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System eZWM do wystawiania zleceń na wyroby medyczne 

np. sprzęt stomijny P.99 

https://ezwm.nfz.gov.pl/ap-zz/user/zz/welcome@default 

Do pracy z systemem Zlecenia Zaopatrzenia zalecane są następujące przeglądarki: 

• Mozilla Firefox wersja minimalna 58  
• Chrome wersja minimalna 64 
• Opera wersja minimalna 50 

Etap. 1 Logowanie do aplikacji. 

Poprzez Portal SZOI oraz Portal ŚWIADCZENIODAWCY należy zdefiniować administratora zarządzającego oraz dodać 

użytkowników do aplikacji ap-zz. 

Dla personelu prowadzącego indywidulane praktyki dostęp do eZWM zakłada się poprzez PORTAL PERSONELU lub SNRL. 

Logując się do aplikacji ap-zz należy wybierać oddział wojewódzki na terenie, którego pracuje osoba wystawiająca 

zlecenie oraz wpisać login i hasło.  

Dolnośląski, Lubuski, Łódzki, Małopolski, Opolski, Podkarpacki, Pomorski, Śląski-należy wybrać typ kontrahenta 

(Lekarz/pracownik medyczny) 

 

Kujawsko-Pomorski, Lubelski, Mazowiecki, Podlaski, Świętokrzyski, Warmińsko-Mazurski, Wielkopolski, 

Zachodniopomorski. 

 

https://ezwm.nfz.gov.pl/ap-zz/user/zz/welcome@default
https://ezwm.nfz.gov.pl/ap-zz/user/zz/welcome@default


2 
 
Etap. 2 Wystawienie zlecenia 

 

 

 

Krok.1 klikamy „Dodaj zlecenie” 

 

Klikamy zlecenia 

zaopatrzenia 

Wystawienie zlecenia 
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Krok 2. Wypełniamy dane na zleceniu 

 

 

 

Data podpowie się bieżąca 

Dane podmiotu 

automatycznie się uzupełnią 

Rozwijamy listę 

 i wybieramy 

jednostkę w 

ramach, której ma 

zostać wystawione 

zlecenie ramach, 

której ma zostać 

wystawione 

zlecenie 



4 
 

Krok. 3 Wypełniamy dane pacjenta dla, którego wystawiamy zlecenie: PESEL, płeć, imię i nazwisko 

 

 

 

 

Krok.4 Potwierdzenie prawa do świadczeń: domyślnie ustawione jest „NIE” wtedy system eZWM 

elektronicznie potwierdza prawo do świadczeń. 

 

Natomiast jeśli pacjent w systemie e-WUŚ widnieje jako nieubezpieczony lub po weryfikacji zlecenia, okaże się, że system 

nie potwierdza tego prawa do świadczeń, a pacjent twierdzi, że jest osoba ubezpieczoną, to można potwierdzić to prawo 

na podstawie oświadczenia lub dokumentu.  

W przypadku oświadczenia konieczne jest wypełnienie odpowiedniego druku oświadczenia przez pacjenta lub osobę 

uprawnioną.  

 

 

 

Jeśli pacjent nie ma PESEL-u to 

wybieramy sposób identyfikacji z 

listy, np. paszport 

Pacjentom bez PESELU 

należy wpisać datę 

urodzenia  
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Krok.5 Uprawnienia dodatkowe, które wpływają na wysokość limitu finansowania w przypadku sprzętu 

stomijnego, to 47ZN (pacjent ze znacznym stopniem niepełnosprawności), 47DN (pacjent z ustawy za Życiem). 

 Jeśli pacjent posiada ważny dokument uprawniający to wypełniamy tą sekcję, a jeśli nie to pomijamy. 

Przykład wypełnienia dla 47ZN - pacjent ze znacznym stopniem niepełnosprawności: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykład wypełnienia dla 47DN - pacjent do 18 r. ż. z Ustawy za Życiem 

 

 

 

 

 

 

Rozwijamy listę i wybieramy 

kod uprawnień np. 47ZN 

Wpisujemy numer orzeczenia lub innego 

dokumentu równorzędnego z orzeczeniem  

Jeśli orzeczenie jest wydane 

bezterminowo, to zaznaczamy 

Tak, a jeśli ma datę ważności , to 

ją wpisujemy  

Wpisz datę wystawienia 

dokumentu uprawniającego 

Rozwijamy listę i wybieramy 

kod uprawnień np. 47DN 

 

Tu wpisujemy datę wystawienia 

zaświadczenia lekarskiego oraz 

npwz lekarza, który to 

zaświadczenie wystawił 
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Krok. 6 Wyrób medyczny P.099 sprzęt stomijny 

 

 

 

 

 

 

Krok.7 Dane lekarza/pielęgniarki wystawiającej zlecenie 

 

 

Po zapisaniu wracamy automatycznie na okno główne, gdzie po odświeżeniu możemy sprawdzić status zlecenia.  

 

 

 

 

Z listy wybieramy P.099 -rodzaj stomii 

np. kolostomia, ileostomia, urostomia 

Jeśli pacjent ma stomię obustronną 

to wpisujemy liczbę przetok: 2 

Liczba sztuk to 90, jeśli pacjent ma 

kod 47ZN/47DN to można wpisać 

np. podwójny limit, czyli 180 sztuk 

Liczba miesięcy, na które 

wystawiamy zlecenie- od 1-12 

Należy uzupełnić dane osoby 

wystawiającej zlecenie i kliknąć zapisz 
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Krok 8. Status zlecenia oraz wydruk zlecenia 

 

 

 

 

 

                                               

Na wydrukowanym zleceniu (na stronie 2) składamy podpis (opcjonalnie pieczątka + parafa).  

 

 

 

Zlecenie pozytywnie 

zweryfikowane jest możliwe do 

zrealizowania dla pacjenta 

Wydruk 

zlecenia 

Pobieramy plik ze zleceniem 

w pdf 3 strony 
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Anulowanie zlecenia 

Jeśli z jakiś przyczyn będziemy chcieli anulować wystawione zlecenie (np. nie dodaliśmy pacjentowi kodu 

uprawnień dodatkowych), to możemy to zrobić, o ile realizator (sklep) nie pobrał tego zlecenia. Jeśli sklep 

pobrał zlecenie, ale go nie zrealizował, to po wycofaniu pobrania zlecenia przez sklep możemy anulować 

zlecenie.  

Anulowanie zlecenia jest dostępne w operacjach przy danym zleceniu. W tym celu wyszukujemy na liście 

wystawionych zleceń, zlecenie, które chcemy anulować. 

Zlecenie można wyszukać po numerze, po PESELU (id świadczeniobiorcy) lub po nazwisku pacjenta: 

 

 

Zlecenie zmieni status na Anulowane. 

Anulowanie zlecenia 

Podajemy krótko powód 

anulowania zlecenia 


