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Numery zleceń dla zleceń papierowych 

1. Numery zleceń nadawane są przez system eZWM.  

2. Tylko zlecenia, które przeszły poprawnie walidację wstępną, otrzymają numer zlecenia wg NFZ i są 

rejestrowane w systemie. 

3. Dla zleceń rejestrowanych i weryfikowanych automatycznie w systemie eZWM dedykuje się 

poniższy schemat nadawania numerów zleceń: 

W-RR-NNNNNNNNN-K 

gdzie: 
W - przyjmuje wartości:  

0 – zlecenia na wyroby inne niż comiesięczne lub zlecenia naprawy  

1 – zlecenia na wyroby comiesięczne  
RR - rok wyznaczany na podstawie daty rejestracji wniosku - przyjmuje wartości: dwie 

ostatnie cyfry roku, np.: 19, 20 itd. 

 
NNNNNNNNN numer kolejny w zakresie roku - numer wyznaczany na podstawie 

sekwencji dla danego roku 

 
K suma kontrolna  

 

Algorytm dla wyznaczania sumy kontrolnej oparty jest o poniższe wagi: 

W (i)= (6,5,7,2,3,4,5,6,7,2,3,4) - dla zleceń dotyczących wyrobów realizowanych 

jednorazowo lub napraw 

W (i)= (6,7,8,2,3,4,5,6,7,8,2,3) - dla zleceń dotyczących wyrobów realizowanych 

comiesięcznie 

 

Wg powyższych zasad na numery zleceń jest 9 znaków (czyli od 000 000 001 do 999 999 

999). 

 

Przykładowe zlecenie nr 1 dla wyrobów jednorazowych z roku 2019 będzie miało numer:  
0-19-000000001-2 

 

Numery zleceń dla zleceń elektronicznych 

1. Numer zlecenia elektronicznego składa się z 19 lub 20 znaków. 

2. Numery zleceń nadawane są przez system wystawiającego zlecenie  w ramach przyznanego kodu 

nadawcy, przy czym kod nadawcy jest częścią numeru zlecenia.  

3. Jeden podmiot wystawiający zlecenia może mieć nadanych wiele kodów nadawcy.  

4. Numery zleceń generowane przez wystawiającego zlecenie muszą być unikalne. Nowe zlecenia, dla 

których w systemie NFZ jest już wykorzystany numer zlecenia nie zostaną zarejestrowane w 

systemie eZWM. 

5. Zlecenia, dla których numer zlecenia w zakresie kodu nadawcy nie jest zgodny z kodem nadawcy 

przyznanym danemu podmiotowi nie zostaną zarejestrowane w systemie eZWM.  

6. Dla zleceń elektronicznych w systemie eZWM dedykuje się poniższy schemat nadawania numerów 

zleceń: 

W-PPPPPPPP-NNNNNNNN 

gdzie: 

W - przyjmuje wartości:  

5 – elektroniczne zlecenia na wyroby jednorazowe, comiesięczne i zlecenia naprawy  

T5 – elektroniczne zlecenia na wyroby jednorazowe, comiesięczne i zlecenia naprawy  

generowane dla środowiska testowego 
 

PPPPPPPP  - oznacza alfanumeryczny (‘0’-‘9’; ‘A’-‘Z’) kod nadawcy zleceń elektronicznych, 

przydzielany indywidualnie każdemu podmiotowi wystawiającemu zlecenia elektroniczne. 

Każdy podmiot może mieć przydzielony więcej niż jeden kod nadawcy. Kod nadawcy 

uzyskuje się w systemie eZWM w portalu AP-ZZ. 

 

 
NNNNNNNN - poprzedzony wiodącymi zerami numer unikalny w ramach kodu nadawcy 

nadawany przez system wystawiającego zlecenie  

 

 

 



3 
 

7. Numery zleceń generowane przez system NFZ mają stały kod nadawcy  rozpoczynający się od 

znaków ‘NFZ’, np. : 

NFZAPZZRR – aplikacja dla wystawiających zlecenia 

NFZOW01RR .. NFZOW16RR lub NFZOW00RR – aplikacja dla OW NFZ 

wystawiających zlecenia naprawy 

Gdzie 

RR – ostatnie dwie cyfry roku 

 

8. Numery zleceń generowane dla środowiska testowego powinny mieć kod nadawcy poprzedzony 

znakiem T, np.: 

T5-NFZAPZZ21-00000001 

 


