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Nowe podejście do obsługi zobowiązań lekarzy  

✓Jeżeli informacja o zobowiązaniu lekarza, przekazywana w kolejnych akcjach, będzie dotyczyła tego 

samego zobowiązania, to data początku obowiązywania zobowiązania (początku skuteczności 

zobowiązania), które nie ustało, będzie taka sama w kolejnych wnioskach składanych w późniejszych 

akcjach, w których zobowiązanie lekarza jest zgłaszane przez świadczeniodawcę (tym samym może być 

wcześniejsza niż data początku obowiązywania skutku finansowego poprzedniej akcji)  

✓ Świadczeniodawca będzie miał możliwość złożenia wniosku podwyżkowego, w którym dla lekarza 

identyfikowanego NPWZ będzie możliwe wprowadzenie informacji zarówno o dacie początku 

obowiązywania zobowiązania (rozumianego jako formalna data początku skuteczności zobowiązania), 

jak i o dacie zakończenia obowiązywania zobowiązania (jeśli ta data jest znana w momencie składania 

wniosku podwyżkowego w danej akcji)  

✓ Świadczeniodawca będzie miał możliwość zgłoszenia we wniosku podwyżkowym dowolnej liczby 

rozłącznych okresów obowiązywania zobowiązania (informacji o kilku zobowiązaniach obowiązujących 

w kilku rozłącznych okresach) dla lekarza identyfikowanego NPWZ, w tym okresów wcześniejszych niż 

data początku skutku finansowego akcji, w której wniosek jest składany  

✓ Jeżeli we wniosku będzie wykazany jeden okres obowiązywania, to może on nie mieć podanej daty 

końca obowiązywania – zobowiązanie będzie traktowane jako bezterminowe  

✓ Jeśli we wniosku będzie informacja o więcej niż jednym okresie obowiązywania zobowiązania dla 

lekarza identyfikowanego NPWZ, to tylko ostatni z okresów może być przekazany jako otwarty (bez 

daty zakończenia zobowiązania)  

Zmiany w obsłudze procesu – złożenie informacji  

✓ Na podstawie informacji o zobowiązaniu lekarza przekazywanej przez świadczeniodawcę w danej 

akcji i informacji o zobowiązaniach lekarza przekazanych przez świadczeniodawcę w poprzednich 

akcjach system uzna takie zobowiązanie jako nowe lub jako kontynuację istniejącego, wcześniej 

zgłoszonego zobowiązania  

✓ Zobowiązanie będzie traktowane jako kontynuacja, jeśli istnieje zatwierdzone zobowiązanie lekarza 

(NPWZ) w bezpośrednio poprzedzającej akcji (u tego świadczeniodawcy) i zobowiązanie to nie ma daty 

końca obowiązywania. W takiej sytuacji dla bieżącego wniosku data początku obowiązywania 

zobowiązania będzie taka sama jak w poprzednim wniosku  

✓ Zobowiązanie będzie traktowane jako nowe (niebędące kontynuacją) w sytuacji, kiedy dla lekarza 

(NPWZ) u świadczeniodawcy, nie istnieje wcześniejsze zatwierdzone zobowiązanie, które byłoby 

otwarte.  

Wniosek o podwyżkę będzie zawierał następujący zakres informacji opisujących zobowiązanie lekarza:  

✓ NPWZ lekarza – wymagane  

✓ rodzaj uprawnienia (lekarz/dentysta) - wymagane  

✓ wymiar etatu (max 1 etat) - wymagane  

✓ data początku skuteczności zobowiązania (data początku obowiązywania zobowiązania rozumiane 

jako formalna data początku) – wymagane  

✓ data zakończenia zobowiązania (ostatni dzień obowiązywania zobowiązania) – dla ostatniego z 

okresów nie jest wymagana  

Data początku skuteczności zobowiązania - warunki sprawdzane przez system:  

✓ data nie może być wcześniejsza niż 1 lipca 2018 (obecne działanie systemu)  
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✓ data musi być określona jako pierwszy dzień miesiąca  

✓ data nie może być późniejsza niż ostatni dzień skutku finansowego akcji  

Data końca skuteczności zobowiązania, o ile jest wypełniona - warunki sprawdzane przez system:  

✓ data nie może być wcześniejsza niż data początku obowiązywania tego zobowiązania  

✓ data nie może być późniejsza niż data końca skutku finansowego akcji, w której składane było 

zobowiązanie  

✓ data nie może być większa niż mniejsza z dat: data końca skutku finansowego akcji, data końca 

obowiązywania umowy  

✓ data musi być ostatnim dniem wskazywanego miesiąca (lub datą końca umowy, jeśli wypada ona w 

inny dzień niż koniec miesiąca).  

Złożenie informacji  

✓ Świadczeniodawca będzie mógł skopiować do wniosku dane aktualnych zobowiązań lekarzy 

przekazanych w poprzedniej akcji do tej umowy / umowy w danym typie  

✓ Lekarz zgłaszany we wniosku musi występować w umowie, do której składany jest wniosek  

✓ Za pośrednictwem wniosku dotyczącego podwyżek, świadczeniodawca będzie mógł zgłosić lekarza 

w kolejnej akcji z datą zakończenia zobowiązania równą dacie końca skutku finansowego akcji 

bezpośrednio ją poprzedzającej - w tym przypadku zgłoszenie może dotyczyć lekarza niewykazanego 

w umowie, której dotyczy zgłoszenie  

✓ Tę samą operację może wykonać składając wniosek o ustanie zobowiązania lekarza z kwotą zerową 

w poprzedniej akcji  

✓ W związku z przyjętymi założeniami dla akcji styczeń-czerwiec 2020 serwisowo zostanie 

wyznaczona formalna data początku obowiązywania zobowiązania dla każdego NPWZ zgłoszonego w 

akcji lipiec-grudzień 2019, dla którego nie przekazano i zatwierdzono wniosku o ustanie zobowiązania 

✓ wyznaczona data będzie kopiowana w funkcji kopiowania aktualnych zobowiązań udostępnionej 

Świadczeniodawcy w Portalu  

✓ Świadczeniodawca będzie mógł skopiować do wniosku dane aktualnych zobowiązań lekarzy 

przekazanych w poprzedniej akcji do tej umowy / umowy w danym typie  

✓ data zostanie wyznaczona na podstawie informacji z pierwszej akcji, w której zgłoszono NPWZ  

W kolejnych akcjach data początku obowiązywania zobowiązania dla zobowiązań aktualnych będzie 

kopiowana bezpośrednio z poprzedniej akcji (nie będzie to już wymagać działań serwisowych)  

✓ Użycie funkcji Dodaj personel z aktualnymi zobowiązaniami umożliwi przekazanie za 

pośrednictwem wniosku podwyżkowego:  

✓ danych lekarzy, których zobowiązania trwają (czyli są finansowane w ramach akcji) oraz  

✓ danych lekarzy, których zobowiązania ustały i nie są finansowane w bieżącej akcji - takie 

zobowiązania oznaczane są jako niepodlegające finansowaniu w bieżącej akcji  

✓ dla tak oznaczonego NPWZ system nie będzie sprawdzał obecności NPWZ w bieżącej umowie  

✓ działanie będzie równoznaczne ze złożeniem wniosku o ustanie zobowiązania dla NPWZ z kwotą 

zerową do poprzedniej akcji  

✓ po zatwierdzeniu wniosku w OW NFZ system automatycznie wygeneruje dla poprzedniej akcji 

wniosek o ustanie z kwotą zerową i datą zakończenia zobowiązania równej dacie końca okresu skutku 

finansowego poprzedniej akcji  

Zmiany w Portalu Świadczeniodawcy  
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Dodawanie personelu z aktualnymi zobowiązaniami  
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✓ Po zatwierdzeniu wniosku świadczeniodawcy w OW NFZ dla NPWZ zostanie automatycznie 

wygenerowany wniosek o ustanie zobowiązania z datą końca obowiązywania zobowiązania równej 

dacie końca skutku finansowego akcji poprzedniej akcji; wniosek będzie miał kwotę zerową;  

✓ Utworzony wniosek o ustanie zobowiązania będzie widoczny w przeglądzie wniosków po stronie 

Świadczeniodawcy i OW NFZ i będzie miał odpowiedni komentarz w kolumnie Komentarz OW NFZ  

 

Dodany personel z aktualnym zobowiązaniem – edycja daty od  
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Zmiany w Portalu Świadczeniodawcy 

 
Zmiana daty początku skuteczności zobowiązania na późniejszą niż wprowadzona przez użycie funkcji 

Dodaj personel z aktualnymi zobowiązaniami nie powoduje zmiany w kolumnie Sposób dodania 

(wynik sprawdzenia obecności lekarza w umowie byłby taki sam jak przy poprzedniej dacie) 

 

 
Zmiana daty początku skuteczności zobowiązania na wcześniejszą niż wprowadzona przez użycie 

funkcji Dodaj personel z aktualnymi zobowiązaniami spowoduje zmianę w kolumnie Sposób dodania 

– zmiana z Aktualne zobowiązanie na Ręczny (wymagane jest sprawdzenie obecności NPWZ w umowie 

świadczeniodawcy w nowym okresie)  

 
Przy wprowadzaniu nowej pozycji system będzie sugerował datę początku zobowiązania  

✓ sugerowana data będzie datą z pierwszego wniosku, w którym przekazano informację o złożeniu 

zobowiązania, pod warunkiem, że NPWZ był zgłaszany w kolejnych następujących po sobie akcjach i 

dla NPWZ nie było wniosku o wycofanie  
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✓ jeśli jest to pierwsze zobowiązanie, to sugerowana data będzie datą początku okresu skutku 

finansowego akcji 

Weryfikacja NPWZ w Portalu Świadczeniodawcy 

✓ Jeśli zobowiązanie jest zobowiązaniem ciągłym, to system sprawdzi obecność NPWZ w umowie na 

pierwszy dzień skutku finansowego akcji 

✓ Jeśli data początku obowiązywania zobowiązania jest późniejsza niż data początku okresu skutku 

finansowego bieżącej akcji, to system będzie sprawdzał, czy NPWZ występuje w umowie 

świadczeniodawcy przynajmniej jeden dzień w okresie od daty początku skutku finansowego akcji do 

daty początku obowiązywania zobowiązania 

✓ Jeśli zobowiązanie dotyczy okresów wcześniejszych akcji, to system będzie sprawdzał obecność 

NPWZ w uprawnionych umowach świadczeniodawcy dla wcześniejszych akcji 

 

Zmiany w Portalu Świadczeniodawcy – Import etatów z pliku 
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Zmiany w Portalu Świadczeniodawcy – Eksport personelu do plik CSV 

 
Format pliku taki sam jak dla importu 

Eksportowi podlegają dane wniosku dotyczące NPWZ, dla których: 

✓ był atrybut finansowania w ramach akcji 

✓ eksportowana jest data do obowiązywania zobowiązania pochodząca z wniosku podwyżkowego lub 

wniosku o ustanie zobowiązania złożonego dla NPWZ w tej akcji 

 


