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Komunikat nr 73/2017 dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki, 

środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego  

oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych  

w sprawie ubiegania się o nadanie numerów recept z wykorzystaniem Portalu NFZ 

 

 

Śląski OW NFZ informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 44/2017/DGL Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 

2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania 

osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty, osoba uprawniona, która: 

- miała z Funduszem podpisaną umowę upoważniającą do wystawiania recept na leki, 

środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne 

refundowane ze środków publicznych w ramach udzielanych usług komercyjnych oraz  

pro auctore i pro familiae 

oraz jednocześnie 

- posiadała dostęp do Portalu Personelu umożliwiającego pobieranie zakresów numerów 

recept przez internet 

ma przygotowaną przez NFZ ułatwioną procedurę pozwalającą na potwierdzenie utrzymania uprawnienia 

dostępu do pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty, którą należy wykonać 

do dnia 31 grudnia 2017 roku. 

Od dnia 1 stycznia 2018 r. w przypadku nieprzekazania przez osobę spełniającą powyższe warunki: 

1. Wniosku o aktualizację danych osób uprawnionych do wystawiania recept 

oraz 

2. Wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept 

uprawnienia do pobierania numerów recept zostaną odebrane, a dostęp do Portalu NFZ zablokowany,  

o ile użytkownik nie korzysta z innych funkcjonalności w Portalu NFZ. Od wyżej wskazanego terminu, 

każda osoba uprawniona do wystawiania recept, zgłaszająca się do oddziału wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia, w celu otrzymania dostępu do systemu informatycznego NFZ i uprawnienia  

do pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty, będzie miała obowiązek przejść procedurę 

określoną w rozdziale 3 Zarządzenia Nr 80/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Wiąże się 

to z obowiązkowym osobistym stawiennictwem w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, 

z wyłączeniem sytuacji szczególnych, oraz przygotowaniem kompletu dokumentów enumeratywnie 

wykazanych w powyższym Zarządzeniu. 

Aby uniknąć niedogodności powtórnego ubiegania się o dostęp do Portalu NFZ oraz uprawnienia 

do pobierania numerów recept, przez osoby, które miały z Funduszem podpisaną umowę upoważniającą 

do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby 

medyczne refundowane ze środków publicznych, zaleca się dotrzymanie terminu złożenia wymienionych 

wniosków przed dniem 31 grudnia 2017 roku. 
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Oba wnioski są dostępne do wypełnienia na Portalu Personelu. Po wypełnieniu i przekazaniu formy 

elektronicznej do Funduszu, wnioski należy wydrukować, podpisać, opatrzyć pieczątką imienną i złożyć 

w Oddziale lub Delegaturze Śląskiego OW NFZ lub przesłać pocztą. 

Miejsce przekazywania dokumentów w postaci papierowej: 

 siedziba Śląskiego OW NFZ, Katowice, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice 

 Delegatura w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24, 43-300 Bielsko-Biała 

 Delegatura w Częstochowie, ul. Czartoryskiego 28, 42-200 Częstochowa 

 Delegatura w Rybniku, ul. 3 Maja 29, 44-200 Rybnik 

 


