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§ 1. 1. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie w zakresie Portalu Personelu. 
 
2. Portal Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą  
w Rzeszowie jest częścią Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, będącą środowiskiem komunikacji 
służącym do wymiany danych za pomocą systemów teleinformatycznych pomiędzy Użytkownikiem  
a Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. 
 
 
 

Słownik pojęć 
 
§ 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 
 
1. „Portal Personelu” – część Portalu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia odpowiedzialny za udostępnienie (edycję), modyfikację i przesyłanie danych, 
umożliwiający komunikację pomiędzy POW NFZ a Użytkownikiem. 

2. „POW NFZ”  – Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą  
w Rzeszowie, ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów, adres poczty elektronicznej:  
recepty@nfz-rzeszow.pl. 

3. „U żytkownik” – osoba fizyczna wykonująca zawód lekarza, lekarza dentysty lub felczera, który 
uzyskał dostęp do Portalu Personelu. 

4. „Formularz Aktywacyjny” – udostępniony przez POW NFZ wzór dokumentu w wersji 
elektronicznej, którego wypełnienie, podpisanie i dostarczenie do POW NFZ przez Użytkownika 
inicjuje uzyskanie dostępu do Portalu Personelu. 

5. „Regulamin”  - Regulamin korzystania z Portalu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie Portalu Personelu. 

 
 
 

Postanowienia ogólne 
 
§ 3.1. Z Portalu Personelu mogą korzystać tylko Użytkownicy. 
 
2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania 
postanowień Regulaminu. 
 
3. Korzystanie z Portalu Personelu oznacza całkowitą zgodę na przestrzeganie postanowień zawartych 
w Formularzu Aktywacyjnym oraz w Regulaminie. 
 
4. Za kompletność i rzetelność informacji przekazywanych do Portalu Personelu odpowiada 
Użytkownik, który te treści przekazał. 
 
5. POW NFZ nie ponosi odpowiedzialności za dane, które zostały błędnie wprowadzane przez 
Użytkownika, a w szczególności za szkody wyrządzone osobom trzecim. 
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Uzyskanie dostępu do Portalu Personelu 

 
§ 4.1. Uzyskanie dostępu do Portalu Personelu następuje zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 - 6. 
 
2. W celu uzyskania dostępu do Portalu Personelu Użytkownik na stronie internetowej o adresie: 
https://personel.nfz-rzeszow.pl/ wypełnia w formie elektronicznej Formularz Aktywacyjny  
i zatwierdza go. 
 
3. Użytkownik zobowiązany jest do wydrukowania, własnoręcznego podpisania, opieczętowania  
i przesłania lub doręczenia Formularza Aktywacyjnego do POW NFZ na adres: ul. Zamkowa 8,  
35-032 Rzeszów. 
 
4. Użytkownicy składający Formularz Aktywacyjny celem uzyskania „Uprawnień DiLO” 
zobowiązani są do osobistego dostarczenia Formularza Aktywacyjnego do POW NFZ bezpośrednio 
do Wydziału Gospodarki Lekami, który weryfikuje dane zamieszczone w Formularzu Aktywacyjnym 
w oparciu o oryginał prawa wykonywania zawodu lekarza i dokument tożsamości. 
 
5. POW NFZ po otrzymaniu Formularza Aktywacyjnego z adresu poczty elektronicznej:  
serwis@nfz-rzeszow.pl wysyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazanym  
w Formularzu Aktywacyjnym informację o akceptacji Formularza Aktywacyjnego.  
Wraz z informacją POW NFZ przekazuje Użytkownikowi parametry jego konta w Portalu Personelu 
umożliwiając mu w ten sposób dostęp do Portalu Personelu. 
 
6. POW NFZ ma prawo sprawdzać poprawność czynności Użytkownika określonych w ust. 2 – 3 oraz 
weryfikować informacje zawarte w wypełnionym przez Użytkownika Formularzu Aktywacyjnym. 
 
7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonania czynności Użytkownika lub 
nieprawdziwości podanych przez niego informacji, POW NFZ wzywa Użytkownika do usunięcia 
stwierdzonych uchybień we wskazanym terminie pod rygorem odmowy akceptacji Formularza 
Aktywacyjnego. 
 
8. W przypadku niewykonania przez Użytkownika wezwania skierowanego przez POW NFZ,  
o którym mowa w ust. 7, POW NFZ może odmówić zaakceptowania Formularza Aktywacyjnego. 
 
9. Od momentu uzyskania dostępu do Portalu Personelu Użytkownik jest związany postanowieniami 
znajdującymi się w Formularzu Aktywacyjnym oraz Regulaminie. 
 
 
 

Wyrejestrowanie konta Użytkownika w Portalu Personelu 
 
§ 5.1. Użytkownik zaprzestaje korzystania z Portalu Personelu w przypadku wyrejestrowania przez 
POW NFZ konta Użytkownika z Portalu Personelu. 
 
2. POW NFZ może wyrejestrować konto Użytkownika w Portalu Personelu ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku: 
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a) stwierdzenia niespełnienia przez Użytkownika warunków określonych w Formularzu 
Aktywacyjnym lub Regulaminie, 

b) naruszenia postanowień Formularza Aktywacyjnego lub Regulaminu, 
c) nieprawidłowego korzystania przez Użytkownika z Portalu Personelu, 
d) utraty lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu przez Osobę uprawnioną, 
e) prawomocnego skazania Osoby uprawnionej za przestępstwo określone w art. 54 ust. 2-5 

ustawy refundacyjnej lub art. 228-230, art. 286 lub art. 296a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 
roku – Kodeks karny (Dz.U.1997.88.553 t.j. z późn. zm.). 

 
3. Wyrejestrowanie konta Użytkownika w Portalu Personelu przez POW NFZ może być poprzedzone 
skierowaniem do Użytkownika wezwania do podjęcia określonych działań lub do zaniechania 
określonych czynności. 
 
 
 

Uprawnienia i obowiązki Użytkownika 
 
§ 6.1. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzania do Formularza Aktywacyjnego oraz do Portalu 
Personelu danych kompletnych i zgodnych z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 
 
2. W przypadku zmiany informacji wprowadzonych przez Użytkownika do Formularza 
Aktywacyjnego lub Portalu Personelu, Użytkownik jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji tych 
danych. Użytkownik dokonuje aktualizacji danych za pomocą narzędzi informatycznych 
udostępnionych mu w Portalu Personelu lub poprzez poinformowanie POW NFZ o zaistniałych 
zmianach. 
 
3. Użytkownik zobowiązany jest na wezwanie POW NFZ przedstawić dokumenty w formie pisemnej, 
które dotyczą informacji wprowadzonych przez Użytkownika do Formularza Aktywacyjnego lub 
Portalu Personelu. 
 
4. Użytkownik odpowiada za zgodność informacji dostępnych w Portalu Personelu z aktualnym 
stanem faktycznym i prawnym. 
 
 
 

Zasady bezpieczeństwa 
 
§ 7.1. Użytkownik jest zobowiązany do odbierania i wysyłania informacji za pomocą adresu poczty 
elektronicznej wymienionego w Formularzu Aktywacyjnym. 
 
2. Użytkownik ma obowiązek ochrony parametrów konta Użytkownika w Portalu Personelu przed 
osobami trzecimi. 
 
3. Użytkownik odpowiada za niewłaściwe posługiwanie się kontem w Portalu Personelu, w tym za 
uzyskanie parametrów konta Użytkownika w Portalu Personelu przez osoby trzecie. 
 
4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie informować POW NFZ o każdym przypadku: 
 



5 

 

a) nieprawidłowego lub nietypowego działania Portalu Personelu, 
b) utraty parametrów konta Użytkownika w Portalu Personelu lub uzyskania tych parametrów 

przez inne osoby, 
c) uzyskania dostępu do korzystania z adresu poczty elektronicznej Użytkownika wskazanego 

w Formularzu Aktywacyjnym przez inne osoby, 
d) nieprawidłowego lub nietypowego działania innych Użytkowników lub podmiotów trzecich, 

dotyczących Portalu Personelu lub zawartych w nim danych, 
e) korzystania z Portalu Personelu przez osoby nieuprawnione, 
f) wykorzystywania danych zawartych w Portalu przez osoby nieuprawnione, 
g) korzystania z Portalu Personelu niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, 

 
5. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkownika w Formularzu Aktywacyjnym lub Portalu 
Personelu informacji nieprawdziwych oraz treści naruszających obowiązujące przepisy prawa,  
a w szczególności informacji i materiałów mogących naruszyć przepisy o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych, lub przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 
 
6. POW NFZ nie ponosi odpowiedzialności za modyfikację, utratę jak i za ujawnienie danych 
wprowadzonych przez Użytkownika do Portalu Personelu z przyczyn leżących po stronie 
Użytkownika, a w szczególności wskutek utraty lub niewłaściwego zabezpieczenia parametrów konta 
Użytkownika w Portalu Personelu. 
 
 
 

Funkcjonowanie Portalu 
 
§ 8.1. POW NFZ nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Portalu Personelu 
wynikający z przyczyn od niego niezależnych. 
 
2. POW NFZ ma prawo do spowodowania przerw w pracy Portalu Personelu niezbędnych do jego 
konserwacji, naprawy, aktualizacji lub zapewnienia bezpieczeństwa. 
 
3. POW NFZ poinformuje Użytkowników o każdej zaplanowanej przerwie technicznej w związku  
z podejmowaniem czynności, o której mowa w ust. 2. 
 
4. POW NFZ ma prawo poszerzenia zakresu dostępu Użytkownika do Portalu Personelu. POW NFZ 
ma także prawo do dopuszczenia Użytkownika do korzystania z innych części Portalu POW NFZ lub 
innych części Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia. 
 
5. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu, prezentacji i wiarygodności danych, 
stwierdzonych nieprawidłowościach, Użytkownik zobowiązany jest przesyłać niezwłocznie pocztą 
elektroniczną lub pisemnie na adres POW NFZ. Po rozpoznaniu uwag, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, POW NFZ za pomocą Portalu Personelu informuje Użytkownika o podjętych 
ustaleniach lub działaniach. 
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Recepty 
 
§ 9.1. Portal Personelu umożliwia Użytkownikowi posiadającemu ważną Umowę upoważniającą do 
wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby 
medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom uzyskiwanie 
zakresów liczb służących jako unikalne numery identyfikujące recepty. 
 
2. Użytkownik może wykorzystać przydzielone zakresy liczb służące jako unikalne numery 
identyfikujące recepty do naniesienia na drukach recept wyłącznie jednorazowo. 
 
3. Przydzielane zakresy liczb służące jako unikalne numery identyfikujące recepty przypisywane są do 
Użytkownika. Zabronione jest posługiwanie się przez Użytkownika innymi zakresami liczb niż te, 
które zostały mu przydzielone przez POW NFZ. 
 
4. Użytkownik wykorzystuje unikalne numery identyfikujące do naniesienia na receptach, o których 
mowa w ust. 1, zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia  
w sprawie recept lekarskich. 
 
 
 

Karta DiLO 
 
§ 10. Na podstawie art. 32a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.581 j.t.), kartę diagnostyki i leczenia 
onkologicznego (kartę DiLO) wydaje pacjentowi lekarz, o którym mowa w art. 55 ust. 2a albo  
ust. 2, pkt 2 powołanej wyżej ustawy. Portal Personelu umożliwia nadanie Użytkownikowi  
„Uprawnień DiLO”. 
 
 
 

Wymagania techniczne 
 

§ 11. Do korzystania z Portalu Personelu konieczne jest spełnienie wymagań technicznych 
polegających na posiadaniu dostępu do komputera wyposażonego w sprzęt i oprogramowanie 
konieczne do korzystania z Internetu. 
 
 
 

Przepisy końcowe 
 
§ 12.1. POW NFZ ma prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu w każdym czasie. 
 
2. Zmiany Regulaminu wprowadzone przez POW NFZ obowiązują od dnia opublikowania zmian  
w Portalu Personelu pod warunkiem zawiadomienia Użytkownika o dokonaniu zmiany Regulaminu, 
za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Użytkownika wymieniony  
w Formularzu Aktywacyjnym. 
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§ 13. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy: 
 

a) ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.2015.345 j.t.); 

b) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz.U.2015.581 j.t.); 

c) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.); 
d) ustawa z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001.128.1402 j.t.); 
e) ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.2013.262 j.t.); 
f) ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

(Dz.U.2006.90.631 j.t.); 
g) ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U.1997.88.553 j.t. z późn. zm.); 
h) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.  

w sprawie dokumentacji, przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych  
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 
przetwarzania danych osobowych (Dz.U.2004.100.1024); 

i) ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2015.464 j.t). 


