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11.9 Blokady osób personelu medycznego 
 

W Portalu została dodana funkcjonalność Blokad osób personelu dostępna z menu Potencjał -> Zasoby 

świadczeniodawcy -> Blokady osób personelu. W miejscu tym znajdują się tylko aktywne blokady osób personelu, 

które są utworzone dla umów dla danego świadczeniodawcy.  

 

 
Rys. 11.36 Blokady osób personelu 

 

W kolumnie Operacje znajduje się link Szczegóły blokady, który umożliwia zapoznanie się z dokładnymi 

informacjami związanymi z daną blokadą. 

 

11.10 Wnioski o zgodę na wcześniejsze rozliczenie oraz na rozliczanie bez 

sprawozdawczości 
 

W celu umożliwienia wykonania:  

Ø rozliczenia świadczeń rachunkiem refundacyjnym, wystawionym wcześniej niż ostatniego dnia miesiąca 
rozliczanego  

Ø  rozliczenia świadczeń rachunkiem refundacyjnym bez sprawozdawczości (bez przesłanego komuniku 
SWIAD dotyczącego świadczeń z rachunku) 

konieczne jest złożenie przez świadczeniodawcę odpowiednich wniosków 

Ø WWR – wniosek o zgodę na wcześniejsze rozliczanie 

Ø WRS - wniosek o zgodę na rozliczanie bez sprawozdawczości  
Ścieżka postępowania dla obu powyższych wniosków jest analogiczna. 
 

Przed rozpoczęciem pracy z wnioskami należy dodać operatorowi systemu odpowiednie uprawnienie. Aby tego 
dokonać należy przejść do listy uprawnień, która jest dostępna w części Administrator -> Operatorzy -> 

Uprawnienia. W nowo otwartym oknie należy zaznaczyć haczykiem uprawnienie Obsługa wniosków o zgodę na 

wcześniejsze rozliczenie: 

 

 
Rys. 11.37 Uprawnienie operatora systemu  

 

Wszystkie operacje związane z wnioskami o zgodę na wcześniejsze rozliczenie można dokonać na poniższej liście: 
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Rys. 11.38 Lista wniosków o zgodę na wcześniejsze rozliczenie 

 

Aby wprowadzić nowy wniosek do systemu należy skorzystać z opcji . W nowo otwartym 

oknie operator musi wprowadzić następujące informacje: 

· Umowę – przy pomocy Słownika umów należy wybrać odpowiednią umowę 

· Okres wnioskowany: 

Ø Miesiąc od musi  mieścić się w okresie obowiązywania umowy 

Ø Miesiąc do musi  mieścić się w okresie obowiązywania umowy 

Miesiące od-do muszą mieścić się dodatkowo w tym samym okresie rozliczeniowym. 

· Typ wniosku – wybrać: 

Ø Wcześniejsze rozliczenie  

Ø Rozliczenie bez sprawozdawczości  

· Uzasadnienie – dlaczego świadczeniodawca wnioskuje o zgodę na wcześniejsze rozliczenie 

 

 
Rys. 11.39 Dodawanie wniosku o zgodę na wcześniejsze rozliczenie 

 

Nowo wprowadzony wniosek pojawi się na Liście wniosków o zgodę na wcześniejsze rozliczenie ze statusem 

wprowadzony.  

 

Dla wniosków w kolumnie Operacje dostępne są następujące funkcje: 

· Podgląd – sprawdzenie szczegółów wniosku  

· Edycja – modyfikacja wszystkich danych, które zostały wprowadzone podczas dodawania wniosku do 

systemu (dostępna dla statusu wprowadzony) 

· Załączniki – dodanie załączników do wniosków 

· Zatwierdź - zmiana statusu wniosku na zatwierdzony  

· Wydruk – umożliwia wydruk zatwierdzonego wniosku 

· Prześlij – umożliwia przesłanie zatwierdzonego wniosku do OW NFZ 
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· Anuluj 

 

Poprawny wniosek należy zatwierdzić za pomocą opcji Zatwierdź. Dla zatwierdzonych wniosków dostępna jest 

operacja wydruku. Wniosek należy wydrukować, podpisać przez osoba upoważnioną do reprezentowania 

świadczeniodawcy i dostarczyć do OW NFZ. Dozwoloną ścieżką jest również dołączenie skanu podpisanego 

dokumentu do wniosku za pomocą opcji załączniki.  

 

W celu dodania załącznika do wniosku należy skorzystać z opcji Załączniki. Po jej wybraniu dostępna będzie lista 

załączników jakie zostały podpięte do danego wniosku.  

Opcja  umożliwia dołączenie do wniosku załączników w postaci pliku. System dopuszcza 

następujące formaty plików: JPG, GIF, PNG, PDF. 

 

 
Rys. 11.40 Lista załączników do wniosku o zgodę na wcześniejsze rozliczanie 

 
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. 

 

11.11  Obsługa wniosków o sfinansowanie nadwykonań – dla umów od 2007 

roku  

 

Opcja ta dostępna jest dla umów obowiązujących od 2007 roku, dla których określona została, przez OW NFZ, 

konfiguracja umożliwiająca składanie wniosków o sfinansowanie nadywkonań. 

 

Na Liście umów dodano operację Wnioski o sfinansowanie nadywkonań, która pozwala na wyświetlenie listy 

wniosków o sfinansowanie nadwykonań dla wskazanej umowy w układzie: 

 

 
Rys. 11.41 Lista wniosków o sfinansowanie nadwykonań 

· Numer wniosku 

· Typ wniosku – ugoda 

· Numer umowy – numer umowy dla której sporządzony został wniosek 

· Status wniosku – wnioski posiadają następujące statusy:  

Ø Wprowadzony – status początkowy  

Ø Przekazany do OW NFZ – po zmianie statusu wniosku przez świadczeniodawcę  

z wprowadzony na przekazany do OW NFZ (zmiana statusu możliwa o ile w dniu bieżącym  

z konfiguracji wynika, że nadal możliwe jest przekazywanie wniosków)  


