
Rzeszów, 12 grudzień 2012 r. 



 Świadczeniodawca wnioskuje o uzyskanie 
upoważnienia do korzystania z systemu eWUŚ 

   (PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY) 

http://www.nfz-rzeszow.pl/






Należy potwierdzić wymagane oświadczenie i zobowiązanie (punkt B oraz C na 
wniosku). 





 Pocztą na adres: 

 POW NFZ 

 ul. Zamkowa 8 

 35-032 Rzeszów 

 (rejestracja do systemu eWUŚ) 

 

 Osobiście w siedzibie POW NFZ w pokoju nr 
12 

 

http://www.nfz-rzeszow.pl/






 Świadczeniodawca wnioskuje o uzyskanie 
upoważnienia do korzystania z systemu eWUŚ 

 

OW upoważnia świadczeniodawcę 
 

 Dwa różne pojęcia :  

 - Upoważnienie 

 - Uprawnienie (nadanie uprawnień) 

 

 





 Świadczeniodawca wnioskuje o uzyskanie 
upoważnienia do korzystania z systemu eWUŚ 

 

 OW upoważnia świadczeniodawcę 

 

Świadczeniodawca składa 
elektroniczny wniosek  o 
uprawnienia dla lokalnego 
administratora systemu eWUŚ 

http://www.nfz-rzeszow.pl/dostep_ewus.php




Możliwe jest wprowadzenie wniosku o nadanie 
uprawnień administratora systemu eWUŚ tylko 
dla tych użytkowników z Portalu 
Świadczeniodawcy, którzy mają uzupełnione 
dane użytkownika:  

 numer PESEL,  

 imię,  

 Nazwisko 

 adres email.  

http://www.nfz-rzeszow.pl/dostep_ewus.php












 Świadczeniodawca wnioskuje o uzyskanie 
upoważnienia do korzystania z systemu eWUŚ 
 

 OW upoważnia świadczeniodawcę 
 

 Świadczeniodawca składa elektroniczny wniosek  
o uprawnienia dla lokalnego administratora 
systemu eWUŚ 

 

Lokalny Administrator nadaje 
uprawnienia operatorom systemu 
eWUŚ  
 







 Regulamin korzystania przez świadczeniodawców z 
systemu eWUŚ – Szczegółowe zasady dotyczące 
korzystania oraz zakres odpowiedzialności podmiotów 
upoważnionych do dostępu do systemu eWUŚ 

 

 Oświadczenie (załącznik nr 1 do regulaminu) oraz 
upoważnienie do korzystania z systemu eWUŚ 
(załącznik nr 2 do regulaminu)  

 

 Oświadczenia oraz upoważnienia dla pracowników 
świadczeniodawcy przechowuje świadczeniodawca ( Nie 
należy wysyłać ich do oddziału NFZ!!!).  

 

 



Dwa typy dostępu do systemu eWUŚ 

 

 przeglądarka internetowa 
https://ewus.nfz.gov.pl/ap-ewus/ 

 

 usługa WebService 

Adresy definicji docelowych usług dostępu do serwisu eWUŚ dla 
usługi logowania i dla usługi sprawdzania. 
W celu uruchomienia tej funkcji należy się skontaktować z 
dostawcą swojego oprogramowania.  

https://ewus.nfz.gov.pl/ap-ewus/
https://ewus.nfz.gov.pl/ap-ewus/
https://ewus.nfz.gov.pl/ap-ewus/
https://ewus.nfz.gov.pl/ap-ewus/
https://ewus.nfz.gov.pl/ap-ewus/










 System umożliwia bezpieczne logowanie się 
użytkowników zewnętrznych z zachowaniem 
wszystkich śladów ich aktywności  

 

 Czas odpowiedzi: 2s 

 

 Wydajność graniczna: 300 transakcji/s  

 

 Dostępność na poziomie 99,5%, w reżimie 
24/7/365  

 

 



 Problem z logowaniem (brak nadanych uprawnień do 
systemu eWUŚ) 
 

 Blokada tymczasowa (5 prób logowania z użyciem 
nieprawidłowego hasła, 15 minut) 

Kolejna próba logowania może nastąpić po upływie 
czasu blokady Na blokadę nie ma wpływu ew. edycja 
danych/hasła operatora. 
 
 Upoważnienia operatorów nadawane na 3 lata 

 
 Wygaśnięcie upoważnienia świadczeniodawcy 

powoduje blokadę upoważnienia dla administratorów 
i operatorów użytkownika. 
 
 
 

 
 



Ustawa z dnia 27 lipca 2012 o zmianie ustawy o 
świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków 
publicznych  
 Prawo do świadczeń może być potwierdzone na 

podstawie dokumentu elektronicznego  
 Dokument elektroniczny zawiera informacje o prawie 

do świadczeń opieki zdrowotnej według stanu na 
dzień sporządzenia dokumentu  

 Fundusz ustala podmioty, które powinny ponieść 
koszty rozliczonego świadczenia  

 W przypadku świadczenia trwającego dłużej niż 1 
dzień dla którego ustalono więcej niż 1 podmiot , 
który powinien ponieść koszty udzielonego 
świadczenia koszt tego świadczenia jest dzielony 
proporcjonalnie do czasu jego trwania  
 
 
 

 
 



Zgodnie z założeniami wynikającymi z projektu 
eWUŚ w zakresie wydawania dokumentu 
uprawniającego w formie elektronicznej, kod 
autoryzacyjny wydawany jest tylko na jeden dzień 
tj. ważny jest przez jeden dzień i może być 
wystawiony tylko dokładnie w dniu wykonania 
sprawdzenia przez świadczeniodawcę.  

Oznacza to , że świadczeniodawca w przypadku 
świadczeń trwających dłużej niż jeden dzień 
będzie musiał w trybie codziennym weryfikować 
uprawnienia świadczeniobiorcy na bieżąco w 
czasie trwania świadczenia.  

 

 

 

 

 



Zakres danych przekazywanych dla tokena:  

 Identyfikator  

 Kod oddziału  

 Typ kontrahenta: świadczeniodawca/lekarz  

 Kod świadczeniodawcy lub kod lekarza  

 PESEL  

 Data sprawdzenia statusu uprawnień  

 Obecność PESEL w CWU: Jest/Nie ma  

 Wynik sprawdzania uprawnień: Osoba 
nieuprawniona/ Osoba uprawniona  

 Podstawa finansowania świadczeń – osoba 
ubezpieczona/dziecko 18  

 

 

 

 

 



Dziękuję za uwagę 

 

serwis@nfz-rzeszow.pl  


