WARUNKI KORZYSTANIA Z SYSTEMU P1
obowiązujące od dnia 16 lutego 2018 r.

§1
Niniejszy dokument określa zasady korzystania z Systemu P1.
§2
Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają:
1) e-Recepta - recepta wystawiona w systemie gabinetowym podczas wizyty/pobytu
pacjenta u specjalistyczny medycznego, uprawnionego do wystawiania recept, który
w ramach procesu leczenia wypisał Pacjentowi receptę na leki. e-Recepta wystawiona
w systemie gabinetowym musi zostać wysłana do Systemu P1, w którym zostaną
nadane unikalne identyfikatory i zwrotnie przekazane do Wystawcy i Pacjenta.
2) Podmiot apteczny – apteka lub punkt apteczny;
3) Podmiot wykonujący działalność leczniczą – podmiot, o którym mowa w art. 4 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160) oraz
lekarz lub pielęgniarka wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako
praktykę zawodową, o której mowa w art. 5 ustawy;
4) System P1 - Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów
cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1);
5) RPWDL - Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, dostępny pod
adresem https://rpwdl.csioz.gov.pl/, umożliwiający m.in. złożenie wniosku przez
Podmioty lecznicze oraz Praktyki zawodowe (lekarzy i lekarzy-dentystów oraz
pielęgniarek i położnych) o wyrobienie certyfikatów umożliwiających integrację
z Systemem P1;
6) SOW - System Obsługi Wniosków lub aplikacja SOW – system służący do złożenia
wniosków o rejestrację podmiotów aptecznych w Systemie P1 oraz wygenerowanie
certyfikatów. Pośrednikiem pomiędzy użytkownikiem podmiotu aptecznego a samym
SOW jest witryna internetowa SOW zawierająca formularz zakładania konta służący
do
rejestracji
wniosku;
aplikacja
dostępna
jest
pod
adresem
https://sow.ezdrowie.gov.pl;
7) Usługodawca lub CSIOZ – Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A;
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8) Uwierzytelnienie - proces polegający na potwierdzeniu zadeklarowanej tożsamości
podmiotu biorącego udział w procesie komunikacji;
9) Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Systemu P1;
10) Użytkownik zarejestrowany – użytkownik posiadający zarejestrowane konto
w systemie.
§3
1. System P1 docelowo będzie elektroniczną platformą usług publicznych w zakresie
ochrony zdrowia umożliwiającą gromadzenie, analizę, wytwarzanie i udostępnianie
zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych, w zakresie zgodnym z ustawą z dnia
28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
2. System P1 aktualnie umożliwia Użytkownikowi obsługę e-Recept.
§4
1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Systemu P1 w sposób zgodny
z obowiązującym prawem, normami społecznymi oraz postanowieniami niniejszych
Warunków.
2. Korzystanie z Systemu P1 jest bezpłatne.
3. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa, CSIOZ nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Systemem P1, jej
użytkowaniem bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami,
zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi,
awarią linii lub systemu informatycznego czy też nie przestrzeganiem Warunków przez
Użytkowników.
4. CSIOZ nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Systemu P1 z przyczyn
niezależnych od CSIOZ.
§5
1. CSIOZ umożliwia Podmiotom aptecznym złożenie wniosku o dostęp do Systemu P1
za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków – https://sow.ezdrowie.gov.pl/wniosek
2. Szczegółowe informacje dotyczące logowania w Systemie Obsługi Wniosków
i składania wniosków o dostęp do Systemu P1 zostały określone w dokumencie
„System Obsługi Wniosków - Podręcznik Użytkownika” dostępnym na stronie
internetowej określonej w punkcie 1.
3. Akceptując niniejsze Warunki, Podmiot apteczny potwierdza, iż czynność rejestracji
konta została dokonana przez osobę odpowiednio umocowaną do tej czynności, tj.
przez właściciela apteki lub punktu aptecznego albo osobę przez niego upoważnioną.
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§6
1. CSIOZ umożliwia Podmiotom wykonującym działalność leczniczą złożenie wniosku
o dostęp do Systemu P1 za pośrednictwem RPWDL, dostępnym pod adresem:
https://rpwdl.csioz.gov.pl/
2. Szczegółowe informacje dotyczące logowania w RPWDL i składania wniosków
o certyfikaty umożliwiające dostęp do Systemu P1 zostały określone w dokumencie
„RPWDL - Podręcznik Użytkownika” dostępnym na stronie internetowej określonej
w punkcie 1.
3. Akceptując niniejsze Warunki, Podmiot wykonującym działalność leczniczą
potwierdza, iż czynność rejestracji konta została dokonana przez osobę odpowiednio
umocowaną do tej czynności, tj. przez kierownika (dyrektora) tego Podmiotu lub osobę
przez niego upoważnioną.
4. Podmiotom wykonującym działalność leczniczą zobowiązuje się do korzystania
z wystawionego dla niego certyfikatu do komunikacji z Systemem P1 zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz zabezpieczenia go przed dostępem osób nieuprawnionych.
Jednocześnie zobowiązuje się również do powstrzymania się od dokonywania przy
korzystaniu z certyfikatu ZUS jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności
korzystania z niego bezpośrednio lub pośrednio w sposób sprzeczny z prawem,
Regulaminem Usługi Certyfikat z ZUS (dostępnym na stronach ZUS), dobrymi
obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet.
§7
1. Niniejsze warunki obowiązują od dnia opublikowania.
2. Warunki są udostępnione nieodpłatnie w postaci umożliwiającej ich pobranie,
utrwalenie i wydrukowanie.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami stosuje się przepisy
obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Niniejsze Warunki mogą być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniane.
Zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania.
5. W przypadku zmiany treści Warunków, Użytkownik zarejestrowany zostanie o tym
fakcie poinformowany podczas uwierzytelniania.
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