oegulamin mortalu lpolskiego lddziału tojewódzkiego karodowego cunduszu wdrowia
w zakresie mortalu mersonelu

§N
oegulamin określa zasadó korzóstania z mortalu lpolskiego lddziału tojewódzkiego karodowego
cunduszu wdrowia w zakresie mortalu mersonelu oraz warunki zawierania i rozwiązówania umów o
korzóstanie z mortalu lpolskiego lddziału tojewódzkiego karodowego cunduszu wdrowia w zakresie
mortalu mersoneluK
§O
Słownik pojęć
Użóte w oegulaminie określenia oznaczająW
NK llt kcw - lpolski lddział tojewódzki karodowego cunduszu wdrowiaI ulK dłogowska P7I 4R-PNR
lpoleI adres pocztó elektronicznejW wnioski@nfz-opoleKpl
OK mortal mersonelu - część mortalu lpolskiego lddziału tojewódzkiego karodowego cunduszu wdrowia
służąca do pozóskiwania przez rżótkowników zakresów liczb służącóch jako unikalne numeró
identófikujące receptóK
PK rżótkownik - osoba fizóczna wókonująca zawód lekarzaI lekarza dentóstó lub felczera uprawniona na
podstawie umowó zawartej z llt kcw do wóstawiania recept na leki i wórobó medóczne refundowane
ze środków publicznóchI która zawarła lub zamierza zawrzeć rmowęK
4K cormularz Aktówacójnó - udostępnionó przez llt kcw wzór dokumentu w wersji elektronicznejI
którego wópełnienieI podpisanie i dostarczenie do llt kcw przez rżótkownika inicjuje zawarcie
umowóI
RK rmowa - umowa o korzóstanie z mortalu mersoneluI na której postanowienia składają się zapisó
cormularza Aktówacójnego oraz oegulaminu zawarta pomiędzó rżótkownikiem i llt kcwK
6K oegulamin - oegulamin korzóstania z mortalu lpolskiego lddziału tojewódzkiego karodowego
cunduszu wdrowia w zakresie mortalu mersoneluK
§P
mostanowienia ogólne
NK w mortalu mersonelu mogą korzóstać tólko rżótkownicóK
OK horzóstanie z mortalu mersonelu oznacza całkowitą zgodę na przestrzeganie postanowień rmowóI które
zawarte są w cormularzu Aktówacójnóm oraz w oegulaminieK
PK wa kompletność i rzetelność informacji przekazówanóch do mortalu mersonelu odpowiada rżótkownikI
któró te treści przekazałK
4K llt kcw nie ponosi odpowiedzialności za daneI które zostałó błędnie wprowadzane przez
UżótkownikaI a w szczególności za szkodó wórządzone osobom trzecim w związku z korzóstaniem przez
nich z udostępnionóch informacjiK
§4
wawarcie rmowó i uzóskanie dostępu do mortalu mersonelu
NK horzóstanie z mortalu mersonelu następuje po zawarciu rmowó zgodnie z zasadami określonómi w ustK O
- 6K
OK t celu zawarcia umowó z llt kcw rżótkownik podejmuje następujące czónnościW
aF na stronie internetowej o adresieW httpsW//swiadczeniodawcó.nfz-opole.pl/clo_wl/
wópełnia w formie elektronicznej cormularz Aktówacójnó;
bF po wópełnieniu cormularza AktówacójnegoI w formie elektronicznej naciska (klikaF rubrókę
oznaczoną słowem „watwierdź i drukuj" umieszczoną nad treścią cormularza AktówacójnegoK
PK rżótkownik jest zobowiązanó do wódrukowaniaI własnoręcznego podpisaniaI opieczętowania i
osobistego doręczenia cormularza Aktówacójnego do llt kcw na adresW ulK dłogowska P7I 4R-PNR
lpoleI tódział dospodarki iekami K

4K mo otrzómaniu cormularza AktówacójnegoI llt kcw z adresu pocztó elektronicznejW
wnioski@nfz-opoleKpl wósóła na adres pocztó elektronicznej rżótkownika wskazanó w punkcie P wiersz
NM cormularza Aktówacójnego informację o akceptacji cormularza AktówacójnegoK traz

z informacją llt kcw przekazuje rżótkownikowi parametró jego konta w mortalu mersonelu
umożliwiając mu w ten sposób dostęp do mortalu mersoneluK
RK t przópadku stwierdzenia nieprawidłowości wókonania czónności rżótkownika lub nieprawdziwości
podanóch przez niego informacjiI llt kcw wzówa rżótkownika do usunięcia stwierdzonóch uchóbień
we wskazanóm terminie pod rógorem odmowó zawarcia rmowóK
6K rmowa zostaje zawarta z chwilą przekazania rżótkownikowi parametrów jego konta w mortalu
mersoneluK
§R
tórejestrowanie konta rżótkownika w mortalu mersonelu
NK rżótkownik zaprzestaje korzóstania z mortalu mersonelu w przópadku wórejestrowania przez llt kcw
konta rżótkownika z mortalu mersoneluI które następuje po rozwiązaniu rmowóK
OK rmowa może zostać rozwiązana na mocó porozumienia stronK
PK rżótkownik może rozwiązać rmowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wópowiedzeniaK
4K llt kcw może rozwiązać rmowę ze skutkiem natóchmiastowóm w przópadkuW
aF stwierdzenia niespełnienia przez rżótkownika warunków określonóch w cormularzu Aktówacójnóm
lub oegulaminieI
bF naruszenia postanowień cormularza Aktówacójnego lub oegulaminuI
cF nieprawidłowego korzóstania przez rżótkownika z mortalu mersoneluK
RK oozwiązanie rmowó przez llt kcw może bóć poprzedzone skierowaniem do rżótkownika wezwania
do podjęcia określonóch działań lub do zaniechania określonóch czónnościK
§S
rprawnienia i obowiązki rżótkownika
NK rżótkownik jest zobowiązanó do wprowadzania do cormularza Aktówacójnego oraz do mortalu
mersonelu danóch kompletnóch i zgodnóch z aktualnóm stanem prawnóm i faktócznómK
OK t przópadku zmianó informacji wprowadzonóch przez rżótkownika do cormularza Aktówacójnego lub
mortalu mersoneluI rżótkownik jest zobowiązanó do bieżącej aktualizacji tóch danóchK rżótkownik
dokonuje aktualizacji danóch za pomocą narzędzi informatócznóch udostępnionóch mu w mortalu
mersonelu lub poprzez poinformowanie llt kcw o zaistniałóch zmianachK
PK rżótkownik zobowiązanó jest na wezwanie llt kcw przedstawić dokumentó w formie pisemnejI które
dotóczą informacji wprowadzonóch przez rżótkownika do cormularza Aktówacójnego lub mortalu
mersoneluK
§7
wasadó bezpieczeństwa
NK rżótkownik jest zobowiązanó do osobistego odbierania i wósółania informacji za pomocą adresu pocztó
elektronicznej wómienionego w punkcie P wiersz e cormularza AktówacójnegoK rżótkownik zobowiązuje
się do korzóstania z mortalu mersonelu wółącznie osobiścieK
OK rżótkownik ma obowiązek ochronó parametrów konta rżótkownika w mortalu mersonelu przed osobami
trzecimiK
PK rżótkownik odpowiada za niewłaściwe posługiwanie się kontem w mortalu mersoneluI w tóm za
uzóskanie parametrów konta rżótkownika w mortalu mersonelu przez osobó trzecieK
4K rżótkownik jest obowiązanó niezwłocznie informować llt kcw o każdóm przópadkuW
aF NF nieprawidłowego lub nietópowego działania mortalu mersoneluI
bF OF utrató parametrów konta rżótkownika w mortalu mersonelu lub uzóskania tóch parametrów przez
inne osobóI
cF PF uzóskania dostępu do korzóstania z adresu pocztó elektronicznej rżótkownika wskazanego w

§ NN

cormularzu Aktówacójnóm przez inne osobóI
dF 4F nieprawidłowego lub nietópowego działania innóch rżótkowników lub podmiotów trzecichI
dotóczącóch mortalu mersonelu lub zawartóch w nim danóchI
eF RF korzóstania z mortalu mersonelu przez osobó nieuprawnioneI
fF wókorzóstówania danóch zawartóch w mortalu przez osobó nieuprawnione lub do celów innóch niż
określone w oegulaminieI
gF potrzebie wółączenia rżótkownika lub innego rżótkownika z dostępu do mortaluK
RK wabronione jest umieszczanie przez rżótkownika w cormularzu Aktówacójnóm lub mortalu mersonelu
informacji nieprawdziwóch oraz treści naruszającóch obowiązujące przepisó prawaI a w szczególności
informacji i materiałów mogącóch naruszóć przepisó o prawie autorskim i prawach pokrewnóchI lub
przepisó dotóczące ochronó danóch osobowóchK
§U
cunkcjonowanie mortalu
NK llt kcw nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do mortalu mersonelu wónikającó z
przóczón od niego niezależnóchK
OK llt kcw ma prawo do spowodowania przerw w pracó mortalu mersonelu niezbędnóch do jego
konserwacjiI naprawóI aktualizacji lub zapewnienia bezpieczeństwaK
PK llt kcw ma prawo poszerzenia zakresu dostępu rżótkownika do mortalu mersoneluK llt kcw ma
także prawo do dopuszczenia rżótkownika do korzóstania z innóch części mortalu lpolskiego lddziału
tojewódzkiego karodowego cunduszu wdrowia lub innóch części mortalu karodowego cunduszu
wdrowiaK
4K tszelkie uwagi dotóczące funkcjonowania mortaluI prezentacji i wiarógodności danóchI stwierdzonóch
nieprawidłowościachI rżótkownik zobowiązanó jest przesółać niezwłocznie pocztą elektroniczną lub
pisemnie na adres llt kcwK mo rozpoznaniu uwagI o któróch mowa w zdaniu poprzedzającómI llt
kcw za pomocą mortalu mersonelu informuje rżótkownika o podjętóch ustaleniach lub działaniachK
§9
oecept
ó
NK mortal mersonelu umożliwia rżótkownikowi uzóskiwanie zakresów liczb służącóch jako unikalne numeró
identófikujące receptóI w postaci pliku elektronicznego xml.
OK rżótkownik zobowiązanó jest do posługiwania się drukami recept odpowiadającóm wzorowi zgodnie z
rozporządzeniem jinistra wdrowia z dnia N7 maja OMM7 rK w sprawie recept lekarskich (azK rK z OMM7 rKI
nr 97I pozK 646 ze zmKF oraz z nadrukowanómi samodzielnie lub za pośrednictwem wóbranej przez siebie
drukarni liczbami odpowiadającómi zakresomI o któróm mowa w ustK NK
PK rżótkownik może wókorzóstać przódzielone zakresó liczb służące jako unikalne numeró identófikujące
receptó do naniesienia na drukach recept wółącznie jednorazowo. mo wókorzóstaniu przódzielonóch
zakresów liczb należó wóstąpić do llt kcw o kolejneK
4K mrzódzielane zakresó liczb służące jako unikalne numeró identófikujące receptó przópisówane są do
UżótkownikaK wabronione jest posługiwanie się przez rżótkownika innómi zakresami liczb niż teI które
zostałó mu przódzielone przez llt kcwK
§ N0
tómagania techniczne
ao korzóstania z mortalu mersonelu konieczne jest spełnienie wómagań technicznóch polegającóch na
posiadaniu dostępu do komputera wóposażonego w sprzęt i oprogramowanie konieczne do korzóstania z
fnternetuK

mrzepisó końcowe
NK kiniejszó oegulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej llt kcw i stanowi
integralną część zawieranej z rżótkownikiem rmowóK
OK llt kcw ma prawo do wprowadzania zmian w treści oegulaminu w każdóm czasieK wmianó
oegulaminu wprowadzone przez llt kcw jednocześnie modófikują treść rmowó i obowiązują od dnia
opublikowania zmian w mortalu mersoneluI pod warunkiem zawiadomienia rżótkownika o dokonaniu
zmianó oegulaminuI za pomocą pocztó elektronicznej na adres pocztó elektronicznej rżótkownika
wómienionó w punkcie P wiersz e cormularza AktówacójnegoK

§ NN

