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Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Reguł Weryfikacji 

Narodowy Fundusz Zdrowia, rozszerzając zakres prowadzonych weryfikacji sprawozdań za 

wykonane usługi, wdraża nowe techniczne Centralne Warunki Walidacji i Centralne Reguły 

Weryfikacji. Nowe reguły wprowadzono w celu ujednolicenia zasad i kryteriów przeprowadzanych 

w OW NFZ sprawdzeń oraz umożliwienia Świadczeniodawcom uporządkowania 

sprawozdawczości, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Kod 
sprawdzenia 

Nazwa sprawdzenia Kod błędu Komunikat błędu 

52390001 

Sprawdzenie, czy dla pozycji rozliczeniowej 

przekazano nie więcej niż jeden identyfikator 

bilansu 

52390001 
Dla tej pozycji rozliczeniowej przekazano 

już identyfikator bilansu 

52390002 

Sprawdzenie przekazania danych o 

identyfikatorze bilansu POZ-BILANS dla 

świadczeń rozliczanych w ramach zakresów 

świadczeń: profilaktyczne świadczenia 

bilansowe 

52390002 
dana pozycja rozliczeniowa nie należy do 

wskazanych zakresów świadczeń 

52390003 

Sprawdzenie istnienia identyfikatora bilansu 

przekazanego dla pozycji rozliczeniowej w 

bazie OW NFZ (dla pozycji rozliczeniowych, 

których liczba dni pomiędzy datą końca 

pozycji rozliczeniowej a datą weryfikacji nie 

przekracza 2 dni) 

52390003 

Przekazany identyfikator bilansu POZ-

BILANS nie został jeszcze zreplikowany do 

bazy OW NFZ lub identyfikator jest błędny 

52390004 

Sprawdzenie istnienia identyfikatora bilansu 

zdrowia przekazanego dla pozycji 

rozliczeniowej w bazie OW NFZ dla pozycji 

rozliczeniowych, których liczba dni pomiędzy 

datą końca pozycji rozliczeniowej a datą 

weryfikacji przekracza 2 dni 

52390004 

Przekazany identyfikator bilansu POZ-

BILANS nie został zidentyfikowany w bazie 

OW NFZ 

52390005 

Sprawdzenie czy z danych bilansu 

zreplikowanego do OW NFZ wynika, że 

dotyczy on tej samej osoby co osoba 

przekazana w zestawie świadczeń  

52390005 

Niezgodność danych identyfikacyjnych 

pacjenta przekazanych w zestawie 

świadczeń z danymi przekazanymi w 

bilansie  

52390006 

Sprawdzenie czy z danych bilansu 

zreplikowanego do OW NFZ wynika, że 

dotyczy on tego samego świadczeniodawcy 

co zestaw świadczeń zawierający 

weryfikowaną pozycję rozliczeniową.  

52390006 

Niezgodność danych identyfikacyjnych 

pacjenta przekazanych przy pozycji 

rozliczeniowej z danymi w replice bilansu w 

OW NFZ 

52390007 
Sprawdzenie poprawności rozliczenia badań 

diagnostycznych w ramach bilansu zdrowia 
52390007 

Dla przekazanego numeru bilansu etap 

bilansu nie jest „zakończony” 

52390008 

Sprawdzenie poprawności rozliczenia bilansu 

pogłębionego w kontekście ilości 

sprawozdanych badań 

52390008 

Nie sprawozdano w systemie OW żadnej 

pozycji rozliczeniowej (badania 

specjalistyczne w ramach pogłębionego 

bilansu zdrowia) 

52390010 
Sprawdzenie poprawności rozliczenia 

świadczeń w ramach bilansu - limity 
52390010 

W ramach przekazanego numeru bilansu 

przekroczono limit świadczeń 
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52390011 
Sprawdzenie poprawności rozliczenia bilansu 

w kontekście istnienia aktywnej deklaracji 
52390011 

W bazie OW NFZ nie zidentyfikowano 

aktywnej deklaracji dla tego pacjenta 

52390014 

Sprawdzenie, czy dla pozycji rozliczeniowej 

przekazano nie więcej niż jeden identyfikator 

DMP 

52390014 
Dla pozycji rozliczeniowej przekazano 

więcej niż 1 identyfikator DMP 

52390015 

Sprawdzenie przekazania danych o 

identyfikatorze DMP dla świadczeń 

rozliczanych w ramach zakresów świadczeń 

DMP  

52390015 

Nie przekazano danych o identyfikatorze 

DMP dla świadczeń rozliczanych w ramach 

zakresów świadczeń DMP  

52390016 

Sprawdzenie istnienia identyfikatora DMP 

przekazanego dla pozycji rozliczeniowej w 

bazie OW NFZ (dla pozycji rozliczeniowych, 

których liczba dni pomiędzy datą końca 

pozycji rozliczeniowej a datą rozpoczęcia nie 

przekracza 2 dni) 

52390016 

Przekazany identyfikator DMP nie został 

jeszcze zreplikowany do bazy OW NFZ lub 

identyfikator jest błędny 

52390017 

Sprawdzenie istnienia identyfikatora DMP 

zdrowia przekazanego dla pozycji 

rozliczeniowej w bazie OW NFZ, dla pozycji 

rozliczeniowych, których liczba dni pomiędzy 

datą końca pozycji rozliczeniowej a datą 

rozpoczęcia przekracza 2 dni 

52390017 
Przekazany identyfikator DMP nie został 

zidentyfikowany w bazie OW NFZ 

52390018 
Sprawdzenie poprawności rozliczenia 

świadczeń w ramach DMP  - faza PRE-DMP 
52390018 

Wykazany produkt jednostkowy nie jest 

możliwy do rozliczenia w fazie PRE-DMP 

52390019 
Sprawdzenie poprawności rozliczenia 

świadczeń w ramach DMP  - faza DMP 
52390019 

Wykazany produkt jednostkowy nie jest 

możliwy do rozliczenia w fazie DMP 

52390020 

Sprawdzenie poprawności rozliczenia 

świadczeń DMP w kontekście istnienia 

aktywnej deklaracji 

52390020 
W bazie OW NFZ nie zidentyfikowano 

aktywnej deklaracji dla tego pacjenta 

 


