
Instrukcja uzyskiwania dostępu do systemu Elektronicznej Weryfikacji 

Uprawnień Świadczeniobiorców (EWUŚ) 

W sytuacji, gdy lekarz nie ma konta w Portalu Personelu, a chce uzyskać upoważnienie do 

pracy w systemie EWUŚ, w pierwszej kolejności musi przejść procedurę aktywacji dostępu do 

Portalu Personelu, zgodnie z instrukcją. 

Poniższa instrukcja dotyczy przypadku, gdy lekarz posiada dostęp do Portalu Personelu. 

W celu otrzymania dostępu do systemu EWUŚ należy złożyć wniosek  o wydanie 

upoważnienia do korzystania z systemu EWUŚ za pośrednictwem Portalu Personelu. 

Dostęp do wniosku jest możliwy z poziomu panelu Administracja i opcje -> link Wnioski 

o nadanie upoważnienia do korzystania z systemu EWUŚ. 

 

 

W oknie Przegląd wniosków o nadanie upoważnienia do korzystania z systemu EWUŚ należy  

kliknąć przycisk Utwórz wniosek. 

 

http://www.nfz-lodz.pl/index.php/dla-pielegniarek-i-poloznych/173-dla-lekarzy-pielegniarek-i-polonych/recepty/3905-portal-personelu
http://www.nfz-lodz.pl/index.php/dla-pielegniarek-i-poloznych/173-dla-lekarzy-pielegniarek-i-polonych/recepty/3905-portal-personelu
ftp://ftp.nfz-lodz.pl/Inne/Apteki_Umowy/clo_wl_przeglad_funkcjonalnosci_recepty/clo_wl_przeglad_funkcjonalnosci_recepty.htm
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Pojawi się okno prezentujące treść wniosku. Po zapoznaniu się z jego treścią należy 

potwierdzić, poprzez kliknięcie, fakt zapoznania się z oświadczeniami w punktach B i C 

formularza. 

 

Następnie należy kliknąć przycisk Zatwierdź. 

 



Instrukcja uzyskiwania dostępu do systemu Elektronicznej Weryfikacji 

Uprawnień Świadczeniobiorców (EWUŚ) 

W momencie zatwierdzenia wniosku, jego dane są przekazywane do systemu 

informatycznego ŁOW NFZ. Wniosek otrzymuje status Złożony. Kolejno można kliknąć 

przycisk Drukuj. 

 

W efekcie pojawi się plik o nazwie WniosekUpowaznienieEWUS_XXXXX w formacie .pdf 
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Plik ten można zapisać i otworzyć za pomocą aplikacji Adobe Reader, którą można pobrać ze 

strony producenta. 

 

UWAGA!!!! 

Nie ma potrzeby drukowania i dostarczenia do OW NFZ wyżej wskazanego wniosku. Łódzki 

OW NFZ, starając się maksymalnie uprościć Państwu procedurę uzyskiwania dostępu do 

systemu EWUŚ, obsługuje wnioski wyłącznie w drodze elektronicznej wymiany danych. 

Istnieje możliwość anulowania wniosku ale tylko dla wniosków o statusie – Złożony. 
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Jeżeli użytkownik podejmie decyzję o anulowaniu wniosku, aby ponownie wystąpić o dostęp do systemu 

EWUŚ, będzie musiał złożyć nowy wniosek, zgodnie w opisanymi powyżej czynnościami. 
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Po przekazaniu do ŁOW NFZ,  wniosek w Portalu Personelu może otrzymać statusy (w zależności od czynności 
i decyzji podejmowanych w OW NFZ): 

 Rozpatrywany 

 Zatwierdzony 

 Odrzucony (przyczyna odrzucenia będzie prezentowana w postaci wyskakującego komentarza po 

najechaniu kursorem na status odrzucony). 

 

W trakcie rozpatrywania wniosku generowane jest upoważnienie do pracy w systemie EWUŚ – jego status 

można monitorować w kolumnie Status upoważnienia w oknie Przegląd wniosków o nadanie upoważnień do 

korzystania z systemu EWUŚ. 
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Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ŁOW NFZ generuje uprawnienie do korzystania z systemu EWUŚ 

i wysyła je jako załącznik (plik w formacie pdf, spakowany i zabezpieczony hasłem) na adres mailowy, podany 

przez użytkownika podczas aktywacji dostępu do Portalu Personelu. Hasłem umożliwiającym dostęp do 

pliku zawartego w załączniku jest nazwa użytkownika do Portalu Personelu. 

 

Logowanie do EWUŚ - https://ewus.nfz.gov.pl/ap-ewus/ 

Logując się do systemu EWUŚ należy: 

1. Wybrać Oddział -> Łódzki (05) 

2.  Wybrać Typ kontrahenta -> Lekarz 

3. Podać Kod personelu -> ciąg cyfr (widoczne po zalogowaniu do Portalu Personelu)  

 

4. Podać Login -> PESEL lekarza 

5. Podać Hasło -> aktualne hasło do Portalu Personelu (hasło jest ważne 30 dni) 

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

