
 

Szanowni Państwo, 

W związku z opublikowanym w dniu 23.12.2019r przez Centralę NFZ komunikatem1 

dotyczącym wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne po 1 stycznia 

2020r, Biuro Refundacji TZMO S.A. informuje, iż: 

I. Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy, które 

do dnia 31 grudnia 2019 r. zostały na dotychczasowych zasadach: 

 

a) wystawione, 

b) wystawione i potwierdzone 

 są odpowiednio potwierdzane i realizowane albo realizowane na dotychczasowych 

zasadach, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. 

 Zlecenia jednorazowe (np. na wózek inwalidzki, aparat słuchowy) muszą zostać 

potwierdzone. W takim przypadku pacjent udaje się do OW NFZ celem potwierdzenia 

(analogicznie jak ma to miejsce obecnie).  

 Zlecenia cykliczne (na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie np. 

pieluchomajtki) wystawione w ramach ważnej karty nie wymagają potwierdzenia w OW 

NFZ. Z takim zleceniem pacjent udaje się bezpośrednio do świadczeniodawcy realizującego 

zlecenie.  

 Zlecenie cykliczne wystawione do dnia 31 grudnia 2019 r. po raz pierwszy musi zostać 

potwierdzone w oddziale NFZ. W ramach potwierdzenia pacjent otrzymuje kartę ważną 

maksymalnie do końca 2020 r.. Każde kolejne zlecenie wystawiane w ramach karty nie 

wymaga potwierdzenia w OW NFZ. Po wystawieniu pacjent udaje się bezpośrednio do 

świadczeniodawcy realizującego zlecenie na wyroby medyczne. 

 Zlecenia wystawione do 31 grudnia 2019 r. na starym wzorze są odpowiednio 

potwierdzane i realizowane albo realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak 

nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. 

 

                                                           
1 Komunikat Centrali NFZ dostępny pod adresem: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-
dla-swiadczeniodawcow-i-realizatorow-zlecen,7536.html 

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-i-realizatorow-zlecen,7536.html
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-i-realizatorow-zlecen,7536.html


 

II. Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy, które 

zostały wystawione po 1 stycznia 2020r: 

 

1. Na nowym wzorze zlecenia  - zgodnym z Rozporządzeniem MZ z dnia 2 sierpnia 2019r 

w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu 

medycznego (Dz. U. poz. 1555): 

 zlecenie jednorazowe albo cykliczne wystawione i potwierdzone w systemie eZWM 

realizowane jest u wybranego przez pacjenta świadczeniodawcy (bez wizyty w OW 

NFZ), 

 zlecenie jednorazowe albo cykliczne wystawione i nie potwierdzone w systemie 

eZWM wymaga wizyty w oddziale NFZ  celem potwierdzenia. Potwierdzone 

zlecenie jest realizowane u wybranego przez pacjenta świadczeniodawcy. 

 

2. Na starym wzorze zlecenia  - zgodnym z Rozporządzeniem MZ z dnia 6 grudnia 2013 r. 

w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia 

naprawy (Dz. U. poz. 1678): 

 zlecenie jednorazowe potwierdzane jest w oddziale NFZ. Zlecenie takie zostaje 

zarejestrowane w systemie eZWM. Do zlecenia dołączona zostaje cz. II zlecenia 

(zgodnie z nowym wzorem) oraz nadany zostaje numer zlecenia. Realizacja zlecenia 

odbywa się w systemie eZWM, 

 zlecenie cykliczne wystawione w ramach karty realizowane jest u wybranego 

przez pacjenta świadczeniodawcy (bez wizyty w OW NFZ), 

 zlecenie cykliczne wystawione bez karty musi zostać potwierdzone w oddziale 

NFZ. Zlecenie takie zostaje zarejestrowane w systemie eZWM. Do zlecenia 

dołączona zostaje cz. II zlecenia (zgodnie z nowym wzorem) oraz nadany zostaje 

numer zlecenia. Realizacja zlecenia odbywa się w systemie eZWM.  

 Zlecenia wystawione do 31 grudnia 2019 r. na starym wzorze są odpowiednio 

potwierdzane i realizowane albo realizowane na dotychczasowych zasadach, 

jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. 

 



 

O sposobie wystawienia i realizacji zleceń po 1 stycznia 2020 r. decyduje pacjent. Zgodnie z 

komunikatem Ministerstwa Zdrowia z 11 grudnia 2019 r.2 Fundusz Zdrowia będzie honorował 

zlecenia wystawione po 1 stycznia 2020 r. zarówno na starych i nowych wzorach. 

 

Opisane zasady obowiązują do końca marca 2020 r. Od 1 kwietnia 2020 r. wystawianie, 

realizacja i rozliczanie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne odbywać się będzie 

z wykorzystaniem nowych wzorów zleceń zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 

dnia 2 sierpnia 2019r.  

 

Tabela poniżej przedstawia wytyczne wystawiania i realizacji zleceń: 

  

                                                           
2 Komunikat MZ dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wystawianie-i-realizacja-zlecen-na-
zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne-w-okresie-przejsciowym-1012020--31122020 
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https://www.gov.pl/web/zdrowie/wystawianie-i-realizacja-zlecen-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne-w-okresie-przejsciowym-1012020--31122020
https://www.gov.pl/web/zdrowie/wystawianie-i-realizacja-zlecen-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne-w-okresie-przejsciowym-1012020--31122020


 

 

 

 Biuro Refundacji TZMO S.A. informuje również o zmianie dotyczącej dostępu do systemu 

eZWM. Aplikacja została zmodyfikowana w taki sposób, aby podwykonawcy realizujący zlecenia 

na zaopatrzenie w wyroby medyczne w ramach umowy świadczeniodawcy widzieli tylko i 

wyłącznie zlecenia realizowane w ich miejscu.  

Nadanie uprawnień do dostępu i realizacji zlecenia w eZWM następuje po stronie 

podwykonawcy (apteki / sklepu medycznego, z którym TZMO S.A. realizuje umowę z zakresu 

refundacji środków pomocniczych). 

Uprawnienia należy nadać personelowi, który jest uprawniony do realizacji zleceń na 

zaopatrzenie w wyroby medyczne w ramach umowy z TZMO S.A. Uprawnienia można nadać już 

w roku 2019, jednak zalogowanie się do aplikacji i realizacja zlecenia w eZWM będzie możliwa 

dopiero po 1 stycznia 2020r. 

 

Uprawnienia należy dodawać wg poniższej instrukcji na Portalach Świadczeniodawcy / SZOI, na 

których zostały zgłoszone do refundacji środków pomocniczych Seni, Państwa miejsca realizacji 

świadczeń (są to te same Portale Świadczeniodawcy i SZOI, na których aktualizują Państwo 

personel i godziny pracy apteki /sklepu medycznego w ramach umowy refundacyjnej z TZMO S.A.) 

 

 

Realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawionych do 31 grudnia 2019 r. 
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NADAWANIE UPRAWNIEŃ UŻYTKOWNIKOM eZWM 

Użytkownicy PORTALU ŚWIADCZENIODAWCY  

(woj. dolnośląskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, pomorskie, śląskie): 

 

Po zalogowaniu się na Portalu Świadczeniodawcy należy w oknie ADMINISTRACJA I OPCJE wybrać 

pole ADMINISTRACJA PRAWAMI DOSTĘPU. Następnie przechodzimy do opcji DODAWANIE 

UŻYTKOWNIKA. Konieczne jest uzupełnienie wymaganych danych, nadanie hasła dostępowego, 

oznaczenie odpowiedniego uprawnienia, wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu oraz 

zatwierdzenie wprowadzonych danych kliknięciem opcji DODAJ. Użytkownik, który będzie 

Administratorem systemu powinien mieć oznaczone uprawnienie ADMINISTRATOR, pozostali pracownicy 

uprawnieni tylko do korzystania z aplikacji eZWM nie powinni mieć zaznaczonej tej opcji. 

Przechodzimy do LISTA UŻYTKOWNIKÓW, odnajdujemy utworzone konto i klikamy na jego 

IDENTYFIKATOR. Na liście Edycja uprawnień użytkownika dla systemów: DiLO, KOLCE, Zarządzanie 

modułem PKUŚ, e-potwierdzeń, rejestrami Instytutu Kardiologii odnajdujemy UPRAWNIENIE 

DOSTĘPOWE DO SYSTEMU eZWM – zaznaczamy i zapisujemy uprawnienia użytkownika. 

Użytkownicy SZOI  

(woj. kujawsko-pomorskie, lubelskie, mazowieckie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, 
wielkopolskie, zachodniopomorskie): 

 

Po zalogowaniu się na SZOI wybieramy zakładkę ADMINISTRATOR i przechodzimy do opcji 

OPERATOR, gdzie wybieramy DODAWANIE OPERATORA. Należy uzupełnić wymagane dane oraz kliknąć 

ZATWIERDŹ. W oknie OPERATOR wyświetlą się konta założonych operatorów, uprawnienia należy nadać 

klikając w UPRAWNIENIA i wybierając REALIZACJA ZAOPATRZENIA. 

Na SZOI w zakładce ADMINISTRATOR wybieramy ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI CENTRALNYMI 

 ZZ oraz klikamy DODAWANIE UPRAWNIEŃ ADMINISTRATORA. Z listy rozwijanej OPERATOR 

WŁASNY wybieramy użytkownika, którego założyliśmy i ZATWIERDZAMY. 

 

LOGOWANIE SIĘ DO APLIKACJI eZWM – po 1 stycznia 2020r ! 

Po nadaniu uprawnień dla personelu, który realizuje zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, 

po 1 stycznia 2020r, będą mieć Państwo możliwość zalogowania się do aplikacji eZWM dostępnej 

pod adresem: https://ezwm.nfz.gov.pl/. 

https://ezwm.nfz.gov.pl/


 

Przy logowaniu należy wskazać OW NFZ, na terenie którego działa Państwa miejsce realizacji, login 

i hasło użytkownika, któremu przypisano uprawnienia dostępowe do eZWM.  

 

Realizując zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne w ramach umowy z TZMO S.A. 

konieczne jest wybranie jako świadczeniodawcy TZMO S.A. – wybór innej umowy uniemożliwi 

rozliczenie przez TZMO S.A. zrealizowanego zlecenia! 

 

Przed pierwszą realizacją zlecenia, należy się upewnić czy uprawnienia użytkownika w eZWM są 

prawidłowo oznaczone: 

Po zalogowaniu się do eZWM  ADMINISTRACJA  OPERATORZY. Przy danym Operatorze w 

miejscu OPERACJE klikamy UPRAWNIENIA. Prawidłowo oznaczone uprawnienia przedstawia 

rys. poniżej: 

 

 

Zachęcamy do odwiedzania strony seni.pl, na której znajdą Państwo bieżące informacje dotyczące 

refundacji wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz do kontaktu bezpośrednio z Biurem 

Refundacji TZMO S.A. (refundacja.seni@tzmo.com.pl) 

Z poważaniem 

         Biuro Refundacji TZMO S.A. 


