
 
Uwaga WAŻNE ZMIANY W ROZLICZENIACH 
  
W celu utrzymania płynności finansowej świadczeniodawców, na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020r. o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w systemie SZOI wprowadzono 
następujące zmiany:  
1. Zmiana terminu płatności rachunków za udzielone świadczenia z 14 dni od przekazania do OW 
dokumentacji rozliczeniowej na 5 dni roboczych od przekazania dokumentacji rozliczeniowej (§ 24 ust. 1 
OWU).  

 
2.Zmiana w zakresie zgód na wcześniejsze rozliczenie świadczeo – skrócenie z 14 dni do 7 dni 
dopuszczalnej długości okresu sprawozdawczego (§ 24 ust. 6 OWU).  
Istniejące już w systemie zgody na wcześniejsze rozliczenie nie wymagają zmian – w okresie od 1 marca 
2020 r. system automatycznie umożliwi rozliczanie zamiast w 2, to w 4 transzach.  
 
Proces pobiera do generacji szablonów następującą częśd wartości miesięcznego limitu, dotyczącego 
bieżącego miesiąca (w ramach poszczególnych punktów umowy rozliczanych na podstawie komunikatu 
SWIAD), w zależności od dnia dodania zlecenia naliczania:  
• • 0,25 – w przypadku dodania zlecenia w terminie od 7 do 14 dnia miesiąca  

• • 0,50 - w przypadku dodania zlecenia w terminie od 15 do 21 dnia miesiąca  

• • 0,75 - w przypadku dodania zlecenia w terminie od 22 do przedostatniego dnia miesiąca  

• • pełny limit w przypadku dodania zlecenia w ostatnim dniu miesiąca  
 
Jak dodad w Portalu SZOI zgodę na wcześniejsze rozliczanie w trybie 7 dniowym?  
UWAGA!  
Ścieżka dodawania wniosku o zgodę na wcześniejsze rozliczanie świadczeo nie zmienia się względem 
dotychczasowej.  
Przed rozpoczęciem pracy z wnioskami należy dodad operatorowi systemu odpowiednie uprawnienie. Aby 
tego dokonad należy przejśd do listy uprawnieo, która jest dostępna w części Administrator -> Operatorzy -
> Uprawnienia. W nowo otwartym oknie należy zaznaczyd haczykiem uprawnienie Obsługa wniosków o 
zgodę na wcześniejsze rozliczenie. 
Wszystkie operacje związane z wnioskami o zgodę na wcześniejsze rozliczenie można dokonad na poniższej 
liście (menu Umowy - Zgody na wcześniejsze rozliczanie) 
 
Wniosek zostaje dopisany do listy ze statusem wprowadzony. Poprawny wniosek należy zatwierdzid za 
pomocą opcji zatwierdź, a następnie wydrukowad.  
W istniejącej sytuacji wskazane  jest, aby wnioski o zgodę na wcześniejsze rozliczenie oraz wnioski o zgodę 
na rozliczenie bez sprawozdawczości były obsługiwane elektronicznie.  
Wobec powyższego wprowadzono zmianę w obsłudze wniosków – po wydrukowaniu wniosek ma zostad 
podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania świadczeniodawcy i  
następnie należy dołączyd go do wniosku za pomocą opcji załączniki. W tym celu należy wybrad opcję 
Załączniki w kolumnie operacje. 
Ostatnim krokiem jest przekazanie wniosku do OW NFZ za pomocą opcji prześlij. Podczas przesyłania 
system sprawdza, czy dla przesyłanego wniosku dodano załącznik, jeśli nie - system wyświetla ostrzeżenie 
o konieczności przekazania wniosku do OW w formie papierowej. 
 
UWAGA:  
- w przypadku rozliczania świadczeo innych niż ryczałt PSZ system wyliczy limit w zależności od daty 
złożenia żądania rozliczenia 
- w przypadku ryczałtu PSZ operator musi wskazad dwiartkę,  za którą się chce wygenerowad żądanie 
rozliczenia czyli MUSI wygenerowad w sumie 4 szablony w miesiącu:  
 
W momencie zatwierdzania parametrów zlecenia rozliczenia system sprawdza, czy wybrany typ okresu nie 
został wybrany za wcześnie weryfikując wybrany typ okresu względem bieżącej daty:  



• • dni miesiąca: od 1 do 7 – najwcześniejsze użycie: 7-go dnia miesiąca  

• • dni miesiąca: od 8 do 15 – najwcześniejsze użycie: 15-go dnia miesiąca  

• • dni miesiąca: od 16 do 22 – najwcześniejsze użycie: 22-go dnia miesiąca  

• • dni miesiąca: od 23 do kooca miesiąca – najwcześniejsze użycie: ostatni dzieo miesiąca  
 
3. Umożliwienie, w okresie do 10 września 2020 r. (dla okresów rozliczeniowych od 2020-03 do 2020-08) 
na wniosek świadczeniodawcy, ustalanie należności z tytułu realizacji świadczeo rozliczanych na 
podstawie ceny jednostkowej jednostki rozliczeniowej (np.: pkt, osobodzieo, porada, …) dla danej 
pozycji umowy, jako iloczynu odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i 
kwoty zobowiązania w planie pozycji umowy w tym okresie rozliczeniowym.  
 
Jak Świadczeniodawca składa wniosek o zgodę na rozliczenie bez sprawozdawczości?  
Nowy typ wniosku WRS – Wniosek o zgodę na rozliczenie bez sprawozdawczości obsługiwany jest 
analogicznie jak wnioski o wcześniejsze rozliczanie tzn. dodawany przez Świadczeniodawcę w Portalu SZOI 
oraz opiniowany w OW NFZ. Wnioski WRS dostępne są w tym samym miejscu co wnioski WWR (o zgodę na 
wcześniejsze rozliczanie).  
Zasadniczą różnicą podczas dodawania wniosku WRS jest wskazanie odpowiedniego typu wniosku – 
rachunek bez sprawozdawczości. 
 
Jak wygląda obsługa rachunków dla rozliczeo bez sprawozdawczości?  
Świadczeniodawcy przekazują do OW NFZ rachunki bez szablonów za pomocą SZOI na dotychczasowych 
zasadach.  
Rozbudowana została funkcja zatwierdzania rachunku polegająca na uwzględnieniu obecności zgody 
„Rozliczenie bez sprawozdawczości”. System przy obecności zaakceptowanego wniosku tego typu zadziała 
tak, że efektywny limit będzie odpowiadał narastająco planowi pozycji z umowy od pierwszego miesiąca 
okresu rozliczeniowego do miesiąca, za który przekazano rachunek (okres rozliczeniowy wynika z miesiąca, 
za który przekazano rachunek). 
 
UWAGA: 
- o zgodę na rozliczenie niewykonanych świadczeo do limitu umowy bez szablonu za miesiąc marzec można 
będzie wystąpid po aktualizacji systemu czyli od 1.04.2020.  O zgodę można wystąpid od marca do sierpnia 
2020 roku 
- świadczeniodawcy, którzy realizują świadczenia częściowo, składają najpierw raport statystyczny, 
następnie żądanie rozliczenia i rachunek do szablonu a następnie na podstawie posiadanej zgody rachunek 
bez szablonu za pozostałą częśd limitu   


