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Komunikaty bł ędów importu plików SWX 
 
ID_BLEDU     KOMUNIKAT 
  
3 700 000 Nieznany bł ąd 

 

3 700 001 W systemie płatnika istnieje wy Ŝsza wersja epizodu  
Do systemu informatycznego OW NFZ importowany jest drugi raz epizod. Epizod 
istniejący w systemie ma wyŜszą wersję.  
 
Przykład: 

• Świadczeniodawca przesłał do OW NFZ komunikat SWX zawierający informację o 
realizacji epizodu, otrzymał komunikat zwrotny wraz z wykazem problemów 
walidacji. Poprawił błędnie wpisane kod ICD10 i ponownie przesłał komunikat 
SWX (w wyŜszej wersji). Na skutek uszkodzenia dysku utracił przekazane do OW 
NFZ dane. 

• Świadczeniodawca odtworzył kopię bezpieczeństwa, którą stworzył przed 
wysłaniem pierwszego komunikatu SWX. W odtworzonej kopii stworzył powtórnie 
komunikat SWX i przesłał go do OW NFZ. Import zostanie zakończony błędem.  

• W przypadku odtworzenia kopii przesłane dane nie istniejące w systemie 
świadczeniodawcy naleŜy usunąć; w innym przypadku za pomocą funkcji 
serwisowych lub za pośrednictwem dostawcy oprogramowania naleŜy podnieść 
wersję epizodu. 

3 700 002 W systemie płatnika epizod posiada rozliczane świadczenia. Przed usuni ęciem 
epizodu nale Ŝy je skorygowa ć. 
Do systemu informatycznego płatnika przesyłana jest informacja o usunięciu epizodu, 
natomiast epizod ten w SINFZ posiada pozycje rozliczone lub skorygowane. 
 
Przykład: 

• Świadczeniodawca przesłał do OW NFZ komunikat SWX zawierający informację o 
realizacji epizodów. Przesłane dane zostały rozliczone za pomocą komunikatu II 
fazy (komunikatu rozliczeniowego). Na skutek uszkodzenia dysku utracił 
przekazane do OW NFZ dane. 

• Świadczeniodawca chcąc usunąć z SINFZ dane, których nie posiada w swoim 
systemie, wygenerował z komunikat usuwający epizody bez skorygowania pozycji 
rozliczonych. Import komunikatu usuwającego zostanie zakończony błędem. 

• Świadczenia rozliczone nie mogą być usuwane przez usunięcie całego epizodu. 
<zestaw-swiadczen id-zest-swiad="72" nr-wersji="1" typ="A" usun="T" mom-
wprow="2007-03-08T12:04:04" mom-modyf="2007-03-08T12:05:49" nfz:nr-wersji-
rozl="1">. KaŜda rozliczona pozycja musi być skorygowana w celu wyrównania 
informacji o rozliczeniu poszczególnych produktów. Jeśli komunikat usuwający był 
generowany z systemu świadczeniodawcy musi się on skontaktować z dostawcą 
oprogramowania. 

3 700 003 W systemie płatnika nie zarej estrowano epizodu o podanym identyfikatorze  
Do systemu informatycznego płatnika przesyłana jest informacja o korekcie epizodu, 
natomiast w SINFZ nie istnieje epizod korygowany. 
 
Przykład: 

• Świadczeniodawca przygotował w swoim systemie komunikat SWX. Komunikat 
nie został przekazany do OW NFZ. 

• Świadczeniodawca wprowadził zmianę w epizodzie umieszczonym poprzednio w 
nieprzesłanym do OW NFZ komunikacie. Przygotował i przesłał do OW NFZ 
komunikat ze zmienionym epizodem. Import komunikatu został zakończony 
błędem. 

• Do OW NFZ naleŜy przesłać wszystkie nieprzesłane komunikaty. W innych 
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przypadkach świadczeniodawca powinien skontaktować się z producentem 
oprogramowania. 

3 700 004 W systemie płatnika istnieje ju Ŝ epizod o wy Ŝszej wersji statystycznej  
Do systemu informatycznego OW NFZ importowany jest drugi raz epizod. Epizod 
istniejący w systemie ma wyŜszą wersję.  
 
Przykład: 

• Świadczeniodawca przesłał do OW NFZ komunikat SWX zawierający informację o 
realizacji epizodu, otrzymał komunikat zwrotny wraz z wykazem problemów 
walidacji. Poprawił błędnie wpisane kod ICD10 i ponownie przesłał komunikat 
SWX (w wyŜszej wersji). Na skutek uszkodzenia dysku utracił przekazane do OW 
NFZ dane. 

• Świadczeniodawca odtworzył kopię bezpieczeństwa, którą stworzył przed 
wysłaniem pierwszego komunikatu SWX. W odtworzonej kopii stworzył powtórnie 
komunikat SWX i przesłał go do OW NFZ. Import zostanie zakończony błędem.  

• W przypadku odtworzenia kopii przesłane dane nie istniejące w systemie 
świadczeniodawcy naleŜy usunąć; w innym przypadku za pomocą funkcji 
serwisowych lub za pośrednictwem dostawcy oprogramowania naleŜy podnieść 
wersję epizodu. 

3 700 005 
Nie 
przesyłany 

W systemie płatnika istnieje ju Ŝ epizod o identycznej wersji statystycznej  
Świadczeniodawca wykonał powtórne przesłanie tego samego epizodu. 
 
Przykład: 

• Świadczeniodawca przesłał do OW NFZ komunikat SWX zawierający informację o 
realizacji epizodu. 

• Ze względu na długi czas oczekiwania na komunikat zwrotny świadczeniodawca 
powtórnie przesłał ten sam komunikat do OW NFZ. 

W bieŜących wersjach systemu komunikat nie wystąpi. W miejsce komunikatu zostało 
wprowadzone linkowanie danych pod istniejące w bazie epizody (pod warunkiem 
zgodności identyfikatorów). 

3 700 006 W systemie płatnika istnieje ju Ŝ epizod o wy Ŝszej wersji rozliczeniowej  
Nieobsługiwany 

3 700 007 W systemie płatnika istnieje ju Ŝ epizod o identycznej wersji rozliczeniowej  
Do systemu informatycznego przekazywany jest powtórnie epizod o takiej samej wersji 
rozliczeniowej jak epizod zawarty w bazie SINFZ (np.: wykonano podniesienie wersji 
statystycznej bez podniesienia wersji rozliczeniowej) 
 
Przykład: 

• Świadczeniodawca przesłał do OW NFZ komunikat SWX zawierający informację o 
realizacji epizodu w wersji 1-1.Następnie dokonał poprawy produktu w epizodzie. 
Zmiany zostały wysłane w kolejnym komunikacie. 

• W systemie świadczeniodawcy nastąpił błąd w sposobie podnoszenia wersji 
epizodu. Epizod został wysłany w wersji 2-1. 

• Przy współpracy z dostawcą oprogramowania świadczeniodawcy, 
świadczeniodawca musi poprawić wersję rozliczeniową epizodu. 

3 700 008 Numer po świadczenia ma nieprawidłow ą budow ę 
Wzór budowy numeru poświadczenia: OW/EEE/RR/NNNNN, 
gdzie OW – oddział wojewódzki; EEE – dokument E100; RR – rok; NNNNN – kolejny 
numer poświadczenia 

3 700 009 Podmiot finansuj ący jest niezgodny z d okumentem uprawniaj ącym do świadcze ń 
W przekazywanym komunikacie wskazano niepoprawnie zaleŜność pomiędzy płatnikiem a 
dokumentem uprawniającym do świadczeń, tzn: 

• Dla OW - brak dokumentu lub KUZ; 
• Dla gminy – brak zgody wójta/burmistrza 
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• Dla Instytucji UE – brak jednego z dokumentów uprawniających: druk E100; 
EKUZ; Certyfikat; Poświadczenie 

3 700 010 Niezgodne dane epizodu  
Do systemu informatycznego przekazano powtórnie epizod ze zmienionym charakterem 
świadczenia (np.: epizod przechowywany w SI NFZ: typu ‘S’ przesyłany typu ‘A’) 
 
Przykład: 

• Świadczeniodawca przesłał do OW NFZ komunikat SWX zawierający informację o 
realizacji epizodu rozliczającego hospitalizację. Na etapie weryfikacji wykryto, Ŝe 
sprawozdawany epizod powinien być rozliczony przez świadczeniodawcę w trybie 
leczenia ambulatoryjnego. 

• Świadczeniodawca poprawił informację o trybie realizacji epizodu. Zamiast 
usunięcia epizodu i wprowadzenia nowego, dokonał modyfikacji trybu przyjęcia 
we wprowadzonym epizodzie. Import przygotowanego komunikatu zostanie 
zakończony błędem. 

• Świadczeniodawca musi usunąć błędnie wprowadzony epizod, a następnie od 
początku wprowadzić informację o realizacji świadczenia dla pacjenta. 

3 700 011 Niezgodne dane kontaktu  
Do systemu informatycznego przekazano powtórnie epizod w tej samej wersji 
statystycznej, jednak zawierający informację o innym kontakcie 
 
Przykład: 

• Świadczeniodawca przesłał do OW NFZ komunikat SWX zawierający informację o 
realizacji epizodu w wersji 1-1.Następnie usunął zawarty w epizodzie kontakt i 
dopisał nowy. 

• W systemie świadczeniodawcy nastąpił błąd w sposobie podnoszenia wersji 
epizodu. Epizod został wysłany w wersji 1-1. 

• Przy współpracy z dostawcą oprogramowania świadczeniodawcy, 
świadczeniodawca musi poprawić wersję epizodu. 

3 700 012 
 

Niezgodne dane - brak potwierdzenia epizodu/kontaktu/produktu wynika jący z 
innego bł ędu w ramach epizodu 
Błąd 3700012 jest podpinany pod elementy epizodu, które same nie zawierają błędu, lecz 
nie mogą być potwierdzone ze względu na istnienie błędów w innych elementach epizodu. 
WSZYSTKIE elementy epizodu (epizod, kontakty, produkty) będą oznaczane tym błędem 
jeŜeli wystąpi JAKIKOLWIEK błąd importu w dowolnym elemencie epizodu. 
 
Przykład: 

• Świadczeniodawca przesłał do OW NFZ komunikat SWX zawierający informację o 
realizacji hospitalizacji w ramach której wykazano dwa pobyty na oddziale i po 
kilka produktów. Dla jednego produktu w trakcie importu komunikatu SWX 
wystąpił błąd „Nieznany kod świadczenia”. 

• Wszystkie produkty, kontakty i epizody inne niŜ ten, dla którego wystąpił błąd 
importu „nieznany kod świadczenia” uzyskają w raporcie zwrotnym komunikat 
błędu 3700012. 

• Pozycje oznaczone tym problemem nie powinny być poprawiane. W chwili 
poprawienia błędu „Nieznany kod świadczenia” epizod wraz z wszystkimi 
kontaktami i produktami powinien zostać przesłany do OW NFZ w wyŜszej wersji. 

 
3 700 013 
Nie 
przesyłany 

Identyczna wersja epizodu ju Ŝ zarejestrowana  
Nie jest wykonywany powtórny import tego samego produktu  
 

3 700 014 Niezgodne dane epizodu - brak hospitalizacji  
Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod typu ‘S’ do którego nie dołączono 
informacji o hospitalizacji. 
 
Przykład: 
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• Świadczeniodawca przesłał do OW NFZ komunikat SWX zawierający informację o 
realizacji epizodu w trybie leczenia stacjonarnego. 

• W przesyłanym epizodzie nie wykazano informacji dotyczącej hospitalizacji 
pacjenta. Import zostanie zakończony błędem. 

• Świadczeniodawca musi poprawić epizod wprowadzając informację o 
hospitalizacji pacjenta. 

3 700 015 Niezgodne dane epizodu - daty kontaktów i hospitalizacji  nie pokrywaj ą się 
Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod dla którego: 
Dt_początku_epizodu jest późniejsza niŜ dt_pocztątku_kontaktu (wykazanego w ramach 
tego epizodu); 
Dt_końca_epizodu jest wcześniejsza niŜ dt_końca_kontaktu (wykazanego w ramach tego 
epizodu) <<nieweryfikowalne w przypadku braku dt_końca_epizodu 
 
Przykład: 

• Świadczeniodawca przesłał do OW NFZ komunikat SWX zawierający informację o 
realizacji epizodu w trybie leczenia stacjonarnego, gdzie data końca hospitalizacji  
to 2008-02-12 natomiast data końca realizacji produktu to 2008-02-29. 

• Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone daty realizacji 
hospitalizacji/produktu. 

 
3 700 016 Nieprawidłowy typ identyfikatora pacjenta UE  

Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod, w którym wykazano podmiot 
finansowania jako Instytucję UE, a świadczeniobiorca (o typie ‘R’) nie ma wskazanego 
‘osobistego numeru identyfikacyjnego’; {w przypadku osób finansowanych przez Instytucje 
UE i posiadających obywatelstwo polskie i mających nadany numer PESEL: nie naleŜy 
podawać nr PESEL} 
Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone dane. 
 

3 700 017 Powielony kontakt  
Do systemu informatycznego w ramach jednego komunikatu (równieŜ w ramach jednego 
epizodu) przesyłana jest dwukrotnie informacja o jednym kontakcie 
 
Przykład: 

• System świadczeniodawcy (bądź świadczeniodawca) błędnie przygotował 
komunikat SWX. W pliku dwukrotnie znajduje się informacja o przesłaniu do 
rozliczenia kontaktu o tym samym ID-SWIAD. <swiadczenie id-swiad="72"> 

• Świadczeniodawca przy współpracy z dostawcą oprogramowania 
świadczeniodawcy musi poprawić błąd w generacji pliku SWX. 

 
3 700 018 Powielona pozycja rozliczeniowa  

Do systemu informatycznego w ramach jednego komunikatu (równieŜ w ramach jednego 
epizodu) przesyłana jest dwukrotnie informacja o jednym produkcie 
 
Przykład: 

• System świadczeniodawcy (bądź świadczeniodawca) błędnie przygotował 
komunikat SWX. W pliku dwukrotnie znajduje się informacja o przesłaniu do 
rozliczenia produktu o tym samym ID-POZ-ROZLICZ <nfz:pozycja-rozl id-poz-
rozlicz="73"> 

• Świadczeniodawca przy współpracy z dostawcą oprogramowania 
świadczeniodawcy musi poprawić błąd w generacji pliku SWX. 

 
3 700 019 Nieprawidłowa data urodzenie pacjenta na postawie P ESEL lub z sekcji pacjent -stat  

Do systemu informatycznego przekazano epizod, w którym wyszczególniony numer 
PESEL jest nieprawidłowy (i nie ma moŜliwości na jego podstawie wygenerować daty 
urodzenia pacjenta) lub nie przekazano numeru PESEL i daty urodzenia 
świadczeniobiorcy; 
{problem nie jest wykrywany w sytuacji, gdy pacjent jest określony jako nieznany – ‘NN’} 
Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone dane. 
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3 700 020 Zestaw świadcze ń USUWAJĄCY nie mo Ŝe zawiera ć danych zestawu  
Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod (atrybut: usun=”T”), w którym 
zawarta jest informacja o zestawie świadczeń. Zestaw świadczeń nie powinien 
występować (powinien być wcześniej skorygowany) w przypadku próby usunięcia 
epizodu. 
 
Przykład: 

• Świadczeniodawca przesłał do OW NFZ komunikat SWX zawierający informację o 
realizacji epizodów. Przesłane dane zostały rozliczone za pomocą komunikatu II 
fazy (komunikatu rozliczeniowego).  

• Świadczeniodawca chcąc usunąć z SINFZ dane, których nie posiada w swoim 
systemie, wygenerował z komunikat usuwający epizody bez skorygowania pozycji 
rozliczonych. Import komunikatu usuwającego zostanie zakończony błędem. 

• Świadczenia rozliczone nie mogą być usuwane przez usunięcie całego epizodu. 
<zestaw-swiadczen id-zest-swiad="72" nr-wersji="1" typ="A" usun="T" mom-
wprow="2007-03-08T12:04:04" mom-modyf="2007-03-08T12:05:49" nfz:nr-wersji-
rozl="1">. KaŜda rozliczona pozycja musi być skorygowana w celu wyrównania 
informacji o rozliczeniu poszczególnych produktów. Jeśli komunikat usuwający był 
generowany z systemu świadczeniodawcy, świadczeniodawca musi się 
skontaktować z dostawcą oprogramowania. 

3 700 021 Próba przesłania epizodu w wersji juŜ usuniętej 

3 700 022 Przesłano pusty zestaw świadcze ń 
• Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod (atrybut: usun=”N”), w 

którym brak jest danych zestawu. Brak danych do zaimportowania. 
• Świadczeniodawca powinien uzupełnić dane zestawu świadczeń. 

3 700 023 Przesłano nieprawidłowe identyfikatory uprawnie ń (brak identyfikatorów u Ŝytych w 
poprzednich wersjach zestawu świadcze ń) 

• W elemencie „pacjent-uprawnienie” podano listę uprawnień nie zawierającą 
uprawnienia, które w poprzednich komunikatach statystycznych zostało 
wymienione w elemencie ‘pacjent id-upraw’. 

• W komunikacie naleŜy uzupełnić listę uprawnień w elemencie „pacjent”. 
Najczęściej problem wymaga wsparcia ze strony dostawcy oprogramowania 
świadczeniodawcy. 

3 700 024 Epizod dodany/modyfikowany w wersji "2" lub "3" kom unikatu. Nie mo Ŝna go 
usun ąć komunikatem w wersji "1" 
 

• Świadczeniodawca przekazał do SINFZ komunikat SWX w wersji 2 lub 3. 
Komunikat został zaimportowany do SINFZ. 

• Do SINFZ przekazywany jest kolejny komunikat - w wersji 1 (w wersji niŜszej niŜ 
przekazany wcześniej komunikat). Świadczeniodawca przygotował i przesłał do 
OW NFZ komunikat w nieprawidłowej wersji, za pomocą którego próbuje usunąć 
epizod/epizody wykazane w komunikacie w wersji 2 lub 3. Import komunikatu 
został zakończony błędem. 

Świadczeniodawca powinien przygotować komunikat SWX w wersji 2 lub 3, za pomocą 
którego usunięte zostaną wcześniej przekazane epizody. 

3 700 027 Data pocz ątku kontaktu lub data przyj ęcia dla hospitalizacji jest nieprawidłowa 
(niewspierany okres) 
 
Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod dla którego: 
Data początku kontaktu (element: swiadczenie@data-od) lub data przyjęcia - początku 
hospitalizacji - (element: przyjecie@data) są nieprawidłowe – wcześniejsze niŜ 08.05.1945 
Daty początku kontaktu/epizodu sprzed 08.05.1945 nie są obsługiwane przez system. 
 
Przykład: 

• Świadczeniodawca przesłał do OW NFZ komunikat SWX zawierający informację o 
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realizacji epizodu w trybie leczenia stacjonarnego, gdzie data początku  
hospitalizacji (data przyjęcia)  to 1945-02-12. 

• Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone daty realizacji 
hospitalizacji/kontaktu. 

 
3 700 028 Data pocz ątku kontaktu jest wc ześniejsza od daty przyj ęcia dla hospitalizacji  

 
Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod dla którego: 
Data początku kontaktu (element: swiadczenie@data-od) jest wcześniejsza niŜ data 
przyjęcia - początku hospitalizacji - (element: przyjecie@data).  
 
Przykład: 

• Świadczeniodawca przesłał do OW NFZ komunikat SWX zawierający informację o 
realizacji epizodu w trybie leczenia stacjonarnego, gdzie data początku kontaktu  
to 2008-10-12, natomiast data przyjęcia (data początku hospitalizacji) to              
2008-10-20. 

• Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone daty realizacji 
hospitalizacji/kontaktu. 

 
3 700 029 Data końca kontaktu lub data wypisu dla hospitalizacji jest  późniejsza od daty 

przekazania komunikatu SWX 
 
Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod dla którego: 

• Data końca kontaktu (element: swiadczenie@data-do) jest późniejsza niŜ data 
przekazania raportu SWX 

lub 
• Data wypisu - końca hospitalizacji - (element: wypis@data) jest późniejsza niŜ 

data przekazania raportu SWX 
 
 
Przykład I: 

• Świadczeniodawca przesłał do OW NFZ komunikat SWX w dniu 2008-10-10 
zawierający informację o realizacji epizodu w trybie leczenia stacjonarnego, gdzie 
data końca kontaktu to 2008-10-15. 

• Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone daty realizacji 
hospitalizacji/kontaktu. 

 
Przykład II: 

• Świadczeniodawca przesłał do OW NFZ komunikat SWX w dniu 2008-10-10 
zawierający informację o realizacji epizodu w trybie leczenia stacjonarnego, gdzie 
data wypisu pacjenta (data końca hospitalizacji) to 2008-10-15. 

• Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone daty realizacji 
hospitalizacji/kontaktu. 

 
 

3 700 030 Data końca kontaktu jest pó źniejsza od daty wypisu dla hospitalizacji  
 
Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod dla którego: 
Data końca kontaktu (element: swiadczenie@data-do) jest późniejsza niŜ data wypisu – 
końca hospitalizacji - (element: wypis@data).  
 
Przykład: 

• Świadczeniodawca przesłał do OW NFZ komunikat SWX zawierający informację o 
realizacji epizodu w trybie leczenia stacjonarnego, gdzie data końca kontaktu  to 
2008-10-20, natomiast data wypisu (data końca hospitalizacji) to 2008-10-15. 

• Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone daty realizacji 
hospitalizacji/kontaktu. 
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3 701 001 Niezgodno ść pomi ędzy uprawnieniem a dokumentem upra wniaj ącym  
Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod, w którym określono typ 
ubezpieczenia pacjenta jako ‘ubezpieczony’, a dokument uprawniający do świadczenia 
został wykazany inny niŜ KUZ lub brak dokumentu; 
Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone dane. 

3 701 002 Niezgodno ść pomi ędzy uprawnieniem a dokumentem uprawniaj ącym  
Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod, w którym określono typ 
ubezpieczenia pacjenta jako ‘nieubezpieczony’, a dokument uprawniający do świadczenia 
został wykazany inny niŜ zgoda wójta/burmistrza; 
Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone dane. 

3 701 003 Niezgodno ść pomi ędzy uprawnieniem a dokumentem uprawniaj ącym  
Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod, w którym określono typ 
ubezpieczenia pacjenta jako ‘ubezpieczony na podstawie przepisów o koordynacji’, a 
dokument uprawniający do świadczenia został wykazany inny niŜ 
EKUZ/E100/Certyfikat/Poświadczenie; 
Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone dane. 

3 701 004 Niezgodno ść pomi ędzy płatnikiem a uprawnieniem pacjenta  
Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod, w którym określono płatnika jako 
Oddział Wojewódzki lub Ministerstwo, a uprawnienie pacjenta wskazano inne niŜ 
‘ubezpieczony’; 
Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone dane. 

3 701 005 Niezgodno ść pomi ędzy płatnikiem a uprawnieniem pacjenta  
Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod, w którym określono płatnika jako 
Gmina, a uprawnienie pacjenta wskazano inne niŜ ‘nieubezpieczony’ 
Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone dane. 

3 701 006 Niezgodno ść pomi ędzy płatnikiem a uprawnieniem pacjenta  
Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod, w którym określono płatnika jako 
Instytucję UE, a uprawnienie pacjenta wskazano inne niŜ ‘ubezpieczony na podstawie 
przepisów o koordynacji’ 
Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone dane. 

3 701 007 Nieznany dokument uprawniaj ący 
Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod, w którym określono dokument 
nieznany uprawniający (inny niŜ KUZ, Zgoda wójta/burmistrza, EKUZ, E100…) 
Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone dane. 

3 701 008 Nieznany kod techniczny komórki organizacyjnej  
Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod, w którym wskazano kod komórki 
organizacyjnej (miejsca wykonywania świadczeń) niezgodny z kodem komórki 
organizacyjnej przypisanej świadczeniodawcy w umowie. 
Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone dane. 

3 701 009 Brak trybu przyj ęcia w świadczeniu dla trybu "A" lub powielono tryb prz yjęcia w 
świadczeniu dla trybu "S"  
W przypadku przekazania zestawu świadczeń z atrybutem typ=A nie uzupełniono trybu 
przyjęcia w elemencie świadczenie/świadczenie/@tryb lub uzupełniono atrybut „ przyjęcie 
tryb” w elemencie „hospitalizacja”. 
Problem wynika z błędnej budowy komunikatu SWX. Przy współudziale dostawcy 
oprogramowania świadczeniodawcy, świadczeniodawca musi poprawić komunikat 
statystyczny. 

3 701 010 Nie przekazano wymaganego elementu przyczyna w świadczeniu   
Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod, w którym nie uzupełniono 
przyczyny medycznej udzielenia świadczenia (ICD10) w elemencie przyczyna@glowna  
Świadczeniodawca musi poprawić (uzupełnić) dane. 

3 701 011 Nie przekazano numeru prawa wykonywania zawodu dla lekarza w elemencie 
personel realizuj ący 
Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod, w którym nie uzupełniono numeru 
prawa wykonywania zawodu lekarza w elemencie personel-real@npwz 
Świadczeniodawca musi poprawić (uzupełnić) dane. 
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3 701 012 Data wykonania procedury poz a okresem trwania świadczenia  
Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod, dla którego data wykonania 
procedury medycznej ICD9 (przekazywana w elemencie procedura@data-wyk) nie 
zawiera się w okresie realizacji świadczenia (przekazywanym w elemencie 
swiadczenie@data-od i swiadczenie@data-do) 
 
Przykład: 

• Świadczeniodawca przesłał do OW NFZ komunikat SWX zawierający informację o 
realizacji epizodu, gdzie czas realizacji świadczenia to: 2008-10-05 do 2008-10-
15, natomiast data wykonania procedury ICD9 w ramach tego świadczenia to 
2008-09-29. 

• Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone dane - okres realizacji 
świadczenia lub datę realizacji procedury ICD9 

3 701 013 Data wpisu do kolejki oczekuj ących pó źniejsza ni Ŝ pocz ątek świadczenia  
Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod, dla którego data wpisu na listę 
osób oczekujących (przekazywana w elemencie świadczenie: z-listy-oczek@data-
oczekiw) jest późniejsza od daty początku wykonania świadczenia (przekazywanej w 
elemencie swiadczenie@data-od) 
 
Przykład: 

• Świadczeniodawca przesłał do OW NFZ komunikat SWX zawierający informację o 
realizacji epizodu, gdzie czas realizacji świadczenia to: 2008-10-05 do 2008-10-
15, natomiast data wpisu do kolejki oczekujących w ramach tego świadczenia to 
2008-10-20. 

• Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone dane - datę wpisu na 
listę oczekujących lub okres realizacji świadczenia 

3 701 014 Powielono warto ść atrybutu ID -PROC w elemencie procedura  
Do systemu informatycznego przekazywany jest raport SWX, w którym w zestawie 
świadczeń podano więcej niŜ jeden taki sam identyfikator usługi medycznej 
(przekazywany w elemencie procedura@id-proc) 
Atrybut id-proc musi być unikalny co najmniej w ramach elementu zestaw-swiadczen 
 
Przykład: 

• Świadczeniodawca przesłał do OW NFZ komunikat SWX zawierający informację o 
realizacji epizodu i w ramach danego zestawu świadczeń przekazano dwa 
identyczne identyfikatory id-proc 

• Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone dane  
3 702 000 Błąd pozycji rozliczeniowej 

Niewykorzystywany 

3 702 001 Próba rozliczenie do nieistniej ącej umowy  
Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod, w którym wskazano rozliczenie 
wykonania umowy nie istniejącej w SI NFZ dla tego świadczeniodawcy. 
Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone dane. 

3 702 002 Niezgodny charakter pozycji  
Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod (w tej samej wersji) zawierający 
produkt, który w SI NFZ jest inny, np.: skorygowany 
 
Przykład: 

• Świadczeniodawca przesłał do OW NFZ komunikat SWX zawierający informację o 
realizacji epizodu. Po wysłaniu komunikatu SWX wykonał kopię bezpieczeństwa.  
Otrzymał komunikat zwrotny wraz z wykazem problemów walidacji. Poprawił 
błędnie wpisaną krotność i ponownie przesłał komunikat SWX. 

• Świadczeniodawca odtworzył kopię bezpieczeństwa, którą stworzył po wysłaniu 
pierwszego komunikatu SWX. W odtworzonej kopii powtórnie poprawił błędnie 
wpisaną krotność. Przy imporcie przygotowanego komunikatu SWX zostanie 
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wykryty błąd, gdyŜ w systemie znajduje się juŜ skorygowana pozycja. 
W przypadku odtworzenia kopii przesłane dane nie istniejące w systemie 
świadczeniodawcy naleŜy usunąć; w innym przypadku za pomocą funkcji serwisowych lub 
z pomocą dostawcy oprogramowania świadczeniodawcy naleŜy przesłać poprawnie 
przygotowany komunikat. 

3 702 003 Brak pozycji korygowanej  
Do systemu informatycznego przekazywana jest korekta produktu, natomiast w SI NFZ nie 
występuje pozycja korygowana. 
 
Przykład: 

• Świadczeniodawca przygotował w swoim systemie komunikat SWX. Komunikat 
nie został przekazany do OW NFZ. 

• Świadczeniodawca wprowadził zmianę w epizodzie umieszczonym poprzednio w 
nieprzesłanym do OW NFZ komunikacie. Przygotował i przesłał do OW NFZ 
komunikat ze zmienionym epizodem. Import komunikatu został zakończony 
błędem. 

Do OW NFZ naleŜy przesłać wszystkie nieprzesłane komunikaty. W innych przypadkach 
świadczeniodawca powinien skontaktować się z producentem oprogramowania. 

3 702 004 Pozycja ju Ŝ skorygowana  
Do systemu informatycznego przekazywana jest korekta, natomiast w SI NFZ pozycja 
korygowana jest juŜ skorygowana. 
 
Przykład: 

• Świadczeniodawca przygotował w swoim systemie komunikat SWX. Komunikat 
został przekazany do OW NFZ. Następnie wygenerował z SZOI komunikat 
usuwający i przesłał go do OW NFZ. Ze względu na potrzebę rozliczenia 
świadczeń występujących w jego systemie, przygotował komunikat SWX z 
danymi. 

• Przygotowany w systemie raport nie zostanie zaimportowany ze względu na fakt 
skorygowania przesyłanych produktów komunikatem usuwającym. 

• JeŜeli dane zostały usunięte komunikatem usuwającym, nowe dane rozliczeniowe 
świadczeniodawca powinien raz jeszcze wprowadzić do systemu rozliczeniowego, 
a następnie przygotować raport. 

 
3 702 005 Niezgodny kontakt/epizod w pozycji korygowanej 

Niewykorzystywany 

3 702 006 Pozycja pomini ęta -  juŜ wyst ępuje w systemie płatnika  
Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod w wersji wyŜszej niŜ występująca 
w bazie i przekazywany jest produkt w wersji niŜszej niŜ występująca w bazie. 
Problem wynika z błędnej budowy komunikatu SWX. Przy współudziale dostawcy 
oprogramowania świadczeniodawcy, świadczeniodawca musi poprawić komunikat 
statystyczny. 

3 702 007 Pozycja pominięta -  błędny identyfikator pozycji rozliczeniowej 
Niewykorzystywany 

3 702 008 
(dla roku 
2007) 

Pozycji rozliczeniowa ju Ŝ rozliczona  
Do systemu informatycznego przekazywany jest (powtórnie) epizod, w którym nie 
wykazano rozliczonego produktu. 
Problem wynika z błędnej budowy komunikatu SWX. Przy współudziale dostawcy 
oprogramowania świadczeniodawcy, świadczeniodawca musi poprawić komunikat 
statystyczny. 
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3 702 009 Pozycja korygowana ju Ŝ rozliczona  
Do systemu informatycznego przekazywany jest (powtórnie) epizod zawierający produkt, 
który został juŜ rozliczony. Przekazywany produkt jest w wyŜszej wersji. 
Problem wynika z błędnej budowy komunikatu SWX. Przy współudziale dostawcy 
oprogramowania świadczeniodawcy, świadczeniodawca musi poprawić komunikat 
statystyczny. 

3 702 010 Nieznany kod zakresu świadcze ń 
Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod zawierający rozliczenie zakresu 
świadczeń nie występującego w umowie świadczeniodawcy lub w słowniku SI NFZ. 
Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone dane. 

3 702 011 Nieznany kod świadczenia  
Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod zawierający rozliczenie 
świadczenia nie występującego w umowie świadczeniodawcy lub w słowniku SI NFZ. 
Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone dane. 

3 702 012 Nieznany kod uprawnienia pacjenta  
Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod zawierający rozliczenie produktu 
dla pacjenta, któremu wykazano uprawnienie nie występujące w słowniku SI NFZ 
Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone dane. 

3 702 013 Nie znaleziono pozycji umowy przekazanej w pozycji rozliczeniowej  
Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod zawierający rozliczenie punktu 
umowy nie występującego w umowie świadczeniodawcy lub w słowniku SI NFZ. 
Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone dane. 

3 702 014 Umowa przekazana w pozycji rozliczeniowej jest umow ą innego świadczeniodawcy  
Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod zawierający rozliczenie umowy 
„przyporządkowanej” do innego świadczeniodawcy (numer umowy niezgodny z numerem 
świadczeniodawcy). 
Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone dane. 

3 702 015 Pozycja umow y przekazana w pozycji rozliczeniowej ma niezgodny zakres 
świadcze ń 
Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod zawierający rozliczenie produktu 
kontraktowego nie występującego w umowie świadczeniodawcy. 
Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone dane. 

3 702 016 Nieprawidłowe skojarzenie pozycji z kontaktem  
Do systemu informatycznego przekazywany jest epizod zawierający produkt, który przy 
wcześniejszych przesłaniach był przyporządkowany do innego epizodu. 
Problem wynika z błędnej budowy komunikatu SWX. Przy współudziale dostawcy 
oprogramowania świadczeniodawcy, świadczeniodawca musi poprawić komunikat 
statystyczny. 

3 702 017 Nieprawidłowa wersja pozycji rozliczeniowej  
Do systemu informatycznego przekazany jest epizod w wyŜszej wersji, natomiast wersja 
przekazywanego produktu nie uległa zmianie. 
Problem wynika z błędnej budowy komunikatu SWX. Przy współudziale dostawcy 
oprogramowania świadczeniodawcy, świadczeniodawca musi poprawić komunikat 
statystyczny. 

3 702 018 Rok i/lub miesi ąc z pozyc ji rozliczeniowej nie jest obj ęty wskazan ą umow ą 
Do systemu informatycznego przekazany jest produkt realizowany w ramach istniejącego 
w systemie punktu umowy i którego data wykonania jest wcześniejsza lub późniejsza niŜ 
data obowiązywania umowy. 
Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone dane. 

3 702 019 Pozycja rozliczeniowa została j uŜ przekazana w innym epizodzie  
Do systemu informatycznego przekazywany jest produkt w ramach epizodu2, natomiast 
produkt ten istnieje w systemie informatycznym w epizodzie1. 
Problem wynika z błędnej budowy komunikatu SWX. Przy współudziale dostawcy 
oprogramowania świadczeniodawcy, świadczeniodawca musi poprawić komunikat 
statystyczny. 
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3 702 020 Pozycja rozliczeniowa za rok 2006 musi by ć przekazana za pomoc ą RSX 
Do systemu informatycznego przekazywany jest komunikat SWX zawierający produkt 
dotyczący świadczenia wykonanego w 2006 roku. 
Problem wynika z błędnej budowy komunikatu SWX. Przy współudziale dostawcy 
oprogramowania świadczeniodawcy, świadczeniodawca musi poprawić komunikat 
statystyczny. 

3 702 021 Identyfikatory uprawnienia u Ŝyty przy produkcie nie został przekazany w zestawie  
świadcze ń 
W ramach zestawu świadczeń, na liście uprawnień pacjenta nie wymieniono uprawnienia, 
które zostało wykazane jako uprawnienie na podstawie którego udzielono świadczenia. 
Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone dane. 

3 702 022 Nieprawidłowy kod efektu terapeutycznego  
W ramach zestawu świadczeń wykazano kod efektu terapeutycznego niezgodny z 
zarządzeniem określającym warunki zawarcia i realizacji umów POZ. 
Świadczeniodawca musi poprawić błędnie wprowadzone dane. 

3 702 023 Nieprawidłowa data w pozycji rozliczeniowej  
W komunikacie statystycznym wykazywany jest produkt z datą wykonania późniejszą niŜ 
data na serwerze AS400. 

3 702 024 Przesłano świadczenie , które mo Ŝe być sprawozdawane tylko poprzez SIMP  
• Do systemu informatycznego przekazywany jest produkt dotyczący 

profilaktycznych programów zdrowotnych,  który powinien być sprawozdawany w 
systemie SIMP 

• Świadczenie przekazane w komunikacie naleŜy  zgodnie z Zarządzeniem Prezesa 
NFZ zarejestrować w systemie monitorowania profilaktyki SIMP 

3 702 025 Zablokowany okres rozliczeniowy w umowie  
• W systemie informatycznym - w umowie (umowach), na podstawie której 

zrealizowano świadczenia zawarte w importowanym raporcie SWX -  
zdefiniowano blokady okresów rozliczeniowych  

•  Wykonanie importu SWX będzie moŜliwe po usunięciu blokad zdefiniowanych w 
umowie (menu kontekstowe na poziomie umowy: Blokady umowy/Blokady 
okresów rozliczeniowych)  

 


