Instrukcja uzyskania dostępu do Portalu Świadczeniodawcy
– APTEKI / PUNKTY APTECZNE
Rejestracja nowej apteki/punktu aptecznego do Portalu Świadczeniodawcy
W celu zarejestrowania się w Portalu Świadczeniodawcy, jako nowa apteka/punkt apteczny należy
wypełnić wniosek dostępny na stronie https://aplikacje.nfz-lodz.pl/CLO WS/ .
Procedura rejestracji/utworzenia konta na Portalu:
A. Na stronie logowania do Portalu Świadczeniodawcy należy kliknąć link Apteka →„Rejestracja
apteki”. Zostanie wyświetlony formularz rejestracyjny. Formularz należy uważnie wypełnić
zwracając uwagę na podanie wymaganych pól. Pola wymagane oznaczone są symbolem (*).
B. Bezpośrednio po wypełnieniu formularza należy zapoznać się z treścią Regulaminu korzystania
z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dokonać jego akceptacji.
C. Po poprawnym wypełnieniu formularza i jego zatwierdzeniu zostanie wysłany e-mail na podany
w formularzu adres e-mail. E-mail będzie zawierał link pozwalający na wydrukowanie
i potwierdzenie wniosku. Po wejściu na podany link zostanie wygenerowany wcześniej wypełniony
wniosek. (UWAGA! Wniosek można wygenerować tylko jeden raz! Ponowne kliknięcie na link
spowoduje otwarcie pustego formularza). Po naciśnięciu przycisku „Drukuj” wniosek zostanie
wydrukowany i potwierdzony w bazie danych ŁOW NFZ. Jeżeli wniosek nie zostanie potwierdzony
w ciągu siedmiu dni, nastąpi jego automatyczne anulowanie w systemie i koniecznym będzie
ponowne wypełnienie formularza rejestracyjnego.
D. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z następującymi dokumentami:
 pismo Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego informujące o nadaniu numeru
ewidencyjnego, daty uruchomienia apteki oraz osobie pełniącej funkcję kierownika apteki,
 zezwolenie na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego wydane przez Inspektora
Farmaceutycznego,
 decyzję z Urzędu Skarbowego o numerze identyfikacji podatkowej – NIP,
 zaświadczenie z Urzędu Statystycznego o numerze identyfikacyjnym – REGON,
 zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z Krajowego
Rejestru Sądowego – KRS
należy dostarczyć do ŁOW NFZ, SALA OBSŁUGI, ul. Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź lub za
pośrednictwem poczty przesłać na adres: ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź.
E. Po zatwierdzeniu wniosku przez pracownika ŁOW NFZ apteka/punkt apteczny otrzyma
wiadomość z kodem świadczeniodawcy na podany w trakcie rejestracji adres mailowy. Od tej pory
konto w portalu będzie aktywne.

