraz hasło. 

Dane zostają zapisane w bazie programu SOGaL  i pozostają tam w takiej postaci do następnej 
zmiany. 

Poprawność wpisów można zweryfikować opcjami Odczytaj certyfikaty oraz Sprawdź połącze-

nie z systemem P1. Status jest sygnalizowany jest opisem i kolorem. 
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3.2 Edycja recepty  
 
Okno recepty podzielone jest na trzy sekcje: 

1. Edycja pozycji recepty 

 
  
 Zawartość tego okna może być wypełniona na trzy sposoby: 

• manualnie - wszystkie dane wprowadzone zostają bez żadnego wspomagania: "ręcznie", 
• automatycznie przez wybór z listy - pola pozycji recepty (czyli zawartość powyższej 

sekcji) zostają wypełnione po wybraniu z listy refundacyjnej lub lekospisu, 
• powtórzenie recepty - wszystkie pozycje recepty są kopiowane z dowolnej recepty wy-

stawionej przy okazji dowolnej, wcześniejszej wizyty. 

Przyciski opisane, jako "tabl.|mg|opak.", "krem|opak", "ung|opak" służą do wypełnienia naj-
częściej występującym zestawem danych, odpowiednio:  

Postać = tabl., Jednostka = mg, Opakowanie = opakowanie, 

Postać = krem, Opakowanie = opakowanie, 

Postać = UNG, Opakowanie = opakowanie. 

Przycisk "CLS" służy wymazaniu wszystkich pól w tej sekcji. 

Pola edycyjne ulegają zmianie po przełączeniu parametru Lek na R-recepturowy: 
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Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól w tej sekcji należy pozycję recepty dopisać do ko-
lejnej sekcji przez wybór opcji "Dopisz do recepty". 

Każda pozycja recepty - zgodnie z powyższymi ilustracjami - ma niezależne parametry, co ozna-
cza, że jedna pozycja może być z refundacją i w wersji Rp, druga RPz i bez refundacji itd. 

 

2. Lista pozycji recepty 
Aktualnie edytowana pozycja recepty ozna-
czona jest kolorem zielonym w obszarze nu-
meru pozycji. W prawym górnym rogu każdej 
pozycji jest przycisk służący usunięciu wpro-
wadzonej uprzednio pozycji. 

Jeśli recepta jest gotowa, to zapisać można ją 
w dwóch wersjach: 
• Zapisz receptę & wyślij do P1 

• Zapisz, jako receptę papierową 

 
Każda recepta zapisana, jako papierowa, 
np. z powodu braku dostępu do serwera 
P1 lub awarii łącza Internetowego może 
być ponownie edytowana i wysłana do P1 
tj. zapisana w wersji elektronicznej e-
Recepty. 
 
UWAGA! Jeśli wystawiono receptę, jako papierową i wydrukowano ją w tradycyj-
nej postaci, a następnie poddano taką receptę edycji i zapisano, jako e-Receptę 
przez opcję "Zapisz receptę & wyślij do P1", to będzie równoznaczne z wystawie-
niem pacjentowi DWÓCH, NIEZALEŻNYCH RECEPT!  
Pomimo, że w programie SOGaL będzie ona zapisana tylko jeden raz! 
 

Wysłanie recepty do systemu P1, zapisanej wcześniej w postaci papierowej może być prze-
prowadzone tylko w dniu jej wprowadzenia. 

Każda zapisana recepta, którą wysłano do systemu P1 nie może być edytowana, ani usunię-
ta. Można ponawiać wydruk informacyjny dla pacjenta albo zdecydować o anulowaniu re-
cepty w systemie P1. 

 

3. Lista leków 
 

 
 
Wprowadzanie pozycji recepty może być wspomagane listą leków refundowanych. Po wy-
szukaniu żądanego leku należy nacisnąć klawisz Enter lub potwierdzić wybór podwójnym 
kliknięciem lewego przycisku myszy. Wszystkie pola edycyjne zostają wypełnione automa-
tycznie. Należy wypełnić tylko pole Ilość i wybrać opcję Dopisz do recepty. 
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Na podobnej zasadzie działa zakładka Lekospis, która jest listą leków prowadzoną samo-
dzielnie przez użytkownika. 

Zakładka Recepty wystawione (powtórzenie recepty) wypełnia automatycznie wszystkie po-
zycje recepty. 

3.3 Zapis recepty 
Jeśli lista pozycji recepty jest już kompletna należy wybrać opcję: 

• Zapisz receptę & wyślij do P1 

lub 
• Zapisz, jako receptę papierową  

 
Pierwsza z opcji powoduje przejście do następnego etapu: 
 

 
 
Jeśli pacjent ma założony profil na portalu https://pacjent.gov.pl to otrzyma SMS z powiado-
mieniem o numerze kodu. 

Pacjent może zrealizować e-Receptę wyłącznie z czterocyfrowym kodem oraz numerem PESEL. 

Ponowne wykonanie wydruku z kodem możliwe jest po wybraniu opcji Drukuj z poziomu opcji 
Wizyt. 

Opcja Zapisz, jako receptę papierową powoduje zapis do bazy i zamknięcie okna edycyjnego. 


