
Rejestracja nowego 
użytkownika

Nowa Aplikacja KURACJUSZ



METODY REJESTRACJI NOWEGO 
UŻYTKOWNIKA
• Mamy możliwość rejestracji nowej osoby za pomocą:

• Telefonu komórkowego

• Adresu e-mail

• Facebook

• Usłudze gmail



Ekran z możliwością założenia konta i 
logowania do systemu / aplikacji

Wybieramy opcję Zaloguj/Załóż konto.
Na tym etapie, przed założeniem konta,
musimy zweryfikować czy numer telefonu
lub mail są zgodne z tym, co widnieje 
w Kuracjuszu.



Zakładanie konta za pomocą telefonu

Następnie klikamy na ikonkę 
„Numer telefonu”

1.

Wprowadzamy nr telefonu 
i zatwierdzamy 

Przyciskiem „Dalej”

2.

Po otrzymaniu wiadomości sms – wpisujemy 
kod w ramkę. Automatycznie przeniesie
nas do aplikacji i będziemy zalogowani.

3.



Zakładanie konta za pomocą adresu e-mail

1.

Jeśli decydujemy się na założenie konta za 
Pomocą adresu e-mail, możemy to zrobić w 
Następujący sposób:
Wprowadzamy nasz adres e-mail, wraz z hasłem 
Wpisanym w podwójnej ramce
Musimy zaakceptować politykę prywatności oraz
Odznaczyć, że „nie jesteśmy robotem”
Na podany adres e-mail otrzymamy potwierdzenie, 
Które należy zaakceptować.
I możemy korzystać już z aplikacji.

Wracamy do strony logowania

2.
3.



Po zalogowaniu zaznaczamy zgodę

Po wpisaniu odpowiedniego adresu e-mail
Otrzymamy informację o oświadczeniu RODO
Następnie zapisujemy i aplikacja wprowadza nas 
Do systemu  



Po zalogowaniu do systemu
Szukamy naszej rezerwacji

Klikamy w zakładkę „Zamelduj się” na dole ekranu



Szukanie rezerwacji przed zameldowaniem na NFZ 
(brak potwierdzenia z numerem rezerwacji i 
kodem PIN)

Jeśli nie znamy numeru rezerwacji przechodzimy
W zakładkę na górze strony: „Numer PESEL”
Wpisujemy nasz nr pesel oraz datę przyjazdu 
I system poprosi nas o uzupełnienie danych



Po rezerwacji telefonicznej lub mailowej z wiadomym 
numerem rezerwacji – potwierdzenie otrzymane drogą 
mailową (opcja także dla już zameldowanych, wtedy tylko krok 1)

Jeśli znamy numer rezerwacji oraz PIN 
Przechodzimy w zakładkę na górze strony: 
„Numer rezerwacji”
Wpisujemy nasz nr rezerwacji oraz PIN
I system poprosi nas o uzupełnienie danych

1. 2.

Po dodaniu rezerwacji wraz z pinem 
aplikacja wyszukuje naszą rezerwację

3.

Wpisujemy nasze dane i klikamy przycisk 
„Zapisz” i czekamy na akceptację recepcji 
Naszych danych



Zakładanie konta za pomocą Google i 
Facebook

Możemy również skorzystać z Google i Facebook
Po kliknięciu system automatycznie przekieruje 
nas do zalogowania.



Teraz w pełni możemy korzystać z aplikacji 


