
Procedura aktywacji konta do Portalu Personelu  
Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ 

 
W dowolnej przeglądarce internetowej naleŜy wybrać adres: 
https://personel.nfz-rzeszow.pl/ .Po wybraniu adresu pojawi się poniŜsza strona: 
 

 
 
Klikając na link Aktywacja, otrzymamy Formularz Aktywacyjny. Jest to pierwsza część 
dwustopniowej rejestracji - na tym etapie następuje weryfikacja danych podanych przez 
uŜytkownika z danymi zawartymi w systemie POW NFZ. Przypominamy, Ŝe rejestracja 
powiedzie się tylko i wyłącznie w przypadku, gdy lekarz posiada zawarta waŜną umowę 
upowaŜniającą z POW NFZ na wystawianie recept refundowanych. 
 

 



Wypełniamy wszystkie niezbędne dane. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na 
poprawność danych, zwłaszcza numerów PESEL, prawa wykonywania zawodu oraz 
umowy upowaŜniającej. 

W celu podania zawodu uŜywamy słownika. Jest on dostępny po kliknięciu ikony , 
przy polu Zawód. Otworzy się słownik grup zawodowych, z którego naleŜy wybrać odpowiedni 
zawód. 

 

 
 
Analogicznie postępujemy z polami: Data uzyskania specjalizacji (jeśli specjalizacja 

występuje) oraz Organ wydający. W przypadku, gdy uŜytkownik posiada kilka specjalizacji, 
naleŜy wybrać jedną. 

W polu Numer umowy upowaŜniającej naleŜy wpisać numer umowy na wydawanie 
leków zawartej z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim NFZ. 

Pole E-mail wymaga wprowadzenia poprawnego i działającego adresu email. Na adres 
email podany w Formularzu będzie przesłany link słuŜący do potwierdzenia i wydrukowania 
Formularza Aktywacyjnego.  

W polach Pytanie (odzyskiwanie hasła) i Odpowiedź (odzyskiwanie hasła) 
naleŜy podać przykładowe pytanie oraz odpowiedź, informacje tę będą wykorzystywane w 
przypadku zapomnienia hasła przez uŜytkownika. 

W polach Hasło oraz Powtórz hasło podajemy hasło, którym chcemy się posługiwać 
przy korzystaniu z Portalu Personelu. Hasło powinno składać się z minimum 8 znaków. 

Po zakończeniu wypełniania danych identyfikacyjnych uŜytkownika naleŜy zapoznać się 
i zaakceptować treść regulaminu - naciśnięcie na pogrubione pole Regulamin umoŜliwi jego 
otwarcie, zapisanie lub wydrukowanie. Akceptacja regulaminu odbywa się poprzez zaznaczenie 
kwadracika (checkboxu) w punkcie 5 i jest elementem niezbędnym do zakończenia pierwszego 
etapu rejestracji. 

Następnie do pola pod obrazkiem wpisujemy kod z obrazka, wielkość liter ma 
znaczenie.  

Zatwierdzamy wprowadzone dane przyciskiem Zatwierdź i zamykamy Formularz. 
 
JeŜeli dane zostały wypełnione prawidłowo, w ciągu kilku minut na adres podany w polu 

E-mail zostanie wysłana wiadomość umoŜliwiająca potwierdzenie i wydrukowanie Formularza 



Aktywacyjnego. Email będzie zawierał link, na który naleŜy kliknąć. UŜytkownik znajdzie tutaj 
pełną treść Formularza Aktywacyjnego, uzupełnioną o dane, które wprowadził w pierwszej 
fazie rejestracji.  

Wymaganym jest po wydrukowaniu Formularza dopisanie odręcznie – adresu 
zamieszkania oraz obywatelstwa. 

Po zapoznaniu się z treścią i zaakceptowaniu warunków określonych w Formularzu 
Aktywacyjnym dokument ten drukujemy przy uŜyciu przycisku Zatwierdź i drukuj.  
Wydruk formularza jest jednoznaczny z potwierdzeniem złoŜenia wniosku o utworzenie konta 
do Portalu Personelu.  

Po potwierdzeniu złoŜenia wniosku jest on aktywny przez następne 7 dni. Jeśli 
Formularz Aktywacyjny nie zostanie dostarczony do Oddziału NFZ przed upływem 7 dni, 
konieczne jest ponowne przeprowadzenie procedury rejestracyjnej.  

Z wydrukowanym, podpisanym i opieczętowanym Formularzem Aktywacyjnym 
naleŜy osobiście udać się do siedziby Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 

znajdującej się pod adresem: 35-312 Rzeszów, ul. Zamkowa 8, pokój nr 213 – Wydział 
Gospodarki Lekami. 
 

Po dostarczeniu wniosku do Oddziału NFZ nastąpi jego weryfikacja i w przypadku 
uzyskania pozytywnej weryfikacji uŜytkownikowi zostanie załoŜone konto na Portalu Personelu. 
Jako potwierdzenie załoŜenia konta zostanie wysłana na wcześniej podany adres email 
wiadomość informująca o akceptacji przez POW NFZ Formularza Aktywacyjnego. Na 
Formularzu potwierdzającym załoŜenie konta będzie znajdował się link prowadzący do strony 
logowania do Portalu Personelu. 
 



Pierwsze kroki 
 

 Aby zalogować się do Portalu Personelu naleŜy podać jako nazwę uŜytkownika - 
PESEL podany przy rejestracji. Hasło powinno być identyczne z hasłem, które zostało podane 
w trakcie rejestracji. Przy pierwszym logowaniu jest wymuszana procedura zmiany hasła. 
NaleŜy podać stare hasło oraz dwa razy nowe hasło. 
 

 
 

 Po poprawnym zalogowaniu ukaŜe się strona zbliŜona do poniŜszej. Pierwszym krokiem 
jaki naleŜy wykonać jest operacja uzupełniania danych potrzebnych do odzyskiwania hasła, 
w tym celu naleŜy kliknąć Moje podstawowe dane. 
 

 
 



 Następnie klikamy na przycisk Edytuj. 
 

 
 
 Wprowadzamy adres e-mail. W przypadku zapomnienia hasła uŜytkownik zostanie 
poproszony o podanie adresu e-mail oraz odpowiedzi na wprowadzone podczas rejestracji 
pytanie. JeŜeli odpowiedź będzie prawidłowa nowe hasło zostanie przekazane na adres e-mail. 
 

 
 


