
ZARZ;\DZENIE Nr 6/2016 

PREZESA 

AGENCJI OCENYTECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI 

z dnia 11 Iutego2016 r. 
w sprawie zasad przekazywania przez swiadczeniodawcow danych niezb~dnych do 

ustalenia taryf swiadczen w zakresie swiadczen w zakladzie piel~gnacyjno-opiekunczym 

dla pacjentow wentylowanych mechanicznie, swiadczen w zakladzie opiekunczo
leczniczym dla pacjentow wentylowanych mechanicznie, swiadczen w zakladzie 

piel~gnacyjno-opiekunczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie, swiadczen w 
zakladzie opiekunczo-leczniczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie, swiadczen 

zespolu dlugoterminowej opieki domowej dla pacjentow wentylowanych mechanicznie 
oraz swiadczen zespolu dlugoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych 

mechanicznie 

Na podstawie art. 31 o ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z p6in. 

zm.), zarz'}dza sitt, co nastypuje. 

§ 1. 

Wprowadza sitt zasady przekazywania przez swiadczeniodawc6w danych niezbttdnych do 

ustalenia taryf swiadczen w zakresic: 

1) swiadczen w zakladzie pielttgnacyjno-opiekunczym dla pacjent6w wentylowanych 

mechanicznie, 

2) swiadczen w zakladzie opiekw1czo-leczniczym dla pacjent6w wentylowanych 

m echaniczni e, 

3) swiadczen w zakladzie pielygnacyjno-opiekunczym dla dzieci wentylowanych 

mechanicznie, 

4) swiadczen w zakladzie opiekunczo-leczniczym dla dzieci wentylowanych 

mechanicznie, 

5) swiadczen zespolu dlugoterminowej opieki domowej dla pacjent6w wentylowanych 

mechanicznie, 

6) swiadczen zespolu dlugoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych 

m echanicznie, 

stanowiq.ce zal:icznik do zarzq.dzenia. 

§ 2. 

Zarzq.dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

Z upowa±nien!a Prei@§a 

D}Tektor Eiura 
Ob:h·"°' R ~r !">;z- - ,.,.-..Dsd 

1 FJi(JJ;j·~ 
- Anna Zawada 





Zah1cznik 
do Zarzqdzenia nr 6/20 16 

Prezesa Agencj i Oceny Technologii Mcdycznych i Taryfikacji 
z dnia1.1 lutego 2016 roku 

Zasady przekazywania Danych 

Dane niezbcrdne dla ustalenia taryfy swiadczen w zakfadzie pielcrgnacyjno-opiekunczym/opiekunczo
leczniczym dla doroslych i dzieci oraz zespof6w dlugoterminowej opieki domowej dla doroslych i dzieci, 
dla pacjent6w wentylowanych mechanicznie przekazywane bcrd<i w nastiypuj<icych f01matach: 

1) Pliki w fonnacie XLS - <lane finansowo-ksicrgowe, oznaczone symbolem FK lub FK_ZESPOL lub 

FK_KPiR lub FK_KPiR_ZESPOL, OM, 

2) Pliki w fonnacie CSV - dane o udzielonych swiadczeniach wykonanych na rzecz pacjenta, 

produktach leczniczych (w ujcrciu leczenia farmakologicznego), wyrobach medycznych i 

procedurach, oznaczone symbolem OP, PL, WM, PR, 

3) Pliki w formacie CSV - <lane o kosztach procedur medycznych oraz zaangai:owaniu personelu w 

procedurach medycznych, oznaczone symbolem CP _HR. 

Wszystkie pliki powinny zawierac <lane za okres 01.01.2013 r.- 31.12.2014 r. 

\\'ytyczne. techniczne dotycz:ice plikow CSV 

Zbiory musz!! zostac zapisane w postaci plik6w CSV, w kt6rym jako separator p61 zostanie ufyty znak 
,,;" (srednik), w systemie kodowania 1250: Srodkowoeuropejskim (Windows), w kt61ych wiersze 
odpowiadaj <i wierszom tabeli, a pola w wierszu, po lorn tabeli wyznaczonym przez jej kolumny - opisane 
w pierwszym wierszu pliku. Wartosci puste w polach tekstowych biyd<i interpretowane jako puste ci<igi 
znak6w (ci<igi znak6w o dlugosci 0). Kai:dy wiersz ma posiadac znak konca linii zgodny z systemem 
Windows (technicznie: CR-LF). Pliki muszq. zawierac nagl6wki zawierajq.ce nazwy kolumn zgodnie z 
wytycznymi dotycZ'lcymi struktury pliku. Plik musi zawierac wszystkie kolumny w formacie i kolejnosci 
okreslonej w niniejszym dokumencie. Nie nalei:y dokonywac w tym obszarze t.adnych wlasnych 
modyfikacji, jak r6wniei: zamieszczac dodatkowych pustych kolumn lub wierszy. Pliki z Danymi 
powinny bye umieszczone w fo lderze, kt6rego nazwq. biydzie numer umowy nadany po podpisaniu 
Umowy przez obie strony. Prosimy nie tworzyc dodatkowych folder6w, pod folder6w. 

Wszystkie elementy struktury plik6w sq. wymagane. 

Typy danych 

W plikach przekazywane bcrdq. nastiypujq.ce typy danych: 

l . Pola daty (,,DA TA"): format daty "RRRR-MM-DD". 

2. Pola godziny (,,GODZINA"): format godziny 24 - godzinny ,,GG:MM". 

3. Po la nume1yczne: a. liczba calkowita - na lei:y pominq.c przekazywanie separatora dziesir;tnego i 
nastcrpujq.cych po nim cyfr zero: fo rmat ,,LICZBA CALKOWITA" ,,O" b. liczba - separator 
dziesiiytny (przecinek); liczba powinna bye zaokrllglona do dw6ch miejsc po przecinku: format 
,.LICZBA" ,,0,00" . 

4. Pola tekstowe (TEKST): wartosc tekstowa ma nie bye otaczana dodatkowymi znakami (np. znakami 
cudzysfowu ). 



Zawartosc merytoryr.zna plikow 

Obowiltzkowe jest przekazanie danych okreslonych w plikach: FK lub FK _ ZESPOL lub FK _ KPiR lub 
FK_KPiR_ZESPOL, OM ,CP _HR i OP, PL, WM oraz PR. 

Dane okrdlone w plikach: OP, PL, WM oraz PR byd£l raportowane wylllcznie dla Swiadczeniobiorc6w 
wskazanych zgodnie z wykazem, kt6ry zostanie udostypniony przez Agencjy na serwerze FTP. W 
przypadku gdy objycie pacjenta opiek'l rozpoczylo siy przed dniern 1 stycznia 2013 r. albo trwalo po dniu 
31 grudnia 2014 r., dane nale:Zy przekazac wy{£lcznie za dni opieki zawieraj£lce siy we wskazanym wyzej 
przedziale czasowym tj. 1.01.2013 - 31.12.2014 r 

Nazewnichrn plik6w 

Nazwa pliku ma zostac zbudowana w nastypUjltCY spos6b: 

1) Ola plik6w CSV 

<numer umowy> _ OP.CSV 
gdzie: 
<numer umowy> - jest nurnerem umowy zawartej pomiydzy swiadczeniodawq, a Agencj£l 
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w dniu zawarcia umowy 

2) Dla plik6w XLS 
<numer umowy>_FK.XLS 

gdzie: 
<numer umowy> - jest numerern umowy zawartej porniydzy swiadczeniodawclt, a Agencj'l 
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w dniu zawarcia umowy 

Prr.klaJ: 

Komplet phkow. u pr?ypaJku gd_y \\szystl...1e dan1.' udalo s1cr zapisac '' jedn)m phku, powimen zostac 
urnieszczony w fc•l<lerze o nazwie: nr umow_ (AO-I MiTXX*TWM2016) nazwa phk6w wg 
ponizszego wzoru : 

XXTWM2016 ll<_ZESPOl .xls lub 
XXTWiv12016 rK.xls lub 
XXTWM2016_FK_ KPiR_ZESPOL.xb lub 
XXTWM2016 ___ FK_KpiR.xls oraz 
XXTWM2016 OM.xls 
XXTW\f2016 CP HR.cs\· 
~XnV\'12016 OP.c~' 

XXTVv'M2016 PL.cs\' 
XXTWl\12016 WM.cs 
XXTWM 20 l 6 __ PR.csv 

* numt'r nadan) 111/t'l \genr.i~ '~ momende podpisania umm•~ 



Plik 1. firrnnso·wo-ksi-;gowy, .Nazwa pliku: AOT.l\IIT_nr_umowy __ .FK._ZESPOL.xJs lull 
AOTMIT_n.r~umowy_FK_KPiR_ZESPOL.xls, a dh-• .Swiadczeniodawc6w innych ni'i zespoty dlugo1erminowej opieki 
domowcj din doroslych i dzieci wentylowanych mcchanicznie AOT.i\.tIT _nr. umowy_FK.xls lub 
AOTi\llT __ nr __ umowy_ FK._ KPi R.xls 

Plik ma zawierac informacje dotycz~ce zapis6w w systemie finansowo-ksiygowym oraz inne informacje niefinansowe, w tym kadrowo-p!acowe. Plik powinien 
zawierac dane finansowo-ksiygowe dla wszystkich osrodk6w powstawania koszt6w (OPK), w kt6rych realizowane byly swiadczenia. W przypadku kazdego z 
osrodk6w powstawania koszt6w raportowane koszty powinny zawierac koszty bezposrednie oraz alokowane koszty posrednie. W pliku znajduj~ siy nastypuj~ce 
arkusze: 

1) FK.OPKl _RRRR- arkusz powinien bye skopiowany tyle razy dla ilu osrodk6w powstawania koszt6w swiadczeniodawca podaje <lane; kolejne arkusze 
mog'l bye numerowane FK.OPK2_2013; FK.OPK2_2014 lub wed!ug nazwy OPK- pozostawia siy to do decyzji swiadczeniodawc6w, 

2) Tabl - tabela zawieraj<tca dane na temat zasob6w ludzkich oraz wybrane dane niefinansowe, 
3) Tab2 - tabela zawieraj'lca dane statystyczne na temat liczby zrealizowanych produkt6w, 
4) Tab3 - tabela zawieraj<tca <lane na ternat wyposazenia, pomieszczen, srodk6w trwalych, ich wartosci pocZ<ttkowej oraz koszcie rocznym. 



Format tabeli FK.OPKI 2013 dla pliku XXTWM201 6 FK.xls: 

Kod oddziafowy swiadczeniodawcy np.3302562 

Nazwa swiadczeniodawcy i adres (ulica, miejscowosc, kod pocztowy) 
np. ZOL XYZ, ul. Warszawska 123, 

12-3 45 Warszawa 

Osoba do kontaktu, lmi~ i Nazwisko, telefon, adres email 
np. Jan Kowalski, tel. 22 123-45-67, 

jankowalski@zol.com 

Numer konta OPK 

-----t--
np. 510-18-01 

-----·------ -------- --- ..- ---------------~- --------····--- --I 

I 

Nazwa konta OPK i 
I 

[OPK = Osrodek Powstawania Koszt6w] I np. Oddziaf Opiek1 Dfugoterminowej 
Kaidy kolejny OPK powinien znaleiC si~ w kolejnym arkuszu. i 

I 
--------------- --------- -- ~------ - --- · - -·---- - -- - - ------------------- --- · ------------------- --~--- ------- 1 ----------
Rok: 

' 
2013 

t------------------- ·----------- __ . .... -- ---···--------------- --.. -..~·-~ ---+ -----------··-- ·- .. ------·· -= -if·-· 
~ ! 

CZ~SC PODSTAWOWA I (dla zdefiniowanych kategorii nalezy przyporzctdkowac wfasciwe przychody: I przych6d roczny [PLN) 
i 
! 
l ---- I Przychody z tytufu kontraktu ;·NFZ (w cz~sci wynikajctcej z kontrak;~ dotyczqc~d~nego 

A 
! roku) 

---+---- - --- -- ---- --
B 

! Przychody z tytufu nadwykonan zrealizowanych w danym roku (niezaleinie od tego czy 

----------
I zostafy zapfacone) 

--------·--.. - --·------·----·------··--·---·--·--------
c Przychody z innych tytuf6w 

cl w tym: dotacje dotyczqce bezposrednio OPK 

c2 w tym: platnosc pacjent6w z tytufu zakwaterowania i wyiywienia 



-= -,:- l . 
~> ' ,..,{ ~ .... - .. ..... ,. 

cz~sc PODSTAWOWA II (dla zdefiniowanych kategorii kosztowych {poz. A-J) nalezy przyporzitdkowac wfasciwe 
i 
: 

koszt roczny [PLNJ 
koszty z danych FK umieszczonych ponizej w cz~ci szczegOtowej): i "' 

!--·-·------~- - -- - · --- - -- -
A , KOSZTY CAtKOWITE1

, w tym: 
0,00 I (koszty 'a/kowite muszq bye r6wne sumie pozycji B, C, D, E, F, G,H, I, J} 

--··--·--··---··--·----··~--l--- --· --------·----·--·----· ·-----··------··- --------~---- ---·---------··--· ---· ---· ··----------~· ------ ·· 

B I Koszty lekow i wyrobow medycznych 
-------·-- ··------1---------- ---·------- ---- ----·--- ---------- - ---·-·- -------·- ---- - -----·-

c I Koszty amortyzacji1 

cl w tym: amortyzacja srodk6w trwafych wymienionych w Tab3 

D J Koszty procedur3 
1--------------- ------------ ---------------------------·---~------- .. 

E j Koszty zarz<1du4
, w tym wynagrodzenia personelu administracyjnego 

- ----------+--------·------------------- ------- . -------------·---- ------
I Koszty wynagrodzen personelu medycznego wraz z pochodnymi5 wynikajctce z tytutu 

0,00 
F umow o pract: (sumo pozycp fl do fl} 

/1 w tym: fekarzy nieb~dqcych rezydentami 

f 2 w tym: piel~gniarek 

f 3 w tym: fizjoterapeuta 

f 4 w tym: psychofog 

f 5 w tym: terapeuta 

f 6 w tym: logopeda 



f 6 

G 

gl 

g2 

g3 

g4 

g5 

g6 

g7 

H 
i 

w tym: pozostaly personel 

Koszty wynagrodzen personelu medycznego wynikajqce z um6w cywilno-prawnych, 
kontraktow itp.6 (sumo pozyc)I gl do g7) 

w tym: lekarzy nieb~dqcych rezydentami 

w tym: piel~gniarek 

w tym: fizjoterapeuci 

w tym: psycholog 

w tym: terapeuta 

w tym: logopeda 

w tym: pozostafy personel 

j Wynagrodzenia rezydent6w (refundowane) 

0,00 

1-·---·-·---·-·--·······---t -· ·--·-··-~-·-·-------------· ··---·----------·· -·-·---·· ·------··-----~--------------! 
I i Koszty transportu7 

I 
----------------·-t··-----··------·--------------·- ·-------·---- ·-·-·····~--.---------1-----------------1 

J I Koszty pozostate8 

____ ________ _ _ _.1_. _ _ - - ··-- -------- - ·····- - ·------·- - -------------------~--·-!<:! ::---------:-~---; --, , -,,..-_.,..--::'>l 

I ~/-,,.,...-
czr;st SZCZEG6tOWA - petna FK - plik FK dla OPK z systemu ksic:gowego swiadczeniodawcy, gdzie numery i nazwy I ~ 

kont analitycznych oraz ich szczegotowosc powinny wynikac ze stosowanego u swiadczeniodawcy planu kont. ! ,.....-;--...-... 
I ,..,,..,...-- '-................_ 

.... - '---.... --- ' 



Nr konta analitycznego Nazwa konta analitycznego koszt roczny [PLN] 

np. 500-10000-400 np. Zuiycie material6w 

np. 500-10000-400-01 np. Zuiycie /ek6w 

np. 500-10000-400-02 np. Zuiycie material6w medycznych 

np. 500-10000-500 np. Koszty posrednie 

np. 500-10000-500-01 np. Kuchnia 

np. 500-10000-500-02 np. Prafnia 

np. 500-10000-500-03 np. Zarzqd 

itd. 
[liczba wierszy w cz~sci szczeg61owej zaleina od stopnia szczeg61owosci analityki w 
jednostce] 

1 - koszty cafkowite rozumiane jako cafosc koszt6w osrodka obejmujqca zar6wno koszty bezposrednie jak i posrednie, 

2 - koszty amortyzacji obejmujq koszty amortyzacji budynk6w i loka/i, maszyn, urzqdzeti i aparatury og6/nego zastosowania, narzr:dzi, przyrzqd6w, mienia 
ruchomego, wyposaienia, wartosci niematerialnych i prawnych, 

3 - koszty procedur - obejmujq koszty procedur nabytych no zewnqtrz (np. w zewnr:trznym laboratorium} oraz zrealizowanych w osrodkach dziafalnosci 
pomocniczej (np. w Pracowni EEG br:dqcej w strukturach podmiotu leczniczego), 

4 - koszty zarzqdu rozumiane jako rozliczone koszty osrodk6w zwiqzanych z zarzqdzaniem i administrowaniem podmiotem jako cafosciq. W szczeg61nosci do 
tych koszt6w bf?dq zaliczone koszty wynagrodzeti personelu zajmujqcego si~ tq dziafalnosciq, koszty zwiqzane z zawieraniem i rozliczaniem kontraktu z 
platnikiem, rea/izacjq zam6wien pub/icznych, ksi~gowo5ciq, kadrami itp., 



5 - koszty wynagrodzeri wraz z pochodnymi obejmujqce wszystkie koszty zwiqzane z zatrudnieniem pracownik6w, w tym w szczeg6/nosci koszty 
wynagrodzeti ze stosunku pracy, skladki z tytulu ubezpieczeri spolecznych i funduszu pracy, r6wniei te pfacone przez pracodawct: (skladki ZUS emerytalne, 
rentowe, pomostowe, wypadkowe), a takie pozostafe koszty zwiqzane z personelem takie jak odpisy na ZFSS, skladki PFRON, BHP, koszty szkoleri 
pracownik6w, odzieiy ochronnej i roboczej, 

6 - koszty wynagrodzeri analogicznie jak w pkt. 5 ale nie dotyczqce pracownik6w zatrudnionych na umow~ o pract:, 

7 - koszty transportu rozumiane jako koszty zwiqzane z dojazdem do miejsca pobytu pacjenta, koszt ten uwzglt:dnia dojazd srodkami komunikacji miejskiej 
tub koszty utrzymania pojazdu - dotyczy Zespof6w Dfugoterminowej Opieki domowej. W przypadku Zaklad6w piel@nacyjno-opiekuriczych/opiekuriczo
feczniczych jest to transport medyczny. 

8 - wszystkie koszty nie zawierajqce si~ w wyiej wymienionych pozycjach (A-I) w cz~sci podstawowej If. 

F t t b r T bl dl rlru XXTWM2016 FK I onna a e i a ap11 .x s: 

Kod oddziatowy swiadczeniodawcy 

Nazwa swiadczeniodawcy i adres {ulica, miejscowosc, kod pocztowy) 

Osoba do kontaktu, lmi~ i Nazwisko, telefon, ad res email 

Nazwa OPK1 

np.3302562 

np. ZOL XYZ, uf. Warszawska 123, 

np. Oddziat Opieki 
Dtugoterminowej ' , 

12-345 Warszawa 

np. Jan Kowalski, tel. 22 123-45-
67, jankowa/ski@zol.com 

np. Oddziat Opieki 
Dtugoterminowej 

·-------·- ··---- -·--+----- -- -· lp. ! - ·-· - -- · -------

~umer k~nta_~~K_1~~-~-

I itd. 

·+-
I np. 510-1s-01 _J. 

~----r---~~~ ~ 
. 2013 . 2014 ! Rok 

np. 510-18-01 L_ 
~~~~~~~~~~~~~---~-· 

a Liczba t6i:ek I miejsc2 np. 38,67 

b Liczba osobodni3 (suma za rok) np. 13360,10 



c miesi<Ice funkcjonowania danego OPK w roku 4 np.1-Xll np. V-Xll 

d Lekarze jakich specjalnosci Sil zatrudnieni w danym OPK5 

Rzeczywista ilosc godzin pracy personelu lekarskiego realizowana poza OPK (dotyczy 
e koszt6w pracy ujmowanych w ramach OPK)6 

! 

f 
I Suma za rok liczby etat6w zatrudnionego na umowy o prac~ personelu medycznego 
i {suma za rok- UWAGA: nie srednia miesi~cznaf (suma pozyq1 fl do f7 ) 

0,00 0,00 

f 1 w tym: /ekarzy nie bedqcych rezydentami np. 38,88 

f 2 w tym: pielegniarek 

f 3 w tym: fizjoterapeut6w 

f 4 w tym: psycholog 

f 5 w tym: terapeuta 

f 6 w tym : Jogopeda 

f7 w tym: pozostafy personel 

j Suma za rok liczby godzin personelu medycznego wynikaj~cych z um6w cywilno-
g I prawnych, kontrakt6w itp. {suma za rok- UWAGA: nie srednia miesi~czna}8 (suma 0,00 0,00 

pozycji gl do g7 ) 

gl w tym: lekarzy nie bedqcych rezydentami np. 22,50 

g2 w tym: pielegniarek 

g3 w tym: fizjoterapeut6w 

g4 w tym: psycholog 

gS w tym : terapeuta 



g6 w tym: logopeda 

g7 w tym: pozostafy personel 
f--i 

k ! Suma za rok liczby etat6w rezydenckich9 np. 26,00 
I 

1 - Nazwa OPK I numer konta OPK powinny korespondowac albo z nazwq OPK z pliku FK I numerem konta OPK z pliku FK, 

2- rzeczywista liczba 16iek w oddzialach szpitalnych (/ub miejsc w oddzialach dziennych). W przypadku gdy liczba 16iek zmienila sit; w ciqgu roku, prosimy 
podac sredniq za rok, 

3 - rzeczywista liczba osobodni - sumo za rok, 

4 - miesiqce funkcjonowania danego OPK w roku - waine w przypadku kiedy dany OPK funkcjonowol przez mniejszq nit 12 liczbt; miesit;cy, 

5 - prosu: po przecinku wymienic wszystkie specjalnosci lekarskie, jakie wystt;pujq w ramach OPK i kt6rych wynagrodzenia sq ujmowane w danym OPK (np. 
dla oddzialu wewn~trznego - internista, gastroenterolog, kardiolog; dla bloku operacyjnego - anestezjolog). Jesli no bloku operujq chirurdzy, kt6rych koszty 
sq ujmowane w OPK oddzial chirurgii to prosz~ ich wymienic w oddziale chirurgii i nie wymieniac na bloku aperacyjnym, 
6 - proszt; okreslic ilosc godzin pracy lekarzy spt;dzanych w innych OPK (np. na bloku operacyjnym, pracowni endoskopii, poradniach itd.), kt6rych koszty w 
systemie finansowo-ksfr:gowym pozostajq w danym OPK (np. oddziale szpitalnym). /nnymi slowy, jes/i !ekarz otrzymuje wynagrodzenie X ksit;gowane na 
oddzial szpitafny i w ramach swojego etatu na oddzia/e sp~dza 100 godzin na bloku operacyjnym prosz~ ten czas wskazoC. Jesli dodatkowo pracuje 50 godzin 
w poradni, ale koszty tej pracy sq bezposrednio ujmowane na OPK poradni prosz~ nie wykazywac tych 50 godzin w OPK oddzialu szpitalnego, 
7 - zamieszczamy sum~ etat6w za caly rok w poszczeg6/nych kategoriach personelu, np. d/a lekarza: 3,5 etatu (styczeri) + 3,6 etatu (futy) + 2,4 etatu (marzec) 
+ ... + 3,0 etatu (grudzieri) = 38,88 etatu, 
8 - zamieszczamy sum~ godzin za caly rok w poszczeg6/nych kategoriach personefu, 

9 - prosimy a podanie sumy etat6w rezydenckich za caly rok. 



Format tabeli Tab2 dla pliku XXTWM2016 FK.xls: 

Kod oddziatowy swiadczeniodawcy np.3302562 

Nazwa swiadczeniodawcy i adres 
np. ZOL XYZ, ul. 

{ulica, miejscowosc, kod pocztowy} 
Warszawska 123, 12-

345 Warszawa 

Osoba do kontaktu, lmi~ i Nazwisko, 
np. Jan Kowalski, tel. 22 

telefon, adres email 
123-45-67, 

jankowalski@zol.com 

Kody produktu rozliczeniowego realizowane w poszczeg61nych OPK wraz z liczno5ci<t1dane roczn!tl 

1 ! I 

--- -------------;-···-:. -------- -1--------------- --- ------ -----------··1·-- ------------1--· ----r-------- -------------
i ! i i i zr6i:nicowanie 
I l I ii i procentowy ! procden·t~wy I ht , , 1 pracochfonnosci 
1 

! 
1
• ! d • "' ; u z1a i pracoc onnosc ! • , 

0 20 · 'I k k d d k I .1 ,, I u z1a1 \ . , . , 0 , paqentow z -Nazwa OPKi ! za res i o pro u tu 1 osc . , paqentow z i paqentow z 20-4 I . . 
! Rok I s·w·1adczen' i1· 1· . I d kt. 2 paqentow z 0- 20 40 kt6 : kt. k 1· punktow w skah • roz 1czemowego , pro u ow j • : - pun w ! pun ow w s a 1 

I. 

1 1 1! 20 punktow w l k 1. j 8 rth 1 ! Barthel w stosunku do 

np. Oddziaf Opieki 
2013 

Dfugoterminowej 

2014 

: I k 1· B h 13 , w s a ' , a e i • , 20 0 
·!, : 1 s a 1 art e .

1 
8 h 14 1 I paqentow z -4 1

1
! 1 

, art e l , punkt6w5 

f ! I ! I 

4584 100% np. 200% 

552 100% np. 170% 

100% 

100% 

100% 

100% 

----~~-~-------+~~~:-1------~!~----T-: __________ itd_. -- ------·t-- itd. 
1 i i I itd. ·t ··-·- -- -----·-·---1-·--·----- 1------------ --------t·------- ·------·-------·- -

1 - Nazwa OPK powinna korespondowac alba z nazwq OPK z pliku FK tub numerem konta OPK z pliku FK, 



2 - ilosc produkt6w rozliczeniowych = i/osc JGP lub innych produkt6w rozliczeniowych, 

3 - prosz~ procentowo okreslic, jakq cz~sc pacjent6w w ramach danego produktu stanowiq pacjenci, kt6rzy otrzymali 0-20 punkt6w w skali Barthel, 

4 - prosz~ procentowo okreslic, jakq cz~sc pacjent6w w ramach danego produktu stanowiq pacjenci, kt6rzy otrzymali 20-40 punkt6w w skali Barthel, 

5 - prosz~ procentowo okres/ic zr6inicowanie pracochlonnosci opieki medycznej (w usrednieniu lekarskiej, pielt:gniarskiej i innej} nod pacjentami w cif~iszym 
stanie (mierzonym skalq Barthel, tj. takimi pacjentami, kt6rzy otrzymali 20-40 punkt6w w skali Barthel) w por6wnaniu z pacjentami, kt6rzy otrzymali 0-20 
punkt6w w skali Barthel przy zaloieniu, ie tacy pacjenci wymagajq opieki w wymiarze okreslonym jako 100%; jesli przykladowo opieka nod pacjentem w 
stanie cieiszym jest przecit:tnie 2-krotnie bardziej czasochlonna prosz~ wpisac 200% przy tym produkcie. 

F t t b r T b3 dl l'k XXTWM2016 FK 1 onna a e i a a_RL U .x s 

Kod oddziatowy swiadczeniodawcy np.3302562 

Nazwa swiadczeniodawcy i ad res (ulica, miejscowosc, kod 
np. ZOL XYZ, ul. Warszawska 123, 12-345 Warszawa 

pocztowy) 

Osoba do kontaktu, lmiE: i Nazwisko, telefon, adres email np. Jan Kowalski, tel. 22 123-45-67, jankowalski@zof.com 

lnformacje o kosztach posiadanych srodk6w trwafych (budynk6w, wyposaienia, srodkow transportu itd.) - koszt moie obejmowac amortyzacjE:, optatE: z 
tytutu najmu/dzieriawy/leasingu, a takie optaty serwisowe, utrzymanie czystosci itp. 

r------ ---- - --- -..,---- --1=.-----------------------i ---1·----T---------------·-~-------·-

Nazwa OPK1 I N I dk t I R k ! Wartost poczcttkowa srodka Roczny koszt utrzymania3 

I azwa sro a trwa ego o : t t I . . 2 rwa ego wyposazema 
I 

I ! 

np. Oddziat Opieki Dlugoterminowej 2013 

2014 



itd. ltd. i itd. : itd. i 
------------ ---·- ------ ------------~------ ----------- --· . -------+----·-- -+---------------·-- ·------·-- ·------------ -- -------+--------------------

i l I 

1 - Nazwa OPK powinna korespondowac alba z nazwq OPK z p/iku FK tub numerem konta OPK z p/iku FK, 

2 - Wartosc poczqtkowa - w przypadku sr. trwalych i nieruchomosci wartosc stanowiqca podstaw~ naliczania amortyzacji (w przypadku wyposaienia b~dzie 
to cena nabycia), 

3 - Koszt powinien uwzgl~dniac sumfi koszt6w amortyzacji, opfat z tytufu najmu, dzieriawy, leasingu, oplat serwisowych oraz ewentua/nie innych koszt6w 
zwiqzanych z utrzymaniem pomieszczen i sprzfitu. 

Fonnat tabeli FK.OPKI 2013 dla pliku XXTWM2016 FK KPiR.xls 

Kod oddziatowy swiadczeniodawcy np. 3302562 

Nazwa swiadczeniodawcy i adres (ulica, miejscowosc, kod pocztowy) 
np. ZOL XYZ, ul. Warszawska 

123, 12-345 Warszawa 

Osoba do kontaktu, lmi~ i Nazwisko, telefon, adres email 
np. Jan Kowalski, tel. 22 123-
45-67, jankowalski@pod.com 

I 
Numer konta OPK : np. 510-18-01 

f----------------------------· ---------------------------- ---------------------·--- ·-- ---------------L--- -----····-----------
I 

Nazwa konta OPK i Odd · / 0 · k · 
[OPK = Osrodek Powstawania Koszt6w] 

. np. Zia pie I 

i Dlugoterminowej 
Kazdy kolejny OPK powinien znaleic si~ w kolejnym arkuszu. ! 

f------ ---------- ------------· ·---~,._ __________ - ---------------------------·----------~---·----- ----- ----------------! 
Rok: I 2013 

I 



.. ·--- ~=- -Jl CZ~SC PODSTAWOWA I (dla zdefiniowanych kategorii naleiy przyporz<1dkowat wtasciwe przychody: przychod roczny [PLN) 
I 

·- ···--- --

I Przycho~~ z tyt~;u kont~~~::z NFZ (::;~sci wynikajctcej-z-~ont~~~:~-~:~ycz~ce danego roku) 

-- - -
A 

I 
-·- -r--------- ----------- ~------------ - --···---·----·.-·---

____________ ..,. ____ ------· 

B I Przychody z tytutu nadwykonan zrealizowanych w danym roku (niezaleznie od tego czy zostaty zaptacone) 
I 

t---
! 

------------------- - -- -----------
c ! Przychody z innych tytutow 

) 

cl w tym: dotacje dotyczqce bezposrednio OPK 

c2 w tym: platnosc pacjent6w z tytulu zakwaterowania i wyiywienia 

I 

CZ~SC PODST AWOWA II (dla zdefiniowanych kategorii kosztowych [poz. A-J) naleiy przypom}dkowac wtasciwe koszty z ' ' ; 
koszt roczny [PLN) 

danych FK umieszczonych poniiej w cz~sci szczeg6towej): " 

. 
:..::. -=::. __ __ J____ ---------- --------- ···--------·-------- -- · ---------

A KOSZTY CAtKOWITE1
, w tym: 

0,00 
(ko.<;zt v colkowite mvszq stanowii sumq pozycji B, C, D, E, F, G, H, I, J) 

~---· --------------------·--·--·--···--- ---·- -· ·--· _____ ____ ,..._ ~- -·--·-- ----·--·-·· 

B Koszty lekow i wyrobow medycznych 
-- ----~- ------------------ ------ ------ -~-~---------------- ----~·---------- -----

c Koszty amortyzacji2 

cl w tym: amortyzacja srodk6w trwalych wymienionych w Tab3 

D , Koszty zamtdu (w tym wynagrodzenia personelu administracyjnego)3 

-----·· ··· ··- j_ ----·- - ·- · -- ·- -- ···----- - - - ----------------- -- ·----· - -·~-----·----! 

E I Koszty wynagrodzen personelu medycznego wraz z pochodnymi wynikajqce z umowy o praet:4 (suma pozycJI el · 
e l} 

I 

0,00 

el w tym: lekarzy z wylqczeniem rezydent6w 

e2 w tym: piel~gniarek 



e3 w tym: fizjoterapeut6w 

e4 w tym: psycholog 

es w tym: terapeuta 

e6 w tym: logopeda 

el w tym: pozostaly personel 

I 
F 

I Koszty wynagrodzen personelu medycznego wynikajqce z innych form zatrudnienia (np. umowa o dzieto, 
0,00 

I umowa zlecenie, kontrakt itd.)5 
(sumo pozycp fl -f7) · 

! 
f 1 w tym: lekarzy z wylqczeniem rezydent6w 

f 2 w tym: piel~gniarek 

f 3 w tym: fizjoterapeut6w 

f 4 w tym: psycholog 

f 5 w tym: terapeuta 

f 6 w tym: logopeda 

f 7 w tym: pozostaly personel 

I 
G j Wynagrodzenia rezydentow (refundowane) 

r----------l---- --------· - - ··-- ------ ··-·- - --·--------~·--------· ·-----·--

H I Rownowainosc/odpowiednik wynagrodzenia dla osoby prowadz<1cej dziatalnosc gospodarCZq (dla osob 
! prowadzqcych KPiR)6 -, ·· . 1-------r;-- -- ---;;·-----------·-------- --- -------------·--·----- --------------·--------------------

I Koszty transportu 
1---------i;-------------------------- -------------------------------------------

J 1 Koszty pozostafe8 



- .. _ __... . 
if 

' .. ,,. ~ ... ~ --~ 
-. -, ~ ., / ,,.. 

i -, _, ~ 

I 
-' '· / 

CZ~SC SZCZEG6lOWA- informacja o kosztach z podatkowej ksi*:gi przychod6w i rozchodow zgodnie z Rozporzctdzeniem 
,,-·' 

~>< Ministra Finans6w z dnia 26.08.2003 r. Koszty sz<.:zeg~owe pow;nny stanowit sktadowe cz-:sci podstawowej. j ,. -,. 

'" / 

'ff!· v ,.-' -..... 
.!..=:... ~~ ~c VO '-, 

Nr 
kolumny Nazwa kolumny koszt roczny [PLN] 

PKPiR 

9* Wartosc (koszt) zuiytych material6w wg cen zakupu 

10 Koszty uboczne zakupu 

11 Wynagrodzenia w got6wce i w naturze 

12** Koszty pozostale 

Uszczeg61owienie pozostalych wydatk6w np. czynsz za lokal, oplat~ zo energit: elektrycznq, gaz, wod~, c.o., 
oplat~ za telefon, zakup paliw, wydatki dotyczqce remont6w, omortyzacjt: srodk6w trwalych, skladki no 

12 ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracownik6w w cz~5ci finansowanej przez pracodawct:, skladki na 
ubezpieczenie wypadkowe pracownik6w, wartosc zakupionego wyposaienia. Kaidq pozycj~ naleiy wypelnii 
w oddzie/nym wierszu. W kolumnie B naleiy wpisac nazw~, natomiast w kolumnie C koszt. 

12 !J2..: telefon 

12 !J2..: czynsz 

1 - koszty calkowite rozumiane jako calosc koszt6w osrodka obejmujqca zar6wno koszty bezposrednie jak i posrednie, 

2 - koszty amortyzacji obejmujq koszty amortyzacji budynk6w i lokali, maszyn, urzqdzen i aparatury og6/nego zastosowania, narzt:dzi, przyrzqd6w, mienia 
ruchomego, wyposaienia, wartosci niematerialnych i prawnych, 



3 - koszty zarzqdu rozumiane jako rozliczone koszty osrodk6w zwiqzanych z zarzqdzaniem i administrowaniem podmiotem jako calo5ciq. W szczeg6/nosci do 
tych koszt6w b~dq zaliczone koszty zwiqzane z zawieraniem i rozliczaniem kontraktu z pfatnikiem, realizacjq zam6wieri publicznych, ksii:gowosciq, kadrami, 
rejestracji (koszty biura zespolu) itp. Oodatkowo koszt zarzqdu nie moie zawierac wynagrodzenia osoby prowadzqcej dziafalnosci jeieli jest podany w 
kolumnie I, 

4 - koszty wynagrodzeri wraz z pochodnymi obejmujq wszystkie koszty zwiqzane z zatrudnieniem pracownik6w, w tym w szczeg6fnosci koszty wynagrodzeri 
ze stosunku pracy, skfadki z tytulu ubezpieczeri spofecznych i funduszu pracy, r6wniei te pfacone przez pracodawc~ (skladki ZUS emerytalne, rentowe, 
pomostowe, wypadkowe), a takie pozostale koszty zwiqzane z personelem takie jak odpisy na ZFSS, skfadki PFRON, BHP, koszty szkoleri pracownik6w, 
odzieiy ochronnej i roboczej, 

5 - koszty wynagrodzeri wraz z pochodnymi obejmujq wszystkie koszty zwiqzane z zatrudnieniem pracownik6w, w tym w szczeg6/nosci koszty wynagrodzeri 
z um6w zlecenia, o dziefo czy kontrakt6w, skladki z tytufu ubezpieczeri spolecznych i funduszu pracy, r6wniei te pfacone przez pracodawc~ (skfadki ZUS 
emerytalne, rentowe, pomostowe, wypadkowe), a takie pozostafe koszty zwiqzane z personelem takie jak odpisy no ZFSS, skfadki PFRON, BHP, koszty 
szkoleri pracownik6w, odzieiy achronnej i roboczej, 

6 - szacowany koszt wynagrodzenia osoby prowadzqcej dziafalnosc gospodarczq, 

7 - koszty transportu rozumiane jako koszty zwiqzane z dojazdem do miejsca pobytu pacjenta, koszt ten uwzgl~dnia dojazd srodkami komunikacji miejskiej 
lub koszty utrzymania pojazdu - dotyczy Zespof6w Dfugoterminowej Opieki domowej. W przypadku Zakfad6w pie/~gnacyjno-opiekuriczych/opiekuriczo

leczniczych jest ta transport medyczn y, 

8 -wszystkie koszty nie zawierajqce si~ w wyiej wymienionych pozycjach (A-I} w cz~sci podstawowej, 

9* Wartosc (koszt) zuiytych materiaf6w wg cen zakupu stanowiq wydatki na zakup towar6w handlowych i material6w wg cen zakupu powi~kszone o 
wartosc spisu z natury no poczqtek roku podatkowego i pomniejszane o wartosc spisu z natury na koniec roku podatkowego, 

10 Kalumna 10 jest przeznaczona do wpisywania koszt6w ubocznych zwiqzanych z zakupem, np. koszt6w dotyczqcych transportu, zaladunku i wyfadunku, 
ubezpieczenia w drodze, 



11 Kolumna 11 jest przeznaczona do wpisywania wynagrodzeri brutta wypfacanych pracownikom (w got6wce i w naturze). Wynagrodzenia w naturze, jeieli 
przedmiotem swiadczeri w naturze sq rzeczy tub usfugi wchodzqce w zakres dziala!nosci gospodarczej pracodawcy, wpisuje sir; wedfug przecir;tnych cen 
stosowanych wobec innych odbiorc6w, aw pozostafych przypadkach - no podstawie cen rynkowych stosowanych przy swiadczeniu uslug Jub udost~pnianiu 
rzeczy tub prow tego samega rodzaju i gatunku, z uwzgl~dnieniem w szczeg6/nosci ich stanu i stopnia zutycia oraz czasu i miejsca udostr;pnienia. Wpisu 
dokonuje sir;: 

a) na podstawie /isty plac lub innych dowod6w, na kt6rych pracownik potwierdza wfasnym podpisem kwoty otrzymanych wynagrodzeri w got6wce i w 

naturze - w przypadku wyplaty wynagrodzenia w kasie, 

b) na podstawie innych dawod6w, np. dowodu potwierdzajqcego przekazanie wynagrodzenia na rachunek pracownika - jeieli wynagrodzenie nie jest 
wypfacane w kasie. 

W kolumnie tej ewidencjonuje sir; r6wniei wynagrodzenia wypfacane osobom z tytulu um6w zlecenia i um6w o dziefo, 

12** Ko/umna 12 jest przeznaczona do wpisywania pozostafych kaszt6w (poza wymienionymi w ko/umnach 9-11}, z wyjqtkiem koszt6w, kt6rych zgodnie z 
art. 23 ustawy o podatku dochodowym nie uznaje sir; za koszty uzyskonia przychod6w. W kolumnie tej wpisuje si~ w szczeg6/nosci takie wydatki, jak: czynsz 
za lokal, opfatr; za energir; elektrycznq, gaz, wod~, c.o., oplatr; za telefon, zakup paliw, wydatki dotyczqce remont6w, amortyzacjr; srodk6w trwafych, skfadki 
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracownik6w w czr;sci finansowanej przez pracodawcr;, skladki na ubezpieczenie wypadkowe pracownik6w, wartosc 
zakupionega wyposaienia. Wydatki z tytufu uiywania niewprowadzonego do ewidencji srodk6w trwafych oraz wartosci niematerialnych i prawnych 
samochodu osobowego, w tym takie stanowiqcego wfasnosc osoby prowadzqcej dziafalnosc gospodarczq, dla potrzeb dziafalnosci gospodarczej podatnika 
naleiy wpisywac w tej kolumnie po zakoriczeniu miesiqca na podstawie miesir;cznego zestawienia poniesionych wydatk6w. Suma wydatk6w zaliczonych do 
koszt6w uzyskania przychod6w, w poszczeg6fnych miesiqcach, ustalona od poczqtku roku podatkowego, nie moie przekraczac kwoty wynikajqcej z ewidencji 
przebiegu pojazdu za ten sam okres, to jest kwoty wynikajqcej z przemnoienia liczby kilometr6w faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden 
kifometr przebiegu, okres/onej w odr~bnych przepisach przez wfasciwego ministra. Kolumn~ naleiy wypelnic w przypadku ewidencjonowania powyiszych 
informacji. 



F t b I" T bl dl l"k XXTWM2016 FK KP'R I orma ta e 1 a a_Q! I U 1 .x s 

Kod oddziatowy swiadczeniodawcy 

Nazwa swiadczeniodawcy i adres {ulica, miejscowosc, kod pocztowy} 

Osoba do kontaktu, lmi~ i Nazwisko, telefon, adres email 

I Nazwa OPK1 

Lp. 

.- ;c .. ' ··-, --c. 

1
1 

np. Oddzlat Opieki 
Otugoterminowej 

r --· - - · ---·-~----------·----- ·- ··----- ... - -
Rok -· -. ~-

a Liczba t6zek I miejsc2 

b Liczba osobodni3 (suma za rok} 

c miesiqce funkcjonowania danego OPK w roku4 

d Lekarze jakich specjalnosci Sq zatrudnieni w danym OPK5 

Rzeczywista ilosc godzin pracy personelu lekarskiego realizowana poza OPK (dotyczy 
e koszt6w pracy ujmowanych w ramach OPK)6 

f Suma za rok liczby etat6w zatrudnionego na umowy o prac~ personelu medycznego (sum<!_ 
za rok- UWAGA: nie srednia miesiecznaf (suma pozycjt fl do f6) 

fl w tym: lekarzy z wylqczeniem rezydent6w 

f2 w tym: piel~gniarek 

f3 w tym: fizjoterapeut6w 

f4 w tym: psycholog 

2013 

np. 38,67 

np. 13360,10 

np. I-XII 

np. 38,88 

np. 3302562 

np. ZOL XYZ, ul. Warszawska 
123, 12-345 Warszawa 

np. Jan Kowalski, tel. 22 123-45-
67, jankowalski@pod.com 

I itd. - nazwa kolejnego Tl .td 
OPK · 1 

• 
I I 
I I 

- - - · -- -- I- ----1 
I 2014 

np. V-Xll 

0,00 0,00 



f S w tym: terapeuta np. 17,00 

f 6 w tym: logopeda 

f7 w tym : pozostafy personel 

g 
Suma za rok liczby godzin personelu medycznego wynikaj<acvch z um6w cywilno-prawnych, 

0,00 0,00 
kontrakt6w itp. (suma za rok- UWAGA: nie srednia miesi~czn~ (suma pozycji gl do g6 ) 

gl w tym: lekarzy z wyfqczeniem rezydent6w np. 22,50 

g2 w tym: piel~gniarek 

g3 w tym: fizjoterapeut6w 

g4 w tym: psycholog 

gs w tym: terapeuta 

g6 w tym: logopeda 

g7 w tym: pozostafy personel 

h 
Liczba godzin pracy osoby prowadzctcej dziatalnosc gospodarcz<a (suma za rok - UWAGA: 
nie srednia miesi~czna}9 (dla os6b prowadzctcvch KPiR): 

hl opieka nod pacjentem 

h2 administrowanie plac6wkq 

k 1 Suma za rok liczby etat6w rezydenckich10 np. 26,00 

1 - Nazwa OPK I numer konta OPK powinny korespondowac albo z nazwq OPK z pliku FK / numerem konta OPK z pliku FK, 

2- rzeczywista liczba 16iek w oddziafach szpitalnych (lub miejsc w oddziafach dziennych). W przypadku gdy liczba f6iek zmienifa si~ w ciqgu roku, prosimy 
podac sredniq za rok, 

3 - rzeczywista liczba osobodni - sumo za rok, 



4 - miesiqce funkcjonowania danego OPK w roku - waine w przypadku kiedy dany OPK funkcjonowaf przez mniejszq nii 12 liczbr; miesir;cy, 

5 - proszr; po przecinku wymienic wszystkie specjafnosci lekarskie, jakie wystr;pujq w ramach OPK i kt6rych wynagrodzenia sq ujmowane w danym OPK (np. 
dla oddzialu wewnr;trznego - internista, gastroenterolog, kardio/og; dla bloku operacyjnego - anestezjo/og). Jesli na bloku operujq chirurdzy, kt6rych koszty 
sq ujmowane w OPK oddzial chirurgii to proszr; ich wymienic w oddzia/e chirurgii i nie wymieniac na bloku operacyjnym, 
6 - proszr; okreslic i/osc godzin pracy /ekarzy spr;dzanych w innych OPK (np. na bloku operacyjnym, pracowni endoskopii, poradniach itd.}, kt6rych koszty w 
systemie finansowo-ksif:gowym pozostajq w danym OPK (np. oddziafe szpitalnym). fnnymi slowy, jesli lekarz otrzymuje wynagrodzenie X ksir;gowane na 
oddziaf szpitalny i w ramach swojego etatu na oddziale spr;dza 100 godzin na bloku operacyjnym prom; ten czas wskazac. Jesli dodatkowo pracuje 50 godzin 
w poradni, ale koszty tej pracy sq bezposrednio ujmowane na OPK poradni proszr; nie wykazywac tych 50 godzin w OPK oddzialu szpita!nego, 
7 - zamieszczamy sumr; etat6w zo cafy rok w poszczeg6fnych kategoriach persone/u, np. dla lekarza: 3,5 etatu (styczeri) + 3,6 etatu (luty) + 2,4 etatu (marzec) 

+ ... + 3,0 etatu (grudzieri) = 38,88 etatu, 
8 - zamieszczamy sumr; godzin za cafy rok w poszczeg6/nych kategoriach persone/u, 

9 - W pozycjach "g, h" zamieszczamy sumr; godzin za cafy rok w poszczeg6/nych kategoriach persone/u, 

10 - prosimy o podanie sumy etat6w za cafy rok. 



F t t b r T b2 dl rk XXTWM2016 FK KP"R I orma a e 1 a a_E!t u 1 .x s 

Kod oddziatowy swiadczeniodawcy np. 3302562 

Nazwa swiadczeniodawcy i adres 
np. ZOL XYZ, ul. 

(ulica, miejscowosc, kod pocztowy) 
Warszawska 123, 12-

345 Warszawa 

Osoba do kontaktu, lmi~ i Nazwisko, 
np. Jan Kowalski, tel. 22 

telefon, adres email 
123-45-67, 

jankowalski@pod.com 

Kody produktu rozliczeniowego realizowane w poszczeg61nych OPK wraz z licznoscia (dane rocz~ 

--·-··--·----·,--.. -T-----·---i--··········-·········--··---T ·· ;I, :rocen_=~~ : ·:,:::~wv .11 ·:::cochtonnJsc ~:::~;o:~~~:;-
j . • • · udz1at i . . . . paqentow z 0-20 

Nazwa OPKI Rok zakres ! kod produktu ! 1losc I . . 0 I paqentow z paqentow z 20-40 k • k r 
swiadczeri l rozliczeniowego ! produkt6w2 11 p

2
a
0
qentko"'! z - 20-40 ! punktow w skali '! 

9
punh t

1
ow w 5 a k' 

np. Oddziaf Opieki 
2013 

Dfugoterminowej 

2014 

I, I 1 pun tow w , I 8 h 1 , art e w stosun u I 3 punkt6w w art e , 
J skali Barthel j skali Barthel4 J do pacjent6w z 20-40 
l I 1 I punkt6w5 

i I I 

100% np. 200% 

100% np. 170% 

100% 

100% 

100% 

100% 

__ ___ it_d _______ ___,lt--it_d. -t··---'t?.': _____ +--········· 1td. ·- ------t-· __ it_d_. ---1-···-- - - --f-··---····--·-·t··- - ---· ___ l _______ 1t_d _____ t 



1 - Nazwa OPK powinna korespondowac alba z nazwq OPK z pliku FK lub numerem konta OPK z pliku FK, 

2 - i/osc produkt6w rozliczeniowych = ilosc JGP lub innych produkt6w rozliczeniawych, 

3 - proszt: procentowo okreslic, jakq czt:5c pocjent6w w ramach danego produktu stanowiq pacjenci, kt6rzy otrzymali 0-20 punkt6w w ska/i Barthel, 

4 - proszt: procentowo okreslic, jakq cz~sc pacjent6w w ramach danego produktu stanowiq pacjenci, kt6rzy otrzymali 20-40 punkt6w w skali Barthel, 

5 - prosz~ procentowo okreslic zr6tnicowanie pracochfonnosci opieki medycznej (w usrednieniu lekarskiej, pieft:gniarskiej i innej) nod pacjentami w cit:iszym 
stanie (mierzonym skalq Barthel, tj. takimi pacjentami, kt6rzy otrzyma/i 20-40 punkt6w w skali Barthel} w por6wnaniu z pacjentami, kt6rzy otrzymali 0-20 
punkt6w w skali Barthel przy zafoteniu, te tacy pacjenci wymagajq opieki w wymiarze okreslonym jako 100%; jesfi przykladowo opieka nod pacjentem w 
stanie cietszym jest przeci~tnie 2-krotnie bardziej czasochfonna proszt: wpisac 200% przy tym produkcie. 



Fonnat tabeli Tab3 dla pliku XXTWM2016_FK_KPiR.xls 

Kod oddziatowy swiadczeniodawcy np. 3302562 

Nazwa swiadczeniodawcy i adres (ulica, miejscowosc, kod 
np. ZOL XYZ, ul. Warszawska 123, 12-345 Warszawa 

pocztowy} 

Osoba do kontaktu, lmi~ i Nazwisko, telefon, adres email np. Jan Kowalski, tel. 22 123-45-67, jankowalski@pod.com 

lnformacje o kosztach posiadanych srodk6w trwatych (budynk6w, wyposai:enia, srodk6w transportu itd.} - koszt moze obejmowac amortyzacj~, optat~ z 
tytutu najmu/dzieriawy/leasingu, a takze optaty serwisowe, utrzymanie czystosci itp. 

-------------------------r---------------

Nazwa OPK1 I Nazwa srodka trwatego 

------,------------ ------------------------------------------1--------------------- ---

1 Wartosc poczcttkowa srodka I . 3 
Rok I t I . . 2 i Roczny koszt utrzymama I trwa ego wyposazenta I 

np. Oddziaf Opieki Dfugoterminowej 2013 

2014 

itd. itd. ltd. _j itd. 
!---------- -------------·- --------·----------r--------·-----------1-----· i '------------·-------·----------------------+----------------·-·-------

1 - Nazwa OPK powinna korespondowac albo z nazwq OPK z p/iku FK lub numerem konta OPK z p/iku FK, 

2 - Wartosc poczqtkowa - w przypadku sr. trwafych i nieruchomosci wartasc stanowiqca podstawl? naliczania amortyzacji (w przypadku wyposaienia b~dzie to 
cena nabycia}, 

3 - Koszt powinien uwzgl1?dniac suml? koszt6w amortyzacji, oplat z tytufu najmu, dzieriawy, leasingu, opfat serwisowych oraz ewentualnie innych koszt6w 
zwiqzanych z utrzymaniem pomieszczeri i sprz1?tU. 



Plik 2. Obr6t Magazynowy, Na_1,wa pliku: XXT\\'l\12016._.0.M.~Js 

Plik ma zawierac informacje pozwalaj<}ce dokladnie okreslic wszystkie zamieszczone pozycje asortymentowe - produkty lecznicze, wyroby medyczne. 
Dia kazdego produktu leczniczego otrzymanego z hurtowni powinien zostac zawarty w pliku jeden wiersz opisuj<}cy dan'l pozycjy. 

UWAGA: Prosimy nie sprawozdawac korekt jako analizowanych tvp6w dokument6w. 

UWAGA: Przed przyst<!pieniem przygotowania pliku OM proszy zwr6cic szczeg61n<} uwagy na kolumny NAZWA, kt6ra wystirpuje takze w pliku PL oraz 
WM KI . . '"d o unrny te powmny zaw1erac 1 entyczn<} nazw_y. 

Nr 
Nazwa kolumny Wymagalnosc Opis kolumny Dodatkowe wyjasnienia, ograniczenia, zaleinosci, przyklad 

kolumny 

--=-
l\.od '" iaJc1.enipd:iwcy 

Fonnat 11· KS r -"arh"sc td .... to" a m.i II b) c otac 1.111a J, ldatkli\.\ ~ rlll 
1 "-00 SW \\Y'\1AGA 1'F nadav. .m) pr1c1 

1l,tpu\\.1erl111 0\\ Nl1 
1nabmi tnp mal.anu cuJ1~ .... 1,,wu) 

!\um cl I .A,!\; p1 mluktu 
Pok· m01c: J'n\\ tcrac wpi' .,BKAK'' JC~h po,J.ina jest N..\.lWA .• 1 tal-..1.:h 

., E-\\i \\'Y!\4/\Gl\~I" lcCZJH.:Lq_!P 
danyc:h nic: nM \V doku1rn:ntac.11 

J"..\ '\-1 > ( D 1n.1kC.w) 
Fonnat TEKSJ - \\arto'-C tc:i...")tti\.\a ma ~ll·.1.awi"·rac J\xl.11kcmych 
zu.1!.;bw tn~ lnttk cudt\;:,IO\\U. a,::.''.~. 1~) 

Pol mote Zll\\.ICtac "P'' .. BR.\K .. ic'h pvdan~ .ie!>I kl>d. EAN. a tal.1dl 
-/', 

dan)l:h nic maw ck1kumcn1.<1"·.1:. .... :' !\a7\\ a handl1J\\ a na1wa 
nu~J~ n:m lllowa 

W "-olumnic: tl:j pu\\ mn~ .tnalt'7c -.i'i J\1datl...11\\c intnnnm.:j~ 

produktu lccn111:zc!-!o 
i.:harnktcf) 1.uj1cc Jan~ produi..t kc1.nicL) tj. 1imarto~c ,uh .. tancji 
kc1mac1. hczh,1 s.1tuk w opak.1lW:tn1u lllp. •\can] 150 mg oO 1,thletd .. ; 

1 '° \Z\VA \\"\'1\1 !\( i. \NE luh wyn•hu mcdycznl·gv 
Dcxa,cn inj . rMtw 4 mg ml 10 .imp 2 ml) 

' 
pr1yp1sanc~11 

U\VJ\(1A Sale1~ :tach1rn.ac 1dent~ctn:! nat\\t; dla tc.:g(• :-amcg11 
hcl'posrcdni1' J\1 

produi...111 lcczn1c1cgo wyrobu mi:d)'czncgn z plik1cm Pl I\\~ .. p.1qcnta 
F mrnt Tl:KS I - \\.arto~c tci...stCl\\a lllJ Nit· 1.a\\ic1..tc d11datko"~d1 
lnak(m (H[l. rnak 1.:udl\sli'''u "'·· ;, • '>. & i111_) 



Nr Nazwa kolumny Wymagalnosc Opis kolumny Dodatkowe wyja8oienia, ograniczenia, zale:inosci, przyklad 
kolumny 

' ~:~~-- I 1c1b<1 1cJno~ti:k w ipakc,\\Wllll da1a:go produktu k...:1111..:1qw, kt,'1rt:g1) 
- kovt p\xian\_) '' kPlutnntl' K01..,/l_Jl ·.ll1'.0I.\ I Kl Pt7ykld<l 

,. 

l 1aha wdnostck w 
Vv II I KOSC Of>AK 28 nr:1z MI i\ RA JI l )!\!OS l"Kl=-· tabletJ..a dla 

.. op.1ko\\ anm danq.!<' leku. v. kttll~'lll .ma.1du.1c sii; :s iablctet... ' 
4 WIEI.KOSC OP\K WY\1 .\(1t\ 'JI. tipako\\ .uuu dancgn - V. !El KO "C 01' AK I I){) Nlll !\tlA RA JE DNOSTK l a111pulka dla - prn<luklll lccznil.:1cgo 

-. 11pal..owa111a .1.a\\ 1craJi!CC!:!.•> I 00 ampukk WIEJ.KOSC' OP AK· l oraz 
. -

i\HAIV\_ff DNOS I Kl wurck/sztul.1 dla l woreJ... do zyv.. il'llin .. pOl.lJd 1towc~~1 

Nazwa .1cdno,tk1 dl.1 Wll:LKOS<.' OP1\K. \\ ktNcj Z\>:-.tal \vyr.ti<'TIY 

5 \11:\RI\ JEDNos·1 Kl \VY\1 \G •\'.'\E 
Na1wa Jc<lm•stk1 dl.1 pod an~ 1m-.dulc h:c7niL"1)'. -
Vv IELKO"( OPAK h mnat I l·KS"l - warto:,c tc..·"-~tov.a· m.1 ll h~ c otac1a11a dndatl-.m') mi 

.maka1111 ( t!E.:_ znJk.urn .:ud7" .... 10,, u. (i. ::, ?'I 
., 

Kl)'/t pr•Jed) llClcgn 

opdlo.<iwarua pr1Xluktu 
r11rmat LIC/.BA - <:,cparntor dllC~h;tny - przec111ck; ,, K OSZT J[l) OSlKI WYMA(i •\:-JT lcczmCJcgo/wyr< 1hu - lic1ha powmna h)\. 1aokr:1gl1111a do mak~)malnic.· cztcrcch (4) m1cjc;c 

m1..id) 1..·zne!'.O / kolumny 
p<1 prt.c..:inku .. 11.0000·· 

NALW\ 

,_.·, 
I .1c1.hn opal-.o\\ 1m 

.lc"t to \.\C.11111, c ll<.:1ho"a 1alo. up10n)ch p11,duktn\.\ h:ct111aych ,. dancg\l produktu 
7 I.IC/BA ZAK UP W'{M \C l:\~E kC1ntc1.cgo 

l'orma1 I IC.I.BA 'cparator· d11es11;tn~ - pr 1.cc..·111el.. Np. :takupwno 
I• I 00 c•palo..ownn lel-.u I k'\3\ en lllJ rott\.\. 4 mg ml I 0 amp. '.?.ml o 

, 1.akupumych w d:rn)m 
d.rn~ m KOSZ"T JI l>NOSIKltol JC.I.BJ\ 7AKL'I' 100 "< dnm -

·. Call..m\ 11~ J.. 0~11 1alo. upu danych p: <'l\.luktow lccrniczych w hczbtc 
.. <:praw.vc..lanych w kolu mmc..· LIC'lB.\ /A"- P. ~1:111ow: ilnavn ... 

llc•c7yn !..cilumn 
l.(ilumn KOSZT JFD:'\OS I"- I nraz l ll 'ZB ZAKL;P. . ~~: ... 

8 •' KOSZ"I C i\I "- \\iYMACi \'l\l t-;.0~7T JI DNOSTKf 
- · Format l IC/B. \ - ::.cpar,tt.lr d1il·:. 1i;tn~ - pr1.~cind, 

···' nta1 l ICZH /..AKL P 
h\.zba J'l)\\·inna h~~ 1aol..r4glona do mal..symaJnic cztcr~d• (4) m1e_1.;;c 

. 
"'' prll'<."tnku .. 0.0000·· 



Plik 3. Ceunik procedur _ zaanga7.owanie pcrsonelu medycznego, Nazw~ pliku: XXT\\'M2016 _CP_ HR.xis 

Plik ma zawierac informacje na temat cen poszczeg6lnych procedur oraz informacje pozwalaj~ce dokfadnie okreslic zaangazowanie personelu 
medycznego w wykonanie poszczeg6lnych procedur (terapeutyczne, diagnostyczne, zabiegowe, pielygnacyjne, rehabilitacyjne itd.). Dia kaidej 
procedury ma zostac zawarty w pliku jeden wiersz opisujiicy to swiadczenie. W sytuacji kiedy dana procedurajest wykonywana przez r6ine grupy 
personelu nalei:y dla kai:dej grupy personelu przekazac odrybny wiersz opisuj<!CY swiadczenie (kai:dy taki kolejny wiersz powinien zawierac zmiany 
dopiero od kolumny NAZWA_HR, natomiast informacje zawarte w kolumnach poprzedzaji:icych (nr 1-7) pozostaj'l bez zmian). 

UWACA: w pliku CP _HR musz~ bye r6wniez odzwierciedlone wszystkie rodzaje procedur wykazane w pliku PR. 

Nr 
Nazwa kolumny Wymagalnosc Opis kolumny Dodatkowe wyjasnienia, ograniczenia, zale:lnosci, przyklad 

kolumny 

1 KOD S\\' \\. Y\1AGA~I 
!\.Pd ~wiad..:z"·ninda, ... .:~ nadawdn~ Format TLKST - ''a11o<c te1'.!'-t11wa m.1 NIE bJC ntaczana dodatl-.owynu 
prlc/ odpn\\.tcJni OW \:l ·L znak~11ni (np. l'.nakami 1.:uJ1y ... h•"11) 

,;·~ 
PuJ,ta\Hm:-m l-. luc1cm <lo idl'ntytil-.acj i osrtxi~l'" k(hi'tO\.\ ktor~ 

' 
1r('ali111wa1 prm:t>dun: 11.:st na/'\\':t o-.rodka ko-.116w ''OJ>K" - element 

' 
\\IQJ':tC~ 1 phk1cm \. \'.T\\ ~11016 FK .xi' lut-

., ! xxrwM201<i FK KriR xi. luh XX-I \\'~2016 I· K ZLSPOI xi-, lub - -
XXTW!\t~ll J t1 FK KP1R ZFSPOl. .\ f (lxlpow1edme w;ervt' - N.1twa 

Na.1\\ ,1 (1-i1odlo.,1 k.o"Vh'" · ''" - --
~ <>PK \\'Y\tA<."i,\)\;I·. 1-.h'T) m na ... 1ap1ta n..-ali1:ic:.1a 

konta) Wymagany JCl>t 1dcnt~cl'.ny 1.<1p1s v. !)ch ph~ach. /~1lJmc l 
,, 

prflce-.durv 
~:\bO\\ iqwi11c) m r(IZpPr7.<Jd1c11iem \,11m-.11 a Zdr. 1w1:1 " ... pra\.\ h: S) ~lcmu 

'•A res,1110\\) ch l-.1,d1)\\ idcnt) lil..ac~Jll)<~h or.11 SZl:~cgl'>lo,,cg1' '-Pt''"'tlu •~h . 
' 

_,;: ~tada\\ania : 1~1l;!1.:1:nil.. m 2 K1ld~ charaktcry zuj;~..:c ~pccjalnn~c l..0111~)1 kt , ,• 
( 

' 
,, 

<lrganiwc) rnej pr;rc1hi..;'1101-..1"a p11dm1.>ll1 lcc1:11it.:L\.'l!O J\1nnat I l:'KS I ' -
. ""arto~t· tck.::>tc1"a ma NIE h)t.'. ollla:ma dodatko\\~mt z1.lal-.am1 (np . 

·• . 1nal-.am 1 cud')•slcm. u ) 

3 ROK WY~l:\G.\i\:E Rok ohm\ i<}L.) "ania l.1.:nmk..1 I onn.u D ·\TA - RR RR 



Nr 
Nazwa kolumny Wymagalnosc 

kolumny 
Opis kolumny 

,, 
,,, 

5 

6 

7 

ICD-9 

KOS7T JI:DN 

J.IC7lM. 

~:11"a procedu~ '"edlul.! 
\\''i \IAO \1\r 'h)\\111\..a ICD-9 luh , ... 1a .. ncg\) 

~" iad~zenit,Ja\\C) 

\\'Y\t :\< iA!\ll · ( al!..u\\.11) k(h/l pr:t)pada_1a<.:y na 
_1edn:~ prnccdurc 

Dodatkowe wyjasnienia, ograniczenia, zaleinosci, przyklad 

k od IC'D-9 Pl i'l.!11dnic z (•b\1\1. 1,m1jqc<), " dniu n::d i1,aCJ1 procedur), 
~vc1..,j ,, ~k•\\nika l•l..rcc;luna pri'cJ' NFZ. \\. pr1)padl..11 prPccdur) 
l'liagno-.t).:tnl!j 1111..· ot 1ctcj "'lvwn1lo.1cm ILD- () "Pro\\~t.lllc l..od 
sto~t•w any w OPK (np Jla <>PK - Labt1ra1onu111 diagnu.,tvan~-. P'1({ 
pl) n tnl"i1gm"1Htilc11iu\\), kod "'1.t:.n) - PM KXB I). \V) magan) Je~l 
1demyan) :1ap1s w pliku X..X'I ~ \12lll6 _ _l'H c'" (k0lumn..1 ICD-9) 

F0mut TTKS I - ''nrhhc 11:i.. .. toY.a ma NIE h)t otnc1ana dod.11k.owyn11 
1tnakam1 (np 111akam1 cud1.y,fowu) Pod.,t;m owym klucn:m do 
ident} fikac11 pnlccdur diag.110~1yo11ych 1re.1hll'wanych JC!'l na...:wa 
tJ:inlC\."dUJ") . W)1m1i:an) jest 1dcntycLny npi~ \\ ph~u 
IXXT~ ~12U!h Pl< cs\' (kolumna NAl\\ A). 

Fnrmat I )( '/BA liuhn: \Cparator tl1ic.::>it[tn~ - pt/Ccm1..•k. hczb<-1 
po" mna h) c 1a,)kr4l!l<ma d1) d'Hxh mit~j,i.: po przecmku W prtvpa.tku 
~Jy kovt llllicllll<l '>le\.\ 1.'.ll~gu rokll, pro<;z,~ pod<tC SrCtlOt koszl, b~JllC~ 
.. um•! "~'~ 'ti- ich "-<">i'l<.l\\. " tym kosLtow '" -.zystk id1 ~mp persond u. 

I. 11..'?ha pn1i.:l:clur wykonanych \.\ dancJ prac1m 111 u <lane!!n 
~wiadcLcni1\(l,1wcy w roku. Fonnal l..IClBA CAl KO\~ 11 A - h~'l l!l!CJSC 
dnc.;il;tnych 

--



Nr 
Nazwa kolumny Wymagalnosc 

kolumny 

Ni\7\\' A I IK W'{f\ t :'\ U. \J'-il: 

•\ 

9 c?,\S rm Vv YM \(1,\1':[: 

10 LIC'/BA-l IR 

11 t<...OS/.l' llR WYM.\GANE 

Opis kolumny 

!\.11.wa pol>/\.~ lcg1'tl11yd1 ~ll1p 
pcr!'>onelu mcdyancgo 
:1:itn1dnto11~ch" OPK. 
rea lizuJ.!1.:~ch prnccdun; 

IV.cczy'" 1~ty !uh :-.t.andardowy 
.:za::. J,tk1 pl•~wicca ten pcr'<"ncl 
la~ 7n ic n.i .... ~ konamc dancJ 
procc<lury 

L1aba l,..,,·,h / P''S:t1.·1c~oh1)ch 
!!ntp p1.·r:-Alflt'IU mcdyC/111.'gO 
uczc ... tniczac)dl \\ danl;!j 
procedur /C 

I ac.1n' k1 ''" ""') \tkich 1hoh / 
daneJ !!rupy pcr~cmclu 
mcdyc1ncgo pr.t)lpadaj<1cy 11:1 

dani, phicedure 

Dodatkowe wyjasnienia, ograniczenia, zale:inosci, przyklad 

l\p Id.art" p1,dzi:1h: na povacgolnc ~pccjalnosd. picl~)!niarka. 
p~;cholo~ - d,>pu'>n:l'alna th.."lllll~nklatura S\\ iadc.teniodawc~ 
h m 11Jt ITKSI \\artosc tcl-.stPv. a ma 'llf. b)C otac1ana 
dndat~nv.)mi t11.1kami (np 1nn~am1 cud.r:~~ln\\U). fozel1Jcrlna proc\.·dun; 
v.) 1..onujc r6'n) rodiaJ per,oneh1. nalcz~ wp1!'ta~· kolcj11c grup;. w 
w1t>r-,zach pon11c.1 Nie tlot)C'LY badan laboratoryjn~l·h i obrn1.ow~C'h, 
"cym prrypiutkn naJe.>.ywpi1;;u: slowo BRAK 

.. 

I 11mMt <JODL.N t\ - (i(1 '.\1\1. W pr.typ.idku pdy v. _1c<lncJ pmccdurzc 
b1et7c ud.llal i-iJl. .. 1 os<)h ;_ te!.!'l 'a1111.'gl) pl'r::.ondu nalc.l) 1sun1<n'l.·al. iJo, c 
c7.i-.u tc~o pcro;ondu 'lie dol)CI.) bad21n lahoratol) jn) cb i 
obra1owych." l) m 1>r~ ,,atlku nalt•:i., · "J>i~ac slo"o. IJRAK 

l'onnat I IC/.BA C l\f K< >Wll A - n~1lcl) pc1111im!c p17ek.iz) v. .mic 
~\.raratorn d11c:..1~·tneg,, 1 na..,t~pUJl!C) ch 11<' nim cylr /Cll.l "lie dotycz,· 
hat.Ian labor.ltoryjnych i obra.1ow,ch." t) m pn, 1>atlku maleZ) 
\\ ,,isac slo" o URAK · · 

Np 1esh \\ procc-durtc t11crzc 11dnal dwClch prncnwmko\\ z dancgu 
typu per..,nnt'lu al<.' po,r.1daJi!C)Ch rllln) 'P<NIO \\)llagrad1a111a 
( ummva o praci; i lll pr<-ccdurc itp) to prc1~1i,: podac W) haon~ ~ 

l.JClO) k,,.~lt l)Ch pr.ic<mlllkC•\.\ 

Fonnat UC LB \ Pl S · li1:1ha "yratona '' walu~11.· Pl !\ .' ... cpc:mtl<)r 

dzjcsi~lll) - prTCCllll.:k. lkro<t p,1wi11na O~ ~ :t,Hlkn~glcma do C/.l~rcdl 

(4 l m1t•1c:c Pl' pr/.c~mku - O,OOOI). 1\ie dotyrz)· hadan lahorato11jn) C'h i 
obra1.ow~ch. w t~ m pr1~ 1>adku n:alc.Z) '' pi~ai slowo BRAK 



Nr 
Nazwa kolumny Wymagalnosc Opis kolumny Dodatkowe wyjasnienia, ograniczenia, zalei:nosci, przyklad kolumny 

.1.·' ·' ~ 
I · , ,"t:".· 

" I:! l •\\ .\(j] 11·<\Kl ; ,. _, 

' 
« ,. 

. 

Numery ICD-9 i nazwy procedur medycznych powinny wynikac ze slownika ICD-9 PL, choc dopuszcza si~ indywidualne nazewnictwo swiadczeniodawc6w 

w przypadku gdy slownik nie posiada procedury wycenionej przez swiadczeniodawc~ (prosz~ wtedy podac w Uwagach list~ procedur ICD-9, po 

przecinku, najlepiej odpowiadaj~cych tej procedurze) lub jesli procedura wyceniona przez swiadczeniodawc~ sklada si~ z wielu procedur ICD-9 
(prosz~ wtedy podac w Uwagach list4r procedur ICD-9, po przecinku, kt6re skladaj~ si~ na t~ procedur4r)· 
lnstrukcja okreslaniajednostkowego kosztu procedury medycznej diagnostycznej: 

1. W przypadku procedur nabywanych z zewnqtrz koszt wynika z umowy zawartej z podmiotem realizujqcym procedury. 

2. W pozostalych przypadkach preferowan~ metod~jest metoda okreslona w rozporZ4dzeniu z 1998 roku (Dz. U. z 1998 nr 164 poz. 1194) polegajqca 
na okresleniu kosztu normatywnego (na podstawie karty technologicznej) i w kazdym miesiqcu ustalenie koszt6w poprzez kalkulacjy wa1tosci 

jednostki kalkulacyjnej. Wartosc t<r ustala si<r na podstawie nastypujqcego wzoru: Lqczne koszty osrodka koszt6w I Suma koszt6w nonnatywnych. 
Koszt procedury ustalany jest jako: Koszt normatywny procedury x Wartosc jednostki kalkulacyjnej . 

3. Dopuszczalne jest r6wniez podanie kosztu procedury na podstawie cennika wewnytrznego ustalonego w podmiocie. Cena powinna uwzglydniac 

wylqcznie koszty realizacji procedury (bezposrednie i posrednie) z pomini<rciem koszt6w og61nego zarzqdu oraz ewentualnej marzy. 



Plik 4. Ogolne Pobyty, Nazwa pliku: XXT\\'M2016 __ 0P.csv 
Plik ma zawierac informacje og6lne pozwalajcice dokladnie scharakteryzowac swiadczenie opieki zdrowotnej (rozumianego jako zesp6l swiadczet'I 
zrealizowanych mt rzecz pojedynczego pacjenta w rarnach objycia opiekci na podstawie skierowania) /produktu udzielanego swiadczeniobiorcy. 

Nr 
Nazwa kolumny Wymagalnosc Opis kolumny Dodatkowe wyj3Snienia, ograniczenia, zalei:nosci, przyklad 

kolumny 

t\.\)d '\\iad..:Le111,)da"l:' J 'onnat l'I KS"I "an<lSC h.·l..stl'".t ma '\IL h~ c 01.tc1ana dodatl.O\>, ~mt 
1 KOD S\\ WYi\1.'\(i \'\I: n.1d:1wan) puc1. -· znal.amt t np. 1na1'.am1 cudt) !)lowu) 

odpl\Wicdn1 OW Sl'l ' 

Pdna na1" a 
I i;,1dnic /. R~jc,11 cm pl,dminh'W \\ ~ '-.l•m1.1:icych D1iala lnnsc l \.!l:tna..:1.a , '\;.\.l\\ .\ SW WYM \(1:\:"il: rc't mat rf KS I - "~trhl~C td. '-lo\\ a Ill<! ~II ti~~ utact:tna dod.ltkow) mi ,., -- ~'" iadczen it \{la\\ cy 111al..u111 \np znal.ami ..:uJzy-.lll\Ht) 

Nu ma I.:. Iii~ i !.!VI\\ nc j 1',1d~ta\\O\\)' m l...luc1em do idcntytil...t1.:j1 l!;\\ faclctcti tm:d)i.:t.n)i.:h . 
,, ., 1uh uuikaln~ numc1 \\ ykonan\"ch na r ll:CZ paCJenta je~t n11mc1 l..c;1c;f!1 glbwncJ lub 111ny umkalny 

~ 1nncg1' rcJc-.trn z nu mer l,.,mtaktu pac_;cnta 1e ~" ta1.klClll<lda'"q - ekment "i111<~cy L 

3 ~R KS WYMAGANE 
dokumt:ntai:j i mlXiycmcj r11tO~tal) 1111 phk.:unt W~magan) jl''t idt!nl)Cln) 111r1:-. \\t.: ~!)L)-.tl..t~h 
p.11.:jcntn pltl...i..·h J onnat TEKS'I -\\nl1o~c tcl.,tflw:t m.1 NIL hyc otacznm1 -
luh unikaln~ numc1 ''"g dod~1tl-..O\") mi :tn.1ka111 i ( np. tnal.an11 cudL' c;ln" u) ' 

' ,.J..1ero\.\ ama pC1CJt.'nt.1 do Np. -.rok pW\\.<ld.t.en1a J'-~'~ i.: j>,.<nr _ kol~1n) _ I. ,icg.1> .--nr l..111<.~1 ll)' _ w __ k'\tedz 
objc;cia OJ!!l!ka l''>'• nr kolejny d11cck:i> ~. 2015111124910 



Nr 
kolumny 

4 

6 

Nazwa kolumny 

OPK 

KOD L\KRl:SC 

KOi> PROJ> 

Wymagalnosc 

'' -·· 

WYMAGAt-.;E 

WYM ,\(i t\Nl 

Opis kolumny Dodatkowe wyjasnieoia, ograniczeoia, zalei:oosci, przyklad 

Pothta\"l'"' ~ m kluczem dP 1dcnt~ tikt1cj 1 11.,wdkov. ).., 1,,71,1" ktcir~ 
LI 1.mh:10v. al ~\\ ia<lc7c.;nte JC"t n.11.\\ a ,1~rudk.t i..0 .. 111 '"' - d cment \\ ict7-41C) z 

"·"'--.: ph\..1cm X'\ r\\.M20 16_FK_ \ls lub XX l'\VM.2016 I K KP1R.xl i. lub 
XXTWM'.!0 1£' Fl\. ZhSPOL '\b luh -

1 
'.\ X'l W.t-.12016 FK K P1R __ Lf-SPOJ. :xb (o<lp<1\\ 1cdn1c "1erszc - Na1.wa 

" ' dk 1 , konta) W\ mal!any J'-'"' 1 j nf\C?l\Y zap1s w ohu pltkach. Zcodnic z 
'juzwa osro ... Mhlto'"· h . ' - J · " I . · 7d - · 

1 • •1 ,, 1.lW1i•1u•nc\ m ro11)1,r1.a Le1ucm '" 11w.tra row1.1 '' ~pra w1e 'j\ "tcmu 
\\ 11.\(ll)"lll lltl'i\•!PI (l I J ' • • • ' - ' • 

I 
. , d re~ono'"\..:h knd11'" 1dc11t\ tikac\ 111\ch oraz -;101c1•olowel!,o "l)Oi-obu 1c:l1 

l'I e.1 I/(\\\ a111e S\\ 1.1 c /CIWl : • , . . . 0 
. -- . ' . 

, nadnwu111a. 1,1h1c1111k nr 2 Kod~ charakteryzu_H..:c .;,p~c1aln0<;c k111110rk1 

K oJ 1,aktl"HI. /. k.ton:go 
ru.tltc101w 1e'>t 
~''iad1.1c111c. '" formac1e 
XX XX:XX .X \ X.X.\" 
(1~01h11c 7e "'<''-' nikk·m 
NI·/) 

Ng:an1Lal.!)jll1.:J przetl...1ch1urstwn p1)d11tiotu le..: 1111c1eg.o. fo<li procc,hu a 
",:. kon) wan.i je!>l prze7 11111~ J>.>dmiot mz ""' 1.1dcL.c11iodawca \h'lwc1a:-. '" 

m•t:l'>~·u OPK "twmjcm: 0:-r1ldd, k1em.i<1~) f()rm:it I LK'ff - v.ano~..: 

tck:-.tov.a m.1 NIE b)C ola1.·/it11.1 Jodatko\\.~1111 1.n..iknm1(np. 1nakan11 

cudL\ "'''" u) 

7godnic 11ar.1:id1cniami Pre7c'><I '.\l / '" "Pra'"'c ol~H:~lcn1a v.arunko"" 
1:.1\'-1cnm1a 1rcali1ac1i1mHl\\ l·ormat l l·KSI - war1114( tt.:f...:.h.lWa ma ~IL , 

b:c otaczima d1),1atk"")llll 11Htkt1m1 (np 1n:1f...ami cud1~.,1.mu) (d<' l ·l 
z11ak1)\A.) 

k1'd 'i\\ i:1tk1.c111a 
spr.1\\.Pt d.1wanc!!O. w 
format·1e 

\\·Y\1 1\(i.\SF X.XX XX XXXXXX:\ 

/godnic I' 1<1r1:1J1c11iam1 l'rc1e!>a Nl I'' .. prnv.ic uf...n.:~ lcnia v.arunk1)\\ 
7.d\\Jcranw 1 rc.1li1acJ1 umc)\\' hmnat TFKS I - \\al'l1l~~ tehhm.1 mn 'NII : 
bye ot,1c1.ana de .fotk<•\1: 1111 111akam1 1_np. l'nakam1 cud1,:. ..,/,w, u) (do 15 

I 1110Jmc 11: :.ll1wmk1cm 
M·/) 

/. ll <t" ,, \\') 



Nr 
Nazwa kolumny Wymagalnosc Opis kolumny Dodatkowe wyjasnienia, ograniczenia, zalei:nosci, przyktad 

kolumny 

~-· Glbwnym i<lcnl~ m.ah1re111 paCJl.'lllcl j1.·-.t PD~EL. w przypactl...-u JC!!<' bn1ku 

. 1d1.'T1tytik,11nr zg1,dny /. ro1po11~1d1.cnicm Ml \\ :.prm" ic 1.al-..n.:<..u 
•, tti!!1l,~dn) 1:h informa,ji gromad11111~ ch pr7el' S\\ iadczcniodawc(m, 

7 ID _Pi\CJl.,;o..;T:\ \\· YM/\C i ·\l'i F ldcnt) ti kator paCJl!llld .i:;zc1l!g6ln\\cg11 '>Plh11h11 n.•_1e.;tr''''"111i,1 t)i.:h inliJrmacJi 1.\raz ich 
·' > . prz1.:kaZ) ~ania ix')\jmwtom :IOhl"·"'ct'.an~ m do linaO!>O\\ .1ma ~" 1adctcn ze 

' 

·' 
<.flid l..o\\ p11tilkl'ny1:h. Fo1 m.ll ·11-.KS r - Wlll11l~C 11!1-..::.tn\\ a ma Nlf nyc 
11tacta11a d11\hltl..vW\'llli 111ahami (n_ll znakami cutll'~ov.u) tJ11 20 1nai...o~) 

. 
Fonnat O.\TA ··· RRRR-\1M-l>T> -

I\ DATA PRl.Y.I WYMA<J.l\NE 
D.ita r111p<1..: 1~..:ia nk 11.·su 
(1njcciu <.1pklq 

~ - .. .. 

Data 1.akonczcn rn ok.r C!>ll 
Format DA l'A · HRRR-M!\1-DD Dopuvc/.1lne 1c-.t wpro\\ ,1dzcrnc \\ ptsu-

9 DATA \\'YPISL \V't \fA<..1,\Nl· BR:\K t) lhl'" pr.l) padk.11 11.·~li pacjcnt nadal puen) \\a r'-1d ''P•d'-:J -· ilbj i:cia opid,4 

' 
I >atu rolp1.1..:1t;ci,1 nl-.re"u ·-

10 D/\ TA ROZP PR()[> WYMAG1\NF 
oh1i:t:i,1 opicJ..q \\ d.111)1n Formal IJA I :\ ·· RRRR-\1 '.\1-()( > 
produl-.c1c (\\ pt">anym w J )ata nic mozx O) c wc1c.;nicj s1a nii' 0 I 0 I 2013 i p6inie.1s1.1 ni7 J 1.12.20 I .t 

~ ~1lu KOD PR<m> 
Data 1.ai... 1l1oen i.1 1.'"' csu fom 131 DA'I A - RRRR-\.1~1-DI > 

11 DATt\_ZAK PROD \\. Y\1AG.\Nl: 
oh1~1a opid..q \\-dan)m \\ arto"' tt·go pol a mo1c b) c idcnt) czn.t1rti\11.m1 z , .. ,trh,,ci~ l>A T A_PRZY .I 

- pl <lukc1c ( wp1 ... my111 \\ np w prl) p.1dku \\ i7yty/purady 
i10Ju t-.:OD l'RODl D.lla nie nw1.e b"~ '"cll:~nicjy.a m101 o I '.::O I; IJ~~v111cJ_<:1a niz JI I 2.201 4 

R1v1w1nanit.· !!to\\ 11c \\ g 
~!(1v.111'-. ICD· l ll PL oho\\ i:pujac) \ r<lllic11.·niai.:h l ~I l 1'01mat l H ... 51 -

I:! ROl.P Cil WY MAG i\l\F warto.;c td..~towa ma l\J II l'l)c 111acnma doda1kn, .. ~11111nakam1 (np 1nal..a1111 
katalogu JCD-10 

~u<il~ ~11 !\\ u) 

' .. P1> przccmhu r1'LP\11.na111a 
Slo" nil<.. ICD-10 Pl one 1w1a1.u.1acy \\ I l'lllC:te11141c;h .l N 17 I Ollllill rT"' <., r -

t> RO/P \\SP WY\1A<3AN1- w ... pbh ... rn 1~j a1.1~ w~dlug 
\\1\lto~c 1cl-.-.t11\\H ma \.IE Ii~(; 0tai.:1ana <lnd.1th11\11.) mi 111al....lmi (np znakanu 

. J..atalogu !CD-I 0 
rndl)'>f,)\11.U) DupU'12.C7.aln!.! JC:-.l wpro\\- udtcnic \'-Pl'>ll BRAK 1ylk1l v. 

~zv_r_Jdi.. 111c;li dan\ t.aJ?" me l"itni~Jc ' ' dokumcntaqi 



Nr Narn'a kolumoy Wymagalnosc Opis kolumoy Dodatkowe wyjasnienia, ograniczenia, zalei:nosci, przyklad 
kolumny 

'· I 11: l'ba o:-.ob11d111 
h>nuat I K'/'B.\ l :\I KO\\ 11 ·\ - lu:1ha osot'i11d111 (111c U\\t.~l<;dniaJ~...: 

14 r IC/.B·\ \\ Y~1AGANL 
1r~ahz11v..<1n~o..·h w danym 

l-.orel.t1)lc1) L1c.1.b.1 call.tl\v1ta nalcl'~ pon11n~c pr.rd.az:.\vanic :-.l!paratora 
prnduk~tc: l" p1:-anym w 

J1ic-.11;tne~o i nastc:pujao..~c:h P" mm c:~ fr lC:l"P ' 
~lu KOD PROD> 



PHk 5. Produkty Lecznicze, Nazwa pliku: XXT\\'M20l6_PL.~sv 

Plik ma zawierac informacje pozwalajl!ce dokfadnie okreslic produkty lecznicze (w ujt(ciu leczenia fam1akologicznego), jakie otrzymaJ pacjent. Dia 
kaZdego produktu leczniczego otrzymanego przez pacjenta powinien zostac zawa rty w pliku jeden odr~bny wiersz. Jei:eli pacjent otrzymywal 
produkt leczniczy w r6i:nych dawkach w cil!gu pobytu, dla tego samego produktu leczniczego nalefy utworzyc ko lejny wiersz opisujitcy zm ienionl! dawkt(. 

UW AGA: Jesli z dokumentacJi mcdycznej wynika, :ie pacjcnt nic by l leczony farmakologicznie (nie otrzymal produktu lec:wiczego) n::ilezy 
wypelnic dnne w kolumnach or 1-3, ~· w pozostalych kolumnach nm iescic ,,NIE OTRZ\'MAL". 

UWAGA: w przypadku kosztochJonnych lek6w zui:ywanych w procedurze zaleca sit( ujycie ich kosztu w pliku ,,PL'' i W) hiczenie ich z koszt6w 
procedury. 

Nr 
kolumny 

I 

., 

Nazwa kolumny 

KOD SW 

' 

<>PK 

~ 

Wymagalnosc 

WY}\lA<Jt\l\l 

' .. 

• . 

W'r \<1 t\(i :\lir 

. .,. 

Opis kolumny 

K,1d S\..\. llt<lc 1.en11,da" cy 
nad.m illl~ pr:tei' L .... dpowil'd!ll 
OW ~l·Z 

' 
; 

~:tlwa o~rodka k<'SlhJ\\.. \\ 

kl orym na~l<Jpl 1L1 pod an ic . .' 
pwduk.lu lccznic1.c.:g'' 

. 
, 

· .' 

,. 

Dodatkowc wyjasnienia, ograniczenia, zaleinosci, przyklad 

Fom1at 11 K Sl - \..\.<trt1,,c tl·k .. 10'" a ma '.\I II· hyc 01acza11a 
d1 .Jatl-.1lW~ mi 1nak.m11 (np. znal..:uni cudzy.,lo\\U l 

P ldslJW0\\')1n kluczem clo 1dcntyffk,1CJlJC~t 11a1.wa n'\roJk.1 "-•)Vh'm, 
''OPI\. ' - d rn1cnt \a..l'!l<JC~ / phk1'-·m XXTW\12016_FK _.xb luh 
XX l \.\. M~Ol 6 1'1'. K.P1R x i~ lub :\XT\\ \1201 fl fK ZESPOL.xi' -
!uh X\.. rWM:!O 16_1 K ___ Kl'iR I.I SPOI .. xi<.. (1idpo" icd111e wi~rvl! • 
~aZ\\,J J...ont,1). Wymagany Jest id1.:ntyczny i'.1p1s w tyd1 phJ...ach 
1-godrnc 1. ohow11'1ui:1.;~111 nvpor1~d1~11icm Mini ... tra /dnw .. ia '" • 
sprnw1e s~ ~tcmu rcsortowych k11d,·n"' 1dent ~ tikacyJ nych t~ 1 u 
<oZ1:/CJ!l1lo\\ e1;0 "!'.X''otiu 1ch nadawan1a: zal.i'"·z111I.. m 2 Kod~ 
charal..ter~ lllJlJCl' ... peCJalnosc komork1 or~aniz.ac~.1ncj 
przcd..;icrh1t1r.;;tw11 p,)dmilllll k·cznic1cg.l). I onnat 11 .. i.... ~I - \\Btto~c 
h:kst<'"·1 ma ~IE b~c tm:1ana dndalkO\\ymi 1nak.u11i (np. znaJ...ami 
c ud1_}' s l PWU) 



Nr 
Nazwa kolumny Wymagalnosc Opis kolumny Dodatkowe wyjasnienia, ograniczenia, zale:inosci, przyklad kolumny 

-=- -= -~·..; , -.·. 
Pod<;ta\\<'" ~ rn ldu..: 11.·m dli i~knt) t1J...acJI ~\1.-1adczcn 1111.·d)'CLll) ch ~ 

·~ 
~ \vyJ...(lnan~d1 n:-i 17 •.:ct pac_1cnta jc~t 1111mc1 J..s1egi gk'\\ nc1 luh mm 

'• l'lumcr "-'it;gi do~lll.'J 
unikaln) num~r i..011taktu paqc:nta 1c 5wiadc1c11ioda" c:1 dcmcnt 

lub unikalny numer mn~g.o 
'" 1;~1.1cy 1 pt)2'(1-;tal~ mi p1ti..,11m · X:\T\\'l\12016 __ 01' .;<;\' orat ' rc1e<;t111 /. llok111ncntacj 1 ;.' xx·1 wM20 to \\ M.c:-.\ u1i11 X:\ I WM201ti _PR .c-.. \ ( k· 1lumn<1 

3 t-.:R KS 'A YM.\Ci \!\fl' 111cd~c11tcJ p.1~·Ji..:nta 
!\R __ KSl Wyma~an} Jt."•I 1Jl.!m)..:1.11y l;lpt.., \\.e wvy~tk.1ch phkach , Jub unikaln~ muncr wg .. 

- ' ... i..1cr11\\an1.1 p:tCJcnta do ol~i~da 
l'l)m1a1 ·1 EKSl - wa11. ,,._: 1eb10\\.a ma ~II· b)~ <1tac1.c111.1 

dt11.iatl..O\\}lnt n1ai..m111 (np.111akam1 .:udz)"''''"u) 
optc~<J 

\:p qok __ pm'' ad.tL·n ta "'h:gi>1,·nr _kol~jn~ _ _ks1eg1>'<nr i..,1lcJn~ \\ 

l-"itcJze'•1<nr knlcJllY~ d11t:ck3> nr. 201 5!) f 1149.!I 
Data niLpl1a1tcia okn.'5.U 
rnd.tw Jnra <lane go 

4 D:\'I A ROZP \\ Y:\1:\tiA'.\I pwduktu kczm~· 1,ego Fonuat DATA RRRR-MM-DD -
1,dctin towanc\!O " polu 

.. 
'• 

N:\/,WA 
fJ;lt.1 1.akl 1nL:1cnw <iJ..rc.,,u 
pcxl:l\\ ama uaneJ!n 

) ., 
' " l>A'T A /AK WY\IACiANt prnduktu !e..:1mc7.1.·~o l-on11.11 DATA - RRRR-\1~1-01> . 

' .1dclir11owancµ11 \\ polu "' 
.. ~~·· --· Nt\ZWA 

" l\umer FA'\, pnxluk1u 
p,,lc mo.1c ,,.,\\ICrnl' "Pis trn.,\K je-.li : poduna_1cst NA7WA ,, tak1ch 

6 ... L\N WY\1 i\<i •\"I · ic.;tJHC7C1!0 
clan) ch 111e ma \\ d0kum~nWcJ L 

'· rflnnat ·1 FKS I -- "artn\c tck<>t4•\\a ma '\II~ zawil·rac dodatko'ly\.ych ... L\N-13 (13 7nakow) . 
1nakc•\\. 1 np znc.tk ..:11d/ySkl\" ll. ra. :;. '>. 'li. 1tp ·1 



Nr 
Nazwa kolumny Wymagalnosc Opis kolumny Dodatkowe wyjasnienia, ograniczenia, zale:inosci, przyklad kolumny 

.... ,. . P1ilc ffil>lc 1av.1crac \\ p1 f> HKAk. .idh podany JC~l kod l:A \/, a 
·" .. tnk.h.:h dany~h 1111.: ma " dokumcnt.1.:J1 

. \\ 1..olumrne h!j p1l\\ inn:- 1nalczc .... ~ dodatt...m\ e i11form<1cje 

::~., Natwa hand Iowa Ina/\\ 11 
char,tl..t<:r! 111j~cc dau~ produl..t l~cmiay tj. '""' arto.;6 ~ub ... tan.;j 1 

~· - komczc1. lic1h.1 s11uk w npakowamu (np . Al'Hllf 150 mt! 60 . 
111i~d1ynar0<h iwa pro,iut...lu 

7 
.· 

~\7WA \VY\1ACil\NL: tahkkk. Dn.1..,.en inj. w11w. 4 mg, ml 10 amp .:! ml) . ~=i 

kc/lm:zcgo pr1y p1::.a111?~0 
I:\\' \GA :-..1ale1~ 1acho\\ac idcnl!\:lll<l llal\\'r dl,-t te~?l> :.amego hc1po.;,rcdnil1 do p.1c.1cnta 
prnduktu kczmc.1.egn w pht...u XXT\\'M2016 _ 0\f ~"'" 7 phloem ., 

., xx·1 \\ \12016 PL~ ... , 
' 

fo1111.it 11·1\.S.I • \\artCl~C h:l..-.to\\a ma !\!Ir £aW1cr.1c dodatt...o\vydt . . lnak(1w (np znak cudz, ._f,m u. rw. #. ·>_ &.. IlQ. ) 



Nr 
kolumny 

8 

N azwa kolumny 

JEDNOSl"KA 

Wymagalnosc 

\\' ) \1 ·\GJ\~I 

Opis kolumny 

Jcdno-.tkowa hc1lia prt"'dulo..1u 
kc1nic:.r1:go i'lle!imo" an.1 w 
polu MIARA_JrDVJS I Kl 

Dodatkowe wyjasnienia, ograniczenia, zaleinosci, przyklad 

Jl..'-.1 to wartosc ltcJ'OO\\aJ'-'d11.J ... tk1 p11\duktu l~c111icLego. Pt.1)klad 
I Jl' It paCJ nt w ci<}g.u ll11rn otrz) mnl 1..:1-. · ~ 3 rnzy po 2 tahletk1 
p1 ''-'' I d11cn 10 d1)pus1oalne ~<J dwa \\ananty \\ ) pclniania pl il-.u: 
Kolmnna Jl:O~OS I K~\ = l. MJA RA_Jf:D'IOSTKJ:: tabktka, 
UC /B ·\ J l·.DNO~ rl.K t>, KOS/l _ _J ED 'OS'I Kl =ko~t.l 1 tahletk1 
luh dru~1 wanant Jt-,DNOS'l KA ,_ 2. i\ 1.1.ARA_JEDNOS'l KT·-: 
tablctkd. I IC/BA _ _Jl.l>~OS 11:K==3, KOSZ1 _JrONOSTK I k0Slt 

2 tabll..'ld": 
Przyklad 2. \\le\\ dM~ln) \,. p11staci 3 ra0 po I \\orl-..u 1000 ml 
rrzc1.:: dm dopth/C/alnc S<! 11asti,:puJ.l"1.: \\arianty: fff'>'\l)~ n,A = 
I. MIAR \ JI D0.U~'I KI ·'ml. LIC'ZBA_ fCD'-.OSTbK 6000. 
KOSLT ffD:'\051 Kl"'kosn I ml lub druio!t wanant JE.DNOSTKA 

lOOll. \11:\RA_.TE:JJNOSTK I ml. l. ICZBI\ JED, 10STLK- 6. 
KOS7T JI DNOSTKl-=-koszt IOOOml lub 1-.olcJny wan ant : 
Jl:Dl\O 'J 1\..1\ "" l , !\fL\ R,\_JEDNOS1.f...J: word.Jsztuka. 
I IC/B '\ .IED'I< >S'I rK 6, KoSZT_JEf>NOS'I KI- ko::.1t 1 

\\rka. :-1tt:k1. 

UWAGI\. l\.vlumn~ JED!\OS 1 "- ,\ ora.1 ~11.r\IZJ\_JrD'iOSTKI 
,1.in1m, i.1 'POJn•! ..:alo<;c 1nformacrin.1 i nalczy in11:rpn.:t<1\\.ac jc 
r.11cm. lip. I 1ahlt.:1k.1. I 000 ml. 40 mg, I .imp 
h•rm<.11 I .IC.tBA ~~ .1nitor d?1c-.h;tn\ - rz,:cinck. 

!'la.t\\'<t 1edn1htk1 m1.1ry. ·w l-.16rc,1 Pole stm11)\\ 1 catosc infonnac~jna / pulcm JLDNOSTI\..·\ 
9 \HARA JEl>?\OSI Kl \\ YMMi:\'\IE l<'"tala v.~rn1ona ll ·L>.i\LO ··1 K ·\ 

p1\(lancgo pwduktu kczi11~1cl!c1 Forrmll TrKST·- \\artosc rd.-..tt\v.a ma ~II hy~ 1ltau.ana 
dodatko'"' 1111 tn.1l-.am1 ln . 1naJ...mm cud/\ ~In\\ u. a, u_ 0 ) 



Nr 
kolumny 

10 

11 

12 

Nazwa kolumny Wymagalnosc Opis kolumny 

... 

UC/BA JED~OSTl· K WY\t.\flA!'lE Lk/l)aje<lno~tck podan)'~h 
p.1~-_icnto\1, 1 w d.m) 111 ''krt:::.tc 

' : 

KOS/T fi':DNOS TKI 

KOS/I C:\LK 

\VYM \GA~E 

. / 

,• 

Ko::.1.1 1cdno-.lk1 pwduktu 
kaniC1cgo po(lanc~o w 
J..1,lumnic .lfl)'.\'( >S l"K ·\ i 
\-IL\R ·\ JH>NOS l'Kl 

WY~tA< it\ NL llc•ayn I IC'/H.\_JI . IJ~OS IEK 
N.1z KO~/T JLD~OSl t-:.l 

·1 

Dodatkowe \vyjasnienia, ograniczenia, zaleznosci, przyklad 

I 1c1buwy zapis 1)d1.wic-rdcd lnj.1c) l ~c111,, hctbt; 1w<lan 
IFD!\OS I Kl 1 ji.:j Ml ;\RY !M IAH \ _ J ED~OSTKI) w c"lo..res1c 
\\) 111lo..aj:11.:) m 1c 'Prtl\\tlld.m)ch dat w kt• lum nic DATA_ R< l7P i 
I>/\ I t\ / .\f..:. k-.t ll• v. 1elt•l-.r1 •tno"c 1wdancg1) pacjcntow1 kku 
1>p1:-.ancgo w kolumni..: JEDNOs-J Kr\ oraz Ml.\R ·\ _ _JEDNOSTKJ w 
ohrc-.ic. w ktc)rym paCJcnt J'lrF.).J lllowa1 d.111~ lcJ... 
format l.IC /RA l ,\LI\.<>\\ 11 A -- scparnt0r d1ie~ktn~ - prt'ccmd. . 
nall.!l) p1>mina~ pr1d .. 1Z)\\antc 'cparatvra <ll1c~i~tll~l!o i 
na:-tyf)_ui1-:l·ch~'1 nuu cvfr 1cro 

1'0lc ~1.mow1 ca lose mformacyJn:i 7 poh:m ff Dl\OS I I\. ~ '"az 
:'\.tlAR:\ JED~O«.;TK I ll• np. 1.chzt I tahletl-.1. 15 ml. I amp11lk.1. 2 
c1opkov. 11d. , 
Np jcz.eli '' kolu111n1c Jl.DN05> I KA v.pi-.a1111 :!. " h-.1lu111nic 
Ml •\ RA JEl>NOS TKI wpt::.ano tahktka row kolumme 
KO\l.'.'1 _J[DNO\ I l-...1 nalc.7~ "Pi'a~ J..n'itt DWOc:t I tahlcteJ.. 
For nwt r ll'ZB !\ - ~eparntor d11es1ct11y - prz"·..:mck, 
1r~1ba r<w .. 111mt b)C 1al•J..1a~lo11.1d('l111ak ... )malnk C/h:rcch H .1 
lllll!l!IC_IJ\lJ:fl1..'\.0 11lk.U - 0.0000 
Jc,1 to call-.owity J...057t 1crapi1 1.fonvm prod uJ... tcn1 lcc.1111cLym \~ 

c 1.1~u okrcsu \\)'llik.qaccµo 'I J.lt D I\ fA_ .. ROZP i DA.I ·\ ZA"- . 
c'clpt)\\ iada 1h.:1:yn<1"'1 -: k<,lumw LI< '/BA .IFDNOS l'LK or.u 
KOSl. I _JH >!'IOS I ~ 
Form.it l TC'.lBA - ' eparat11r dzi..:'it;tny - pr1cciuck; 
liuha p11winna h~c 1.<hlk.ragllma d,) mal-.,)malmc c1te1 '-"ch <·n 
111 1~1 sc _£.u ..E_rzccmku - 0.0000 



Plik 6, 'Vyroby .l\ledycznc, Nazwa pliku: X:XT\Vl\12016 __ \Vl\l.csY 

Plik ma zawierac infom1acje pozwalajcice dokladnie okreslic jednorazowe wyroby medyczne, srodki pomocnicze jakie otrzymal pacjent. Dia kai.dego 
wyrobu medycznego zui:ytego przez pacjenta powinien zostac zawarty w pliku jeden odrt(bny wiersz. Jezeli pacjent otrzymywaf inny rodzaj czy rozmiar 
tego samego wyrobu medycznego nalety utworzyc kolejne wiersze opisuj~ce kai.dy wyr6b. 

UWAGA: Jesli z dokumcntacji medycznej wynika ie wyrob medyczny nie zostal ,,zuzyty" na pacjenta naleiy wypelnic kolumny nr 1-3, a 
w pozostalych kolu11111ach umiescic ,,NIE OTRZYl\IAL". 
UW AGA: w przypadku kosztochtonnych wyrob6w medycznych zui.ywanych w procedurze zaleca sit( ujcycie ich kosztu w pliku ,. WM' ' i wyh:j.czenie 
. h k d IC z osztow proce uiy 

Nr 
Nazwa kolumny Wymagalnosc Opis kolumny Dodatkowe wyjasnienia, ograniczenia, zale:inosci, przyklad 

kolumny 

Kl>d '\.\ iadc1cnittda" C) 
hmnat I EKST ·- wartn ... c tck:.tn\\ :1 ma N 11:. h~c <1taa<ma 

l KOD SW .\\'Y\l:\GA11,,,.E 11:1tia\\ an~ pr1.e1. 0c.lpow1cdn1 .. Jo,l.ttkow) m1 111akami ( np .m.11-. an11 cucl1ysltm u) 
0\\ ~a ·L 

. • p, 1lb lawowym kluol:m dli 1dcnt) fik.i..:J 1 _jc ... t ml/\\ :t 11srndka l<.1>s71"\' 
'·· (>PK - ekrncnt \\· ia1.<11.·~ / pliku:m XXT\\i f~01 6 FK xi-. lub ., ,, -

X:\lWl\1201 fl l·'K 1'.P1R ,11- lub XXTW!\12016 f K II SPOI xl.., iuh 
-· - -xx r\\'\l ~(ll ti FK "- P1K _ ZFSP< >Lxls (lidpowtcllrilc \\ 1c1-s1c - l\iuv. ,, -

; Na1v.a ,.~rodka kc1~11'1'"'· v. k,1nt.1) Wyrnag:an~ jl:~I 1dcntyany 1a1w; w I) ch phbl'h / g,,dmc I 
"l OPK w-.· !\1 ·\(i:\< a~ i..1(·1rym na-;t~pilo 111~dc oll,1\\ i<llllJHC) m n1Lporz4d1.cn1c111 Mini ..,11 i1 Zdr<m i.1 w <:.prnwie ~~ -.1cmu 

wyrobu medyc-1.ncgo 1 t:M1rtov. Y'-'h kodow a dent~ fik.1c~ jnj di t1ra.1 vcn·cfllo" cco spo:.(•b11 kh 
11ada\\.1111a . .1.-1t~c1111k nr 2 KoJ) charai..1\.·ry11~:Jct· spcqalno.;c kom61 k1 
c1rl!,a11i.r.acj11\.'I p!Lcd-.icbil'l<.;~a p~xlmiPlll h:anic1eg.u Form.it l'Ek.S I 
- \.\artv'>..: 1ci..-.1owa m.1 f\ll h~c 01a ... 1a11.1 dlldmi..1l\\~m1.1n.1k:lmi (np. 

7J1akam1 cud~..,Jo'"UJ 



Nr 
kolumny 

4 

5 

6 

Nazwa kolumny 

l\R KS 

DAL\ ROZP 

UAT .'\ ZAK 

SAl'\VA 

Wymagalnosc 

WYM \(1.\1'1 

WYMA(.i.\~f 

WY\1Ali:\NI.:. 

Opis kolumny 

\\ u111c1 k ... icgi gl{)\\nej 
lub unil..alny numcr nmi.·g(I 
rcJc..,trn z ,t(1kumcntaCJi , 
mcclyc7ncJ pac cnta 
luh u111kalny nu111er wg 
sl..1crowanm pncjenta do 
ohj1r·cia opil'l-.q 

O.it.i rozpocz..;c1.i okn.· ... u 
1uzyc ta/prxlama P••CJcnt<lWJ 
Janeiio '-' ywhu mcd)1.:1nej!o 
nldi ll!O\\' .tnc!!o "' pol u 
NA/\\/\. 
Data z.1!...oriczcnsa n!...re<,u 
ZUZ) cialpodanta p:lqento" t 
d.mcg.f1 wyroh11 mcdycLnc~o 
1.deti111owaneµ,1 w polu 
N.t\ZWA 

'.\la:1wa h.mdlo\va "'>n,bu 
\\ \ M:\(j ,\NE mt:,i)c1111.:go pr1yp1!>anego 

b~IJhi~reJni" clo pa.:_1enta 

·. ""'"·' 

Dodatkowe wyjasnienia, ograniczenia, zaleinosci, przyklad 

Pod .. t::l\\ (m ym kluaem dti 1dc11tytil<.a(,,;Jt .. wmd1.:.lc11 med) CLn~.;h 
'"yl..on.m~ch llJ r1eo paqcnta j.: ... t numl.'r h..-.icg1 •lowm.:.J Jub mn~ 
um!...:il11~ numer '-•'lltal...tu pa1.·Jet1ta zi.· '" 1adc7.etli(ld~m·c4 - clement 
\\ tl'!l<!CY z r,110.,tal~ mt pltl..mni · XXT'N \120 16 _OP C:,,\ l'!Jl 

XX'I W\120 16 PL.cs\ nru1 XX TWM 20lo_PR l· ... v (b.nlumna NJ( KS). 
Wy111.1{!any JC ... t tdent~.:Lny 1..apt<\ "c \V<;/~ ... tkicb plikach. rnnnat 
I rF~.S l' - \\ ,111,,~~ tc:l.. .. tm\a ma \/IF. l,~c otaa.nna dr•d:itkov.)mi 
.rnalaint (np. 1n.1kam1 cud.1.y.;lo\.\ U) .. 
~r <rok prow~1d1ema bicgi >.' ·nr _l..oleJny_ks1v1..> ..... nr_ knlein~ " 
ksiell70>1< nr k,ite1ny dliccl a Tl_E_. 2015. 1 l 2·l910 

Format DAL\ - RRRR-\l.!\.1 -DIJ 

FNmat DAT·\ - RR RR-MM-DD 

\inlc.:ly zachO\\:.lC 1cdnoht4 naZ\\ ~ dla tcgo '-·llll1.:go v.) wliu 
W p<1lu t~ 111 p<imocnc h~da d<1datL.pwe mfomrncJe o \\}rnhic nun. 
\\ ~ n11ar. oh1'1'tosc. procl11cc11t ora1 11umc1 kat::il(i!l.owy dam:~o W) 1 obu. 
przc.1.naczcmc m~~ .. ·:1ue, itczba sztuk w 1..ipal,,owamu ( np ccwmk 
uwlo).!klny rou:v. Gal med, fOlllllar Cl lS. siltk(lllOWy, I ~It 
UW /\<ii\: l\alc1} ui.:howac ident~e1n,1 "'"" t.; dla tcgo '.>,11nego 
v.·yrnbu medycl.nt'go \\ pltl..u XX I\\ M~Ol6 OM.xi<\ z plikicm 
x..xrwM2016 WM c~v. 
I n1rnat 'l EKST '"an<hC tebh1wa ma NIT. zawierac dodatkow,ch 
znak,),,\ pip. znnkow cudl) ":>ll'\\ u, i1. ti, ·1

• ~. 1!.r_) • 



Nr 
kolumny 

7 

8 

Nazwa kolumny 

JI:.DNOSTKA 

\fll\RA Jt:D?\OSTKI 

.•. 

Wymagalnosc 

!. I. 

\\ YM:\< i:\~I: 

Opis kolumny 

Jedno-.1 k1•\\ a lici'ba "~ rnhu 
mcdy~ 1nc~o i'<ldinicrn an.:i 
" polu 
\11.\R ·\ JH)!\i{)c;; IKJ 

.... -~· 
>' 

'.\lazw .1 ,1cJnostk i 1111ar). ,,. 

l..161 c.1 11hta h1 "yra.1t11H1 

.1 l-D~O'\ r K \ pod.mcgo 
wyrnbu mcJyc1.ncg\> 

Dodatkowe wyjasnienia, ograniczenia, zalei:nosci, przyklad 

Jest In '"artos~ lic1bo,.,a .1ednostk i '"~ robu mcdyc1:111:go. Pr:t) k lad 1: 
fc[..h pa~knt \\ ~1.1~11dnia 1111yl \\ )r6b mcd~ctn) · - 3 razy po 2 
opatrun"i pr1c1 I dncn tP dopuvczalnc :-<1 1hva v.arianty w~pdn1.1111a 
pliku 1'.olumn.t JI · l>NOS"l K ·\ = 1, MIARA_JEDNOSTKI , 
opatru11clv<:.nuJ....1. I ICZBA Jl :D~OSTEK 6. 
KOSZ r .. JI:DN< >~I KI =koszt I opatruuku luh drug1 w.m,mt •"• 
JrD:\OSTKA 2, !\11AR \ ffDNOS rl\.I - opatnmd. ~/tub. 
L ICZBA Jl. l)\iOS f 1:1:\. >. K< >SZ I JLDNOSTK.1 ko:';.rt 2 
np.1tru11"6w. · .. 
l'r.tyklad 2. ;-.iutmnn Lncrg) - 1y\\icnic p\)ta.1~litu\\C. 3 t'il7) poi 
worku 1000 ml pr1e1. :! drn d0pu::..t...·.1,1l11c :-.~1 mt--h;p111~!CC v.arnml~ ,_..~ 
JI D'\OSl K.\ = I. ~HAR:\ Jl'D\OSTKI ml, .- 1 

l.IC/B ·\_JHON< >S 11 K - 6000. KC >"ii r _.lff)'\;OS I Kl'-::k\)::.1.t l m! 
lub dn11u wanant · Jt 01':0~ IKA-= I 000. MIARA JI ·n>.OSTK t· ml. 
I I< "/BA Jf.DNOS 11-K- 6. Kt >SL r JFDNc lS 1 Kl-ko,1.1 IOOOml luh 
k\1leJny wan•mt · ll"DNO I K <\ = J, 
Ml ·\K:\ JrDN'OS I K.J ·W<•rck ~/Iuka. UC/U:\ Jl.DNOSTl '. K. ·6. 
KnS.!.f J l:.DNOSTKI kl1v1 I worka.::.1tuki . 

l W !\<i·\· Kolumny JFDNOS I K ·'\ ora7 Ml i\KA JH>:!\iOS I Kl 
!-lllttnv.1a :-.pt'ijna cah'l 'c inli11 m;11:),1na i nalc1~ intcrp1~10 .. ..,ac ,1e rnzcm. 
np. I INl'nllon (sLtub). 1000 ml 1 l worek !-/tubl. 1 pla:-lcr 
l·\1n11at Lf('7B ·\ :-~'lrnt111 d/iC,!_£!nv - _pr:t~cmck 

P11k -.1an1mi calo~c inlormac)_ina /.. Pl'h.-111 JFDl\U"iTK \ 

Format TEKS'f · '"art<h.: 1d .. qu\\a ma 1'.lh b:-c <'1ac1.ana 
dodat~O\\\ mi 1tld"am1 (nE_. 1nal\:11n i c11d~lowu , 'j1 . ·!. '?) 



Nr 
kolumny 

l) 

' 
10 

I L 

Nazwa kolumny 

-
-~ 

"' . 

I IC/BA JLD!\il >STI :~ 

... 
> 

KOS/ f Jf])1';0Sl 1'.l 

~OS/.T C :\l.K 

Wymagalnosc Opis kolumny 

~· 

ltl'7ha jl!dno~tck 

WY:-OtA<.rANE 7U7)"l)t:h podan~ ch 
wyrnhow medycLn)Ch 
pa..:.11.:nto\.\ 1 w danym okn::-ic 

·-

-. 
: K(•vt jednt•s1k1 '" yrobu 

111cd>c1ncgo podancgo '" \\'Y\1M1ANE 
koh111rnh! J (])!\OS I Ki\ 1 
\11AR ·\ JEDNOS I K l 

lloc1yn 
\VY\1 \(11\~I- I IC/13 \ _JH>:\OS ITK 

Dodatkowe wyjasnienia, ograniczenia, zaleznosci, przyklad 

L. ictb•'") 1 .. 1p1 0d1wit:n:1ecfhtJ<JO:~ l.}anq hcL.bc; pod:m JEDl\lO<;l "'-1 
1jcj MIAR't (Ml:\KA JI IJNO" I Kl) w okrc,ic V.) n ika1:)C)lll te 
~p1·"' 111dm1y1..·h dat w kolummi: D ·\ rA_ ROi'P i O.r\ IA_/.AK Je:-.t 
t\1 '" 1elok1 om1~~c Zll/) tego przez p..iqent.l v. yrohu mcdyc.z.ncgo 
<'pisanc1!.o pr1a kolumn..; .II D1\0\"TKA ma1 \11ARA _JEDNO~ rKI 
" ~prrm·11td.mym okres1c. 
Format LKZBJ\ CAI.KO\\ IL\ -- ~cparatoi d71~·:-.11:tn) ~ puei:mck. · 
nalcl) pom11rnc pr1cl-.M) \\ a1111: <.eparntora dzie'>t~tncgo 1 
na.,t~tj<JC\Ch ~' rnm C\ fr 1cro ·.·. 
p, •k statJO\\ 1 caln'c inform:lt:)jll'! / polem J [ L)r--;O'-; I KA L1ra1 
MJAR \_JFD~OSTKI 111 np kth ll I .1paratu infuzyJncgl•. I drenu. ~ 
pla.,tr()\\ 1td . 
Np .1c1.eli \\ b.olumme JI .D~O~ I KA v. pi...ano 2. v. b.olum1111.: 
l\.1IARA_JEDNOSTKI wp1sano won:k(-;1tuka) to"' kol11m111e 
K0~7T_ H:DNO~TKI nalczy ''Pt::.ac 1-.o~Lt DWOCH "orhow (s/.tuk) 
Fl'rmat l ICIB·\ ~cparator d11e~11;tn) - pr1ci:m\.'k. 
li..:1lia !X'"inn3 h~c 1aol-.r:!g.l011a do m.1k-)malnie c1terech ( t) micj'c 
£lfl _rrzccmku ·- 0.0000 
Jc-.1 ti) call.n\\ 11~ i.ll'lt zui) I) ch po<lan~ ch \\ yrotJ,),, mcd~c111) ch '" 
ci.11.!u ol-.rcsu W)nil-.ajnccgo l dat D·\ I A RO/.P i DA r r\_/ '\K: _ 
1ldJ)Ol.'.tada ilna)nuwi 2 kolumn I ICl'..BA IL.DNOSTEK oraz 
K<JS/.1 _JH)J\iUS l'Kl 

l'ntl KOS/T Jl I >~OS I Kl Fnnnat 1 IC/ A.\ - ~t'p:trahll dzrc,ieln) - pr.1ecinl'k; .. 
h"'1ha P'"\, inna b~ l zaol-.1.,glona d1l mabymalntc ..:ttcn·ch ( 4) m1CJ'>1..· 

1:''11r1ccinlc\1 - O,OVOO 



Plik 7. Proce.dury, Na;,wu pUku: XXT\\'~12016. _PR.csv 

Plik ma zawierac informacje pozwalaj~ce dokfadnie okreslic procedury (terapeutyczne, diagnostyczne, zabiegowe, piel~gnacyjne, rehabilitacyjne itd.), 
jakie wykonano na rzecz pacjenta, o ile swiadczeniodawca rejestrowat takic dane. Dia kazdego rodzaju procedury zrealizowanej na pacjenta ma zostac 
zawa1ty w pliku jeden wiersz opisuj~cy to swiadczenie. 

Nr 
kolumny Nazwa kolumny Wymagalnosc 

, ·. I 1\00 SW \\' YMA<l.\Nl: 

-. ~ ~i . 

'"I ... OPK \\'Y:\1AGANE 

Opis kolumny 

Kod ~'' i.1dac11i1)daw~y 
nad,I\\ .111 y pr 1,e 1 ,,dp1.)\Vlt..'<im 

OWNFZ 

\.;,tt\\a osnxH~<t knvh\w, w 
kf(lf) m na~l·!f'lll1 
1rcahto\.\-Rnll! lub 1..1!-.up1cmt: 
pron:dury 

Dodatkowe wyjasnienia, ograniczenia, zaleznosci, przyklad 

1nak.1m1 lltp 111aJ...111u cutlz~.,111\\U) 

Pod'-1,1\\tl\\)'tn l..luacm do 1dcnt~lii...1t_11 ll'hldl..f1\\ "o~LtO\\ J..11)1~ 
1rer1ltzo\\:tl luh 1.aJ..upil prm.cdur41 Je'>t na/\\:I 1l-.rod"a "'"'~ttC." - element 
wi;F4C> 1 plt"i.:m XXTWM:!O I 6_FK.xls luh XXT\\ M2tll 6 fK KP1R xis 
I tb XA'1WM2fl16 H .. /l Sl'Ol xls luh 
XX J"WM2016 f·K KPiR ZLSPOL.xb (odp<l\\'tc<lnic w1ers1.c - Nazv.a 
i..,111t.1) \Vymagany JCi-t 1dcntv1.:1ny zap1~ w obu pltk;H:h. Zgodmc z 
oOO\\ Jl}.wj~11.:) m ll'lfX'l"Z<Jd.11.·1111.•111 I'\ lm1~tra /drowia " spra"' ie -;;. -.t\.'ltltt 
n.':-l'r10W~l:h 1-.otl(>w 1<lentyfikac)Jll)l.'.h Otal -..1\.:.tC\!.,'11\W•C~l' "P''"obu 1ch 
11Jda'"a11ia . .1al.1cmiJ.. m 2 "-•'d) '"h.iraJ..tel} ZUJ'J«.:C -;pL-"t:jaln1hC l-.111111'111\1 

l'fi?3llt/aC)jnej przcd ... ich1\Jr"t"a [>1.idmi1)lu l.:..:.t.nt~/l'!?O k~lt pmcedura 
\\.)"''11~\\anajc ... t pr1c1. mn) podmiot 111.1 <.\\rnckzcnilidaw..:a \\i'lwc.ld:- \\ 
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