
Następnie na stronie portalu 

wybrać opcję 

aby przeglądać/zapisać wizyty

Zaloguj 

Wpisać nr karty znajdujący się na plastikowej

karcie pacjenta,wpisać otrzymane za pomocą 

poczty elektronicznej hasło, w polu 

należy wybrać SPZOZ Warszawa 

Wola - Śródmieście

Wybierz 

placówkę 

następnie należy zatwierdzić podane dane 

poprzez naciśnięcie przycisku ,

na stronie głównej portalu pojawi się napis

 Zaloguj

ZAPISZ SIĘ 

DO LEKARZA 

Aby sprawdzić dostępne terminy na wizytę do lekarza, należy:

- wejść w zakładkę Wizyty , a następnie zaznaczyć pole Dostępne terminy

Należy wybrać dane przychodni, do której chcemy zarezerwować termin wizyty, wybrać ,  

wybrać  bądź  , wybrać zakres dat szukanego terminu oraz godzinę 

Poradnię

Aparaturę Nazwisko i Imię lekarza

Przykładowo wypełniony formularz.

Wynik wyszukiwania wolnych terminów prezentowany jest w postaci zaprezentowanej poniżej.

Należy wybrać termin wizyty i nacisnąć w polu Zapisz na wizytę - zostanie wyświetlony

Aby sprawdzić zapisane wizyty należy w menu głównym wejść w zakładkę Wizyty, Zapisane wizyty

Za pomocą filtrów można zobaczyć do jakiej placówki bądź do jakiego lekarza mamy zapisane wizyty.

Można też nie wpisując żadnych informacji w polach filtrów nacisnąć przycisk Wyszukaj, aby zobaczyć 

wszystkie zapisane wizyty. W pasku informującym nas o terminie wizyty można za pomocą przycisku

 Sprawdź sposób przygotowania , sprawdzić informację o sposobie przygotowania na wizytę 

lub odwołać zaplanowaną wcześniej wizytę na dany termin do lekarza za pomocą przycisku Odwołaj wizytę

Należy pamiętać, aby przed zakończeniem wizyty na portalu internetowym, wylogować się za pomocą 

przycisku Wyloguj ( numer karty pacjenta)

Należy przycisnąć przycisk . 

Wizyta została zapisana na wybrany termin.

Zamknij

Warunkiem korzystania e-portalu umożliwiającego rejestrację 

na wizytę do lekarza jest: odebranie podczas wizyty 

w Biurze Obsługi Pacjenta w jednej z przychodni SPZOZ 

Warszawa Wola - Śródmieście karty pacjenta 

z kodem kreskowym ( plastikowa karta)

PODPIS UŻYTKOWNIKA / AUTHORISED SIGNATURE

Znalazca proszony jest o zwrot:
If found, please return to:  

SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście
01-445 Warszawa, ul. Ciołka 11 

WWW.ZOZWOLA.PL

WWW.ZOZMOKOTOW.PL
WWW.SZPZLO-OCHOTA.PL

WWW.SPZZLO.PL 
( ZOZ ZOLIBORZ )

6700 0076 5412 1236

MOKOTÓW OCHOTA WOLA- SRÓDMIESCIE ZOLIBORZ1

W Biurze Obsługi Pacjenta 

pacjent podaje dane do kontaktu: 

 adres e-mail, na które 

zostanie przesłane jednorazowe hasło. 

Taki kontakt umożliwi również przesłanie informacji 

o zbliżających się terminach wizyt.

W celu umówienia się na wizytę do lekarza należy 

w oknie przeglądarki wpisać adres:

lub   https://zozzapisy.pl https://ekolejkowanie.pl
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W oknie głównym dostępna jest opcja 

umożliwia ona zastąpienie 

wygenerowanego automatycznie hasła 

do portalu własnym hasłem

 Zmiana hasła 

W celu powrotu 

do głównego menu 

należy nacisnąć 

przycisk Zakończ

w tym celu należy wpisać hasło, które wpisywaliśmy 

przy logowaniu do portalu oraz poniżej wpisać nowe hasło.

Nowe hasło musi zawierać: co najmniej 8 znaków, 

przynajmniej jedną małą literę, przynajmniej jedną wielką literę,

przynajmniej jedną cyfrę lub znak specjalny z klawiatury,

Hasło musi się różnić od ostatnio używanego hasła 

co najmniej trzema znakami, a od trzech ostatnio używanych 

haseł co najmniej jednym znakiem.

Po poprawnym wpisaniu hasła i zatwierdzeniu klawiszem Enter 

bądź naciśnięciu przycisku

pojawi się komunikat hasło zostało zmienione.

 Zmień hasło 

następnie na stronie portalu 

wybrać opcję

aby przeglądać/zapisać wizyty

 Zaloguj 

Wpisać nr karty znajdujący się na plastikowej

karcie pacjenta,wpisać otrzymane za pomocą 

sms’a lub poczty elektronicznej hasło, w polu

 należy wybrać SPZOZ 

Warszawa Wola - Śródmieście

Wybierz placówkę

następnie należy zatwierdzić podane dane 

poprzez naciśnięcie przycisku ,

na stronie głównej portalu pojawi się napis

“Zaloguj”

PACJENCIE SAM UMÓW WIZYTĘ DO LEKARZA 

PRZEZ INTERNET

Warunkiem korzystania e-portalu 

umożliwiającego rejestrację na wizytę do lekarza jest:

odebranie podczas wizyty w Biurze Obsługi Pacjenta 

w jednej z przychodni SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście 

karty pacjenta z kodem kreskowym ( plastikowa karta),

PODPIS UŻYTKOWNIKA / AUTHORISED SIGNATURE

Znalazca proszony jest o zwrot:
If found, please return to:  

SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście
01-445 Warszawa, ul. Ciołka 11 

WWW.ZOZWOLA.PL

WWW.ZOZMOKOTOW.PL
WWW.SZPZLO-OCHOTA.PL

WWW.SPZZLO.PL 
( ZOZ ZOLIBORZ )

6700 0076 5412 1236

MOKOTÓW OCHOTA WOLA- SRÓDMIESCIE ZOLIBORZ
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W Biurze Obsługi Pacjenta 

pacjent podaje dane do kontaktu: 

numeru telefonu komórkowego 

lub adres e-mail, na które 

zostanie przesłane jednorazowe hasło. 

Taki kontakt umożliwi również przesłanie informacji 

o zbliżających się terminach wizyt.

W celu umówienia się na wizytę do lekarza należy 

w oknie przeglądarki wpisać adres:

- lub   https://zozzapisy.pl https://ekolejkowanie.pl
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W oknie głównym dostępna jest opcja 

 umożliwia ona zastąpienie 

wygenerowanego automatycznie hasła 

do portalu własnym hasłem

Zmiana hasła 

W celu powrotu 

do głównego menu 

należy nacisnąć 

przycisk Zakończ

w tym celu należy wpisać hasło, które wpisywaliśmy 

przy logowaniu do portalu oraz poniżej wpisać nowe hasło.

Nowe hasło musi zawierać: co najmniej 8 znaków, 

przynajmniej jedną małą literę, przynajmniej jedną wielką literę,

przynajmniej jedną cyfrę lub znak specjalny z klawiatury,

Hasło musi się różnić od ostatnio używanego hasła 

co najmniej trzema znakami, a od trzech ostatnio używanych 

haseł co najmniej jednym znakiem.

Po poprawnym wpisaniu hasła i zatwierdzeniu klawiszem Enter 

bądź naciśnięciu przycisku 

pojawi się komunikat hasło zostało zmienione.

Zmień hasło 

Zmiana hasła

 

PRZEZ INTERNET

SPRAWDZENIE 

ZAPISANYCH WIZYT

SAMODZIELNY PUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

WARSZAWA WOLA - ŚRÓDMIEŚCIE

ZAPISANIE WIZYTYZAPISANIE WIZYTY

SAMODZIELNY PUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

WARSZAWA WOLA - ŚRÓDMIEŚCIE


