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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 

50314062 Sprawdzenie możliwości rozliczenia świadczeń z 

uprawnieniem dodatkowym względem rodzaju 

świadczeń 

50314062 Sprawozdane świadczenia (rodzaj świadczeń) nie 

uprawniają do wpisania uprawnienia dodatkowego: 

@1 

 

@1 - lista nieprawidłowych uprawnień dodatkowych 

50314063 Sprawdzenie możliwości rozliczenia świadczeń z 

uprawnieniem dodatkowym względem zakresu 

świadczeń 

50314063 Sprawozdane świadczenia(zakres świadczeń) nie 

uprawniają do wpisania uprawnienia dodatkowego: 

@1 

 

@1 - lista nieprawidłowych uprawnień dodatkowych 

50314064 Sprawdzenie obowiązywania tytułu uprawnień 

dodatkowych 

50314064 Dla pozycji rozliczeniowej nie można przekazać tytułu 

uprawnienia @1.  

 

@1 –lista tytułów uprawnień niespełniających 

warunków sprawdzenia 

50314065 Sprawdzenie, czy pacjent o danym PESEL, 

któremu udzielono świadczenie nie figuruje jako 

osoba zmarła w replice CWU (na koniec epizodu) 

50314065 Data końca hospitalizacji jest późniejsza niż data 

zgonu pacjenta wg CWU 

50317029 Sprawdzenie zgodności rozliczanego świadczenia 

z wiekiem pacjenta w zależności od rozpoznań 

ICD10  

50317029 Wiek pacjenta niezgodny z dopuszczalnym dla tego 

świadczenia 

50503010 Sprawdzenie krotności  świadczeń w kontekście 

limitu dopuszczalnego do rozliczania bez 

uwzględnienia korektora 

50503010 Suma faktycznej krotności  świadczeń przekracza 

maksymalny możliwy do rozliczania limit bez 

uwzględnienia korektora 

50601082 Sprawdzenie zasadności wykazania kodu trybu 

przyjęcia przymusowego 

50601082 Brak uzasadnienia dla przyjęcia przymusowego 

50601083 Sprawdzenie nadmiarowego przekazania 

informacji o dacie pobrania materiału 

genetycznego 

50601083 Dla zestawu świadczeń przekazano nadmiarowo 

informację  o dacie pobrania materiału genetycznego 

50811020 Sprawdzenie, czy typ personelu realizującego 

świadczenie jest zgodny z danymi z bazy osób 

personelu w systemie OW NFZ 

50811020 Typ-pers osoby wykonującej świadczenie jest inny niż 

zarejestrowany w bazie osób personelu w systemie 

OW NFZ 

50811021 Sprawdzenie występowania personelu 

realizującego świadczenie w  potencjale 

zadeklarowanym (dla świadczeń stacjonarnych) 

50811021 Osoba wykonująca świadczenie nie występuje w 

deklarowanym potencjale 

50811022 Sprawdzenie występowania personelu 

realizującego świadczenie w  potencjale 

przekazanym w  umowie (dla świadczeń 

stacjonarnych) 

50811022 Osoba wykonująca świadczenie nie występuje/nie 

występowała w umowie 
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51313020 Sprawdzenie terminów wykonania procedur ICD9 

(procedura/data@wyk) względem okresu 

udzielenia świadczenia (pobytu/wizyty) - atrybuty 

swiadczenie@data-od, atrybuty 

swiadczenie@data-do 

51313020 Przynajmniej jedna procedura ICD9 wykonana poza 

okresem udzielania świadczenia/pobytu  

51601078 Sprawdzenie czy dla świadczeń związanych z 

zabiegami usunięcia zaćmy kat. I przekazano dane 

elementu nfz:warunki 

51601078 Nie przekazano danych kwalifikujących do rozliczenia 

świadczenia (nfz:warunki) 

51603006 Sprawdzenie długości świadczenia innego niż TISS 

rozliczanego w osobodniach 

51603006 Nieprawidłowa długość rozliczanego świadczenia 

51603010 Sprawdzenie udziału procentowego świadczeń 

przepustkowych w stosunku do roku 

kalendarzowego 

51603010 Łączny czas pobytu na przepustkach przekroczył 

dopuszczalny % czasu pobytu w zakładzie w roku 

kalendarzowym 

51603011 Sprawdzenie udziału procentowego świadczeń 

przepustkowych w stosunku do roku 

kalendarzowego (dla zamkniętych okresów 

rozliczeniowych) 

51603011 Łączny czas pobytu na przepustkach przekroczył 

dopuszczalny % czasu pobytu w zakładzie w roku 

kalendarzowym 

51603025 Sprawdzenie krotności osobodni hospitalizacji do 

świadczenia wysokospecjalistycznego (1w/1b) 

51603025 Wykazana krotność osobodni  hospitalizacji 

przekracza dozwoloną 

51603026 Sprawdzenie krotności osobodni hospitalizacji do 

świadczenia wysokospecjalistycznego(1w/1a) 

51603026 Wykazana krotność osobodni  hospitalizacji 

przekracza dozwoloną 

51607009 Sprawdzenie krotności świadczeń związanych z 

oceną w skali TISS względem długości pobytu w 

OAiT 

51607009 Przekroczono dopuszczalną krotność świadczeń 

wykazanych w trakcie pobytu w OAiT  

51608032 Sprawdzenie liczby świadczeń zabiegowych 

zrealizowanych w ramach cyklu fizjoterapii 

ambulatoryjnej u dzieci 

51608032 Przekroczony limit świadczeń dla jednego cyklu 

fizjoterapii ambulatoryjnej u dzieci 

51608034 Sprawdzenie liczby świadczeń zrealizowanych w 

ramach skierowania   

51608034 Przekroczony limit świadczeń w ramach  skierowania  

51690102 Sprawdzenie wykonania świadczenia  przy 

wcześniej rozliczonych świadczeniach 

wykluczających (tylko w ramach 

świadczeniodawcy) 

51690102 Świadczenie wykonane przy wcześniejszym rozliczeniu 

świadczenia wykluczającego @1 

(@1 - kod świadczenia kolizyjnego) 

 


