
Instrukcja techniczna – jak pobrać numery recept? 

 

System numerowania recept lekarskich (SNRL) wymaga zalogowania lekarza. Pin i hasło do tego 

systemu  można odebrać  w Lubelskim  OW NFZ przy  ul. M. Koryznowej 2d,  pok.42. 

  

Gdy posiadamy Pin i Hasło należy wejść na stronę główną Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia  www.nfz-lublin.pl i kliknąć w Portal SNRL. 

 

Rysunek 1 Strona LOW NFZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Po kliknięciu znajdziemy się na stronie logowania do Portalu SNRL 

 

Rysunek 2 Strona logowania Systemu Numerowania Recept Lekarskich 

 W miejscu Pin i Hasło wpisujemy dane jakie zostały przekazane przez Oddział Narodowego Funduszu 

Zdrowia wzór dokumentu Rysunek 1.  

 

Rysunek 3  Wzór dokumentu na którym jest PIN i HASŁO 



Następnie klikamy "Akceptuj". Przy pierwszym logowaniu system wymusi zmianę hasła na własne. 

Pojawi się komunikat: 

 

Rysunek 1 

Klikamy na przycisk "Zmień".  

Przejdziemy do następnego okna gdzie będzie możliwość zmiany hasło.  

 

Rysunek 2 

W pierwszej kolejności wpisuje stare hasło - te , które otrzymaliśmy od Oddziału NFZ następnie 

wpisujemy dwukrotnie nowe hasło do odpowiednich pól. Hasło musi zawierać przynajmniej osiem 

znaków, małe i duże litery oraz przynajmniej jedną cyfrę. Po wpisaniu starego i dwukrotnie nowego 

hasła klikamy na przycisk "Zmień". Po prawidłowym wpisaniu danych wyskoczy komunikat: 



 

Rysunek 3 

Po naciśnięci przycisku "Przeładuj" zostaniemy przekierowani z powrotem na stronę logowania do 

Systemu Numerowania Recept Lekarskich. 

 

Ponownie wpisujemy Pin i nowe Hasło i klikamy przycisk "Akceptuj", który zaloguje nas do SNRL. 

Po zalogowaniu do SNRL pojawią się komunikaty, które trzeba zaakceptować.  

UWAGA!!! Komunikatów może być kilka więc akceptujemy wszystkie, dopóki przejdziemy do strony 

startowej Portalu SNRL. 



 

Rysunek 4 

   

Aby zarezerwować nowe numery recept klikamy na zakładkę "Recepty" 

 

Rysunek 5 

Po kliknięciu "Recepty" przejdziemy do obszaru "Recepty", gdzie możemy przydzielić nowe numery 

recept za pomocą przycisku "Przedziel nowe numery recept". 

 

Rysunek 6 



Po naciśnięciu w przycisk "Przydziel nowe numery recept". Przejdziemy do okna Rezerwacji recept. 

Podajemy ilość recept jaką chcemy zarezerwować za pomocą listy rozwijanej przy polu "Podaj liczbę 

recept:"  

 

 

Rysunek 7 

Po wybraniu ilości recept klikamy na przycisk "Zatwierdź". Jeśli operacja zostanie zakończona 

prawidłowo pojawi się okno informacyjne z przyciskiem, który należy nacisnąć "Przeładuj". 

 

Po kliknięciu przycisku "Przeładuj" zostaniemy przekierowani z powrotem do obszaru "Recepty", 

gdzie będzie widoczna pierwsza pozycja zakresu numerów recept, które zarezerwowaliśmy. 



 

 

 

Po przydzieleniu nowych numerów recept musimy pobrać je za pomocą operacji "Pobranie recept".  

Po naciśnięciu przycisku "Pobranie recept" przejdziemy do okna "Pobieranie zarezerwowanych 

recept", gdzie możemy zdecydować czy chcemy drukować recepty sami na własnej drukarce, czy 

zlecimy wydruk recept np. drukarni. 

 

 

 



Jeżeli zdecydujemy się na samodzielne drukowanie recept przyciskamy przycisk "Drukowanie / 

Pobieranie recept". 

 

  

Po czym przejedziemy do okienka "Pobieranie zarezerwowanych recept" 

 

 



Klikamy przycisk "Pobieranie pliku pdf" lub "Pobieranie pliku zip". Następnie po naciśnięciu któregoś 

z przycisków wyskoczy nam okno w którym będziemy mogli pobrać plik -  "pobierz plik" 

 

Zapisujemy plik na naszym dysku w komputerze. Zapisany dokument będzie miał na każdej stronie 3 

recepty. Dokument możemy wydrukować na zwykłych stronach A4. 

 Pobrane recepty należy przyciąć zgodnie z rozmiarami :  
szerokość 90 - 110 mm, długość 200 do 215 mm. (rozp. Ministra Zdrowia w sprawie 

recept lekarskich) 

 

 

Uwaga!  

Opcja drukowanie/pobieranie recept jest niedostępna dla rezerwacji zakresów recept powyżej 900 

recept. W takim przypadku funkcja ta nie będzie wyświetlana na stronie. 

2. Jeżeli zdecydujemy się aby recepty wydrukować w drukarni klikamy przycisk "Drukuj zamówienie 

do drukarni"

 

Po czym przejedziemy do okienka "Pobieranie zarezerwowanych recept" 



 

 

 

Klikamy przycisk "Pobieranie pliku pdf" . Następnie po naciśnięciu przycisku wyskoczy nam okno w 

którym będziemy mogli pobrać plik - "pobierz plik" 

 

Zapisujemy plik tzw. "Załącznik zamówienia do drukarni" drukujemy go i możemy za pomocą tego 

dokumentu złożyć zamówienie w drukarni do wydrukowania recept 

 

Po pobraniu pliku przyciskamy "Zakończ" 



 

Po zakończonej operacji pobierania nowych numerów recept należy przejść do zakładki       

"System" -> "Wyloguj". 

 

W przypadku problemów technicznych wszelkich informacji można uzyskać pod następującymi 

numerami telefonów: 

- 81 53 10 664 

- 81 53 10 665 

- 81 53 10 666 

 


