
 

                                                                                             

Od 8 stycznia 2021 r. skierowania będą w Polsce wystawiane tylko w postaci elektronicznej.  

• Świadczenia, na które już teraz można wystawiać skierowania w postaci elektronicznej, 
są wskazane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019r. w sprawie 
skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej 
(poz. 711). http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000711 
 

• Zachęcamy wszystkie podmioty, które jeszcze nie uruchomiły e-skierowań do jak 
najwcześniejszego rozpoczęcia ich wystawiania. Dzięki temu łatwiej i szybciej 
będziemy mogli udzielić podmiotom niezbędnego wsparcia technicznego i 
organizacyjnego.  
 

• Ponadto od 1 lipca 2020 r. Narodowy Fundusz Zdrowia premiuje świadczeniodawców, 
którzy już teraz obsługują e-skierowanie. O szczegółach możecie Państwo przeczytać 
tutaj: https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/dodatkowe-finansowanie-z-nfz-dla-
placowek-obslugujacych-e-skierowania  
 

• W razie pytań i wątpliwości zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym we 
współpracy z przedstawicielami podmiotów leczniczych oraz Narodowego Funduszu 
Zdrowia zestawem najczęściej zadawanych pytań dotyczących wystawiania i realizacji 
e-skierowań  
 

• Informacje dotyczące szczegółów procesu wystawiania i realizacji e-skierowań mogą 
Państwo również uzyskać wysyłając pytanie na adres: e-skierowanie@csioz.gov.pl  lub 
dzwoniąc na Infolinię 19 457. 
 

• Jeżeli jeszcze nie posiadają Państwo modułu e-skierowania w swoim systemie 
gabinetowym, mogą Państwo sprawdzić czy dostawca zadeklarował już kiedy będzie 
gotowy z nową funkcjonalnością.. Informacja dostępna jest pod adresem: 
https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/informacja-o-gotowosci-dostawcow-it-w-
zakresie-e-skierowania.  
Komunikat dotyczy jedynie dostawców, od których otrzymaliśmy informację zwrotną.  
 

• W przypadku gdy dostawca nie jest gotowy do obsługi e-skierowania informujemy, że 
mogą Państwo korzystać z bezpłatnej aplikacji dostępnej pod adresem gabinet.gov.pl. 
 

• W celu ułatwienia pacjentom zapisania się na świadczenia w dowolnej placówce, 
wprowadziliśmy możliwość posługiwania się podpisanym przez lekarza wydrukiem 
informacyjnym, tak jak tradycyjnym, papierowym skierowaniem.  
 

• Aby ułatwić Państwu komunikowanie pacjentom tego rozwiązania, przygotowaliśmy 
plakat w wersji kolorowej lub czarno-białej, do samodzielnego wydruku. 
Rekomendujemy wydrukowanie i umieszczenie go w widocznym miejscu przy 
rejestracji w Państwa placówce. Plik do wydruku znajdziecie Państwo w załączniku do 
tego maila lub pod linkiem:  https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/informacja-o-
gotowosci-dostawcow-it-w-zakresie-e-skierowania 
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