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MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA – NFZ 

 
Stan na dzień 12.03.2012 

 

Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: 
http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm 

 

I. Wstęp. 
 

Od 1 stycznia 2012 roku dużej zmianie uległ mechanizm rozliczeń pomiędzy apteką i NFZ. Podstawową przyczyną było 

wejście w życie nowej ustawy o refundacji leków (Dziennik Ustaw  2011.122.696 z 13 czerwca 2011). W przypadku 

systemu informatycznego AOW konieczne stało się przygotowanie całkowicie nowego rozwiązania związanego  

z rozliczaniem apteki z NFZ. W całości, całkowicie od nowa, została napisana część funkcjonalności odpowiedzialna za 

rozliczenia z NFZ. Nowa jest zarówno część techniczna odpowiedzialna za generowanie i odczytywanie plików xml, jak  

i postać funkcjonalna widoczna dla użytkownika. Funkcje związane z rozliczaniem refundacji z lat poprzednich (do roku 

2011 włącznie) zostały zachowane w jednym miejscu menu systemu tak, aby można było przeprowadzać operacje dla 

lat ubiegłych (np. ewentualne korekty). Wszystkie główne funkcje związane z rozliczeniami z NFZ dotyczą już okresów 

rozliczeniowych począwszy od roku 2012. Wersja systemu AOW zawierająca opisywaną funkcjonalność jest konieczna 

do poprawnego rozliczania apteki od roku 2012. 

 

Poza podstawowym aktem prawnym, jakim jest nowa ustawa refundacyjna, zmiany w systemie AOW związane  
z rozliczeniami z NFZ uwzględniają rozporządzenia wykonawcze do ustawy: 
 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8.12.2011 w sprawie umów Apteka – NFZ (Dz.U. nr 271.1606  

z 16.12.2011), 

 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2011 w sprawie recept lekarskich (Dz.U. nr 294.1739  

z  30.12.2011), 

 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2011 w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji 

przekazywanych NFZ (Dz.U. nr 294.1742 z 30.12.2011), 

 

oraz  

 

- komunikat DGL NFZ z 10.01.2012 w sprawie przedstawienia aptekom i producentom oprogramowania aptecznych 

systemów informatycznych opisu wymiany komunikatów elektronicznych pomiędzy NFZ a aptekami/punktami 

aptecznymi, które zawarły z NFZ umowę na realizację recept 

  

 

http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm
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II. Opis funkcjonalny systemu. 
 

W celu realizacji świadczeń, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 14,17,18 ustawy o świadczeniach, podmiot 

prowadzący aptekę zawiera umowę na realizację recept z Narodowym Funduszem Zdrowia na wydawanie 

refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na 

receptę.  Umowa zawiera m.in.: imię i nazwisko kierownika apteki, adres apteki, zobowiązanie do stosowania limitów, 

cen oraz odpłatności i dopłat pacjenta w wysokości określonej w obwieszczeniu, kary umowne oraz warunki 

wypowiedzenia umowy lub jej rozwiązania.  

 

W celu poprawnego wygenerowania zestawienia refundacyjnego (z właściwymi informacjami, które mają być zawarte 

w pliku xml) należy w programie aptecznym w module APW22 Kartoteki  menu „Kartoteki”  „Refundatorzy”, na 

karcie refundatora w zakładce [Ctrl+1] Ogólne uzupełnić pole „Nr umowy na recepty” oraz zaznaczyć opcję „Umowa  

z NFZ na realizację recept”.   

 

 
Rysunek 1.  EDYCJA KARTY REFUNDATORA 

 
W przypadku zaznaczenia opcji „Umowa z NFZ na realizację recept” i nieuzupełnieniu pola „Nr umowy na recepty”, 
po wybraniu przycisku [F2] Zapisz program wyświetli komunikat przedstawiony na rysunku 2. 
 

 
Rysunek 2.  OKNO KOMUNIKATU 

 

Należy pamiętać, że numer umowy na recepty powinien być uzupełniony, ponieważ jest niezbędny do otrzymania 

refundacji.   

Istotnym polem na karcie refundatora, które również powinno być uzupełnione jest „Identyfikator w NFZ”. 
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Dodatkowo na zakładce „Ustawienia” (rys. 3), istnieje możliwość ustawienia kompresji pliku danych dla NFZ. 

 

 
Rysunek 3. KARTA REFUNDATORA – USTAWIENIA 

 

UWAGA!!  W celu poprawnego generowania zestawień od 01.01.2012 roku, zawierających rodzaje odpłatności (np. 

„Rachunek z wydrukiem codziennym”, „Raport kasowy” pełny, „Całość sprzedaży”) należy na karcie refundatora 

wybrać wzór 5 rachunku refundacyjnego (rys. 4). 

 

 
Rysunek 4. ZMIANA NUMERU WZORU RACHUNKU REFUNDACYJNEGO 
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1. Wygenerowanie zestawienia refundacyjnego do NFZ 

 

W celu wygenerowania zestawienia refundacyjnego należy w module APW21 Zestawienia wybrać z menu 

„Refundacje” opcję „Zestawienie refundacyjne”.  Można również skorzystać z przycisku dostępnego w głównym oknie 

modułu APW21-Zestawienia – [Ctrl+1] Zestawienie refundacyjne (rys. 5). 

 

 
Rysunek 5.  APW21 ZESTAWIENIA – ZESTAWIENIA REFUNDACYJNE 

 

Po wybraniu powyższej opcji wyświetli się okno przedstawione na rysunku 6.  

 

 
Rysunek 6.  ZESTAWIENIA REFUNDACYJNE 

 

W celu wygenerowania raportu należy wybrać funkcję [F2] Utwórz raport. Po wybraniu funkcji na ekranie wyświetli 

się okno „Wybór okresu zestawienia refundacyjnego” (rys. 7). 
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Rysunek 7.  WYBÓR OKRESU ZESTAWIENIA REFUNDACYJNEGO  

 

W powyższym oknie należy określić okres refundacyjny za pomocą przycisku [F4] Wybór okresu lub wpisać ręcznie 

daty początku i końca okresu. Dodatkowo za pomocą opcji [F6] Wybór refund. możemy zmienić refundatora, dla 

którego utworzony zostanie raport. Po zatwierdzeniu przyciskiem [Ent] OK, utworzony zostanie raport ze statusem 

„Bufor” (rys. 8).  

 

 
Rysunek 8.  ZESTAWIENIE REFUNDACYJNE ZE STATUSEM „BUFOR” 

 
Raport, który znajduje się w buforze ma dodatkowo żółte podświetlenie. Użytkownik chcąc sprawdzić kompletność 

oraz poprawność wygenerowanego raportu ma możliwość jego poprawy tylko w przypadku, gdy jest on ze statusem 

Bufor. Należy w takim wypadku skorzystać z funkcji [F4] Edycja. Po jej wybraniu zostanie wyświetlone okno „Edycja 

zestawienia refundacyjnego” widoczne na rysunku 9. 
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+- 

Rysunek 9.  EDYCJA ZESTAWIENIA REFUNDACYJNEGO 

 

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w raporcie, zostaną one wyróżnione czerwonym kolorem. Dzięki 

filtrowi (przycisk [F9] Filtruj według) możliwe jest szybkie zlokalizowanie pozycji zawierających błędy, natomiast za 

pomocą przycisku [F5] Ostrzeżenia można dowiedzieć się więcej na temat sygnalizowanego problemu. 

Podświetlamy pozycję recepty, którą chcemy poprawić, a następnie wybieramy przycisk [F4] Zmień.  

Na ekranie pojawi się okno edycji danych widoczne na rysunku 10. 

 

UWAGA!!!  Zmiany wprowadzone w oknie „Edycja danych korekty” (rys. 10) nie mają wpływu na historię sprzedaży.  

 

 
Rysunek 10.  OKNO EDYCJI DANYCH  

 

Jeżeli chcemy usunąć pozycje z zestawienia refundacyjnego (nie przekazywać ich w zestawieniu refundacyjnym) 

możemy skorzystać z przycisku [F8] Usuń. Po jego wybraniu na danej pozycji, w kolumnie „U” pojawi się przy niej 

ikonka    (rys. 11). 
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Rysunek 11.  EDYCJA ZESTAWIENIA REFUNDACYJNEGO 

 

Możemy również dodać receptę, pozycję do recepty lub lek w ramach pozycji za pomocą funkcji [F2] Dodaj (rys. 

12). 

 

 
Rysunek 12. DODAWANIE POZYCJI DO ZESTAWIENIA. 

 

W przypadku, gdy mamy pewność, że wygenerowany raport nie zawiera błędów możemy ręcznie zmienić mu 

status na „Zatwierdzony” (rys. 13) przyciskiem [F5] Zatwierdź. 
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Rysunek 13. RAPORT ZATWIERDZONY 

 

Raport ze statusem „Zatwierdzony” można wycofać do bufora za pomocą funkcji dostępnej po kliknięciu prawym 

przyciskiem myszy na nagłówku zestawienia (rys. 14). 

 

 
Rysunek 14. COFANIE RAPORTU DO BUFORA 

 

W celu zapisania pliku *.xml z raportem, należy skorzystać z funkcji [Ctrl+F10] Zapisz dostępnej w oknie „Edycja 

zestawienia refundacyjnego” (rys. 9). Po jej wybraniu program przeprowadza weryfikację danych raportu (rys.15). 

Jeżeli w oknie pokazanym na rysunku 15 zostaną wyświetlone błędy należy wybrać „Nie” i dokonać poprawy błędnych 

pozycji. Jeżeli raport został wcześniej zatwierdzony (posiada status „Zatwierdzono”) należy usunąć raport przyciskiem 

[F8] Usuń w oknie „Zestawienia refundacyjne” (rys. 14), utworzyć go ponownie i dokonać poprawy błędnych pozycji, 

gdy raport jest jeszcze ze statusem „Bufor”. Można również skorzystać z funkcji wycofującej raport do bufora (rys. 14). 

Jeżeli weryfikacja nie wykaże błędów, okno z rysunku 15 nie zostanie wyświetlone i nastąpi automatyczny zapis 

pliku na dysk w lokalizacji określonej w ustawieniu w module APW41-Admin  Opcje modułów  APW21-

Zestawienia  Ustawienia lokalne – opcja nr 2: „Ścieżka zapisu rachunku refundacyjnego”.  
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Rysunek 15. BŁĘDY W RAPORCIE 

 

UWAGA!! Zapis raportu równoznaczny jest z jego zatwierdzeniem. Zapisując raport ostatecznie akceptujemy jego 

kompletność oraz poprawność. 

 

 
Rysunek 16. ZAPISYWANIE ZESTAWIENIA 

 

Zapisany plik *.xml apteka przesyła do Oddziału NFZ za pomocą portalu świadczeniodawcy celem weryfikacji. 

Zapisany raport zmieni status na „Zapisano do wysłania do NFZ” (rys 17). 

 

UWAGA!!  Raport ze statusem „Zapisano do wysłania do NFZ” nie może już być edytowany. 
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Rysunek 17. RAPORT ZE STATUSEM „ZAPISANO DO WYSŁANIA DO NFZ” 

 

2. Wczytanie komunikatu zwrotnego przesłanego z NFZ. 

 
NFZ dokonuje walidacji i weryfikacji otrzymanego od apteki komunikatu elektronicznego pod kątem poprawności 

zawartych w nim danych.  Następnie zostaje przygotowany i udostępniony aptekom wynik walidacji i weryfikacji  

w postaci komunikatu zwrotnego zawierającego wyniki wstępnej analizy poprawności danych. Apteka pobiera plik  

z portalu świadczeniodawcy.  

Komunikat zwrotny należy wczytać za pomocą przycisku [F6] Komunikat zwrotny. Po jego wybraniu program 
wyświetli okno otwierania pliku (rys. 18), w którym należy wskazać odpowiednią ścieżkę do pliku z komunikatem 
zwrotnym. 

 

 
Rysunek 18. OKNO OTWIERANIA PLIKU 

 
Po wczytaniu komunikatu raport, którego dotyczy zmieni status na „Wczytano kom. Zwrotny”. Dodatkowo  

w kolumnie „Zwr. NFZ” pojawi się ikonka  (rys. 19). 
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Rysunek 19. WYGLĄD OKNA PO WCZYTANIU KOMUNIKATU ZWROTNEGO 

 

3. Weryfikacja komunikatu zwrotnego otrzymanego z NFZ.  

 

Na podstawie wczytanego komunikatu zwrotnego apteka ma możliwość odniesienia się do przesłanych poprawek.  

Jeżeli komunikat zwrotny nie zawiera żadnych błędów, apteka może od razu zatwierdzić raport na portalu 

świadczeniodawcy, a następnie zmienić mu status na „Uzgodniono z NFZ” w oknie z rysunku 19 za pomocą przycisku 

[F12] Uzgodniono z NFZ. 

 

W celu wykonania weryfikacji zatwierdzonego raportu refundacyjnego na podstawie komunikatu zwrotnego 

otrzymanego z NFZ, można wykonać następujące czynności:  

 

 W oknie „Zestawienia refundacyjne”, wybieramy przycisk [F3] Podgląd. 
 

W kolumnie „Zwrot NFZ” przy każdej pozycji pojawi się ikona oznaczająca informację na temat poprawności 
pozycji: 

 

 - pozycja poprawna, 

  - pozycja z błędami, 

 - pozycja z informacjami, 

 - pozycja z ostrzeżeniami. 
 

W oknie „Edycja zestawienia refundacyjnego” (rys. 21) mamy możliwość przefiltrowania pozycji według 
zawartości kolumny „Zwrot NFZ” za pomocą przycisku [F9] Filtruj według (rys. 20). 
 

 
Rysunek 20. FILTROWANIE POZYCJI 
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 Następnie w trybie edycji zestawienia refundacyjnego wybieramy recepty, które należy poprawić za pomocą 

przycisku [Ins] Zaznacz (przy wybranych receptach w kolumnie „Z” pojawi się ikonka ), a następnie 
wybieramy przycisk [F12] Korekta.  

 
Dopóki raport nie uzyska statusu „Uzgodniono z NFZ” po wybraniu przycisku [F12] Korekta zostanie utworzona 

pozycja „Poprawki” (rys. 22). Dla raportu ze statusem „Uzgodniono z NFZ” zostanie utworzona korekta. 
 

 
Rysunek 21. ZAZNACZENIE POZYCJI DO KOREKTY 

 

 Pozycja zostanie zapisana ze statusem „Bufor” (rys. 22).  

 

 
Rysunek 22. POPRAWKI RAPORTU  

 

 W celu dokonania poprawek należy wybrać [F4] Edycja, a następnie na błędnej pozycji [F4] Zmień (rys. 23). 
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Rysunek 23. POPRAWA ZESTAWIENIA REFUNDACYJNEGO 

 

 Na rysunkach 24 oraz 25 widzimy, jakie dane możemy poprawić w danej pozycji recepty. Okno edycji danych 

podzielone jest na dwie części: zakładka dotycząca danych recepty (rys. 24) oraz zakładka dotycząca danych 

leku (rys. 25). Zmiany zapisujemy przyciskiem [F2] Zapisz. 
 

 
Rysunek 24. EDYCJA DANYCH – DANE RECEPTY 
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Rysunek 25. EDYCJA DANYCH KOREKTY – DANE LEKU 

 

 Aby usunąć pozycję, która nie powinna być refundowana należy w oknie „Edycja danych korekty”, w polu 

„Usunięcie pozycji z refundacji” wybrać „Żądanie usunięcia” (rys 26). 

 

 
Rysunek 26. EDYCJA DANYCH – ŻĄDANIE USUNIĘCIA 

 

 W celu dodania pozycji do okresu rozliczeniowego, do którego wykonujemy poprawki, należy skorzystać  

z funkcji kryjącej się pod przyciskiem [F2] Dodaj (rys. 12). Funkcja umożliwia dodanie całej recepty, pozycji  

na recepcie lub leku w ramach pozycji.  

 

Następnie zapisujemy plik przyciskiem [Ctrl+F10] Zapisz. W efekcie system zapyta nas czy na pewno zapisać raport 

(rys. 27). 
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Rysunek 27. ZAPIS PLIKU Z POPRAWKAMI. 

 

Zapisany plik *.xml apteka przesyła do Oddziału NFZ za pomocą portalu świadczeniodawcy celem weryfikacji. 

Po raz kolejny NFZ dokonuje weryfikacji otrzymanego od apteki komunikatu elektronicznego pod kątem poprawności 

zawartych w nim danych.  Następnie zostaje przygotowany i udostępniony aptekom wynik weryfikacji w postaci 

komunikatu zwrotnego zawierającego wyniki wstępnej analizy poprawności danych. Apteka pobiera plik z portalu 

świadczeniodawcy i wczytuje go do programu za pomocą przycisku [F6] Komunikat zwrotny. 

 

4. Zmiana statusu raportu na „Uzgodniono z NFZ”. 

 

W momencie, w którym raport został już zatwierdzony po stronie NFZ (został zamknięty okres rozliczeniowy z NFZ 

po stronie portalu), należy skorzystać z funkcji [F12] Uzgodniono z NFZ w celu nadania raportowi statusu „Uzgodniono 

z NFZ”. Dla pozycji z takim statusem można wykonać korektę.  

 

 
Rysunek 28. ZMIANA STATUSU RAPORTU NA „UZGODNIONO Z NFZ” 

 

5. Wykonywanie korekt do zestawień refundacyjnych. 

 

Wykonanie korekty do zestawienia refundacyjnego możliwe jest tylko w wypadku, gdy raport ma status 

„Uzgodniono z NFZ” i przebiega analogicznie do procesu opisanego w punkcie 3 niniejszej instrukcji – „Weryfikacja 

komunikatu zwrotnego otrzymanego z NFZ”. 

 

6. Możliwe statusy raportów refundacyjnych: 

 

 Bufor – raport znajduje się w buforze, nie został jeszcze zatwierdzony ani zapisany, można go usunąć lub 

modyfikować. 

 Zatwierdzono – raport został zatwierdzony, nie można go już modyfikować. 

 Zapisano do wysłania do NFZ – raport został zapisany do pliku XML, powinien teraz zostać wczytany na portalu 

świadczeniodawcy. Raportu z tym statusem nie można modyfikować ani usuwać. 

 Wczytano kom. Zwrotny – do raportu został wczytany komunikat zwrotny, pobrany z portalu 

świadczeniodawcy. 

 Trwa uzgadnianie z NFZ – trwa proces uzgadniania danych związany z wczytywaniem i odnoszeniem się apteki 

do komunikatów zwrotnych z NFZ. 

 Uzgodniono z NFZ – Pobrano i zaakceptowano ostateczną wersję zestawienia refundacyjnego z NFZ. 
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7. Zestawienia i wydruki dodatkowe 

 

7.1. Wydruki dostępne w oknie „Edycja zestawienia refundacyjnego”. 

 

Podczas edycji zestawienia refundacyjnego istnieje możliwość podglądu i wydruku oszacowanego na 

podstawie edytowanych danych Zestawienia zbiorczego, Faktury VAT lub Zestawienia 

wewnętrznego. Wydruki dostępne są pod przyciskiem [F10] Wydruki (rys. 29). 

 

 
Rysunek 29. WYDRUKI 

 

UWAGA!! Wydruki te nie są dokumentami przekazywanymi do NFZ. 

 

7.2. Zbiorcza ewidencja recept. 

 

Funkcja „Zbiorcza ewidencja recept” została przeniesiona do głównego okna modułu  

APW21-Zestawienia (rys. 30). 

 

 
Rysunek 30. ZBIORCZA EWIDENCJA RECEPT 
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7.3. Raport zmian kodów EAN 

 

W module APW23-Kontrola  menu „Kontrola leków” została dodana funkcja „Raport zmian 

kodów EAN” (rys. 31), dokonująca analizy zamian kodów EAN dla tych samych produktów pomiędzy 

poprzednim wykazem a obecnym obwieszczeniem, uwzględniając stan apteczny. 

 

 
Rysunek 31. RAPORT ZMIAN KODÓW EAN 

 

UWAGA!! Funkcja nie gwarantuje pełnej wiarygodności zawartych informacji, szczególnie  

w odniesieniu do pozycji, o których wiedza jest niedostępna. 

 

7.4. Marża zrealizowana ze sprzedaży. 

 

Za pomocą funkcji „Marża zrealizowana ze sprzedaży” dostępnej w menu „Zyski” modułu APW21-

Zestawienia (rys. 32), użytkownik ma możliwość sprawdzenia zysku oraz średniej marży ze sprzedaży 

leków refundowanych. 

 

 
Rysunek 32. ZESTAWIENIE „MARŻA ZREALIZOWANA ZE SPRZEDAŻY” 
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III. INFORMACJE SERWISOWE. 

 

W module APW22 Kartoteki  menu „Kartoteki”  Refundatorzy  karta Refundatora  Zakładka „Ctrl+3 

Inne” znajduje się funkcja serwisowa związana z generowaniem identyfikatora instalacji wymaganego przy 

komunikacji z NFZ. Funkcja może być używana wyłącznie przez serwis w przypadku awarii i utraty danych, w procesie 

komunikacji z NFZ i nie powinna być używana przez użytkownika.  

 

 
Rysunek 33. GENEROWANIE IDENTYFIKATORA INSTALACJI 

 


