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Komunikat nr 126/2017 dla świadczeniodawców  

w sprawie sprawozdawania świadczeń w ramach  

podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) 

 

Świadczenia w ramach umowy o udzielanie świadczeń w systemie podstawowego szpitalnego 

zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej realizowane są w oparciu o dedykowany typ umowy 03/8. 

Dla umowy pozycje są sprawozdawane następująco: 

 pozycja umowy 03.000.XXX.XX Ryczałt PSZ nie jest sprawozdawana komunikatem SWIAD; 

 pozycja umowy finansowana w ramach ryczałtu jest sprawozdawana z ceną 0; 

 pozycja umowy kontraktowana odrębnie jest sprawozdawana analogicznie jak w okresach 

poprzednich. 

Zmianie ulega sposób weryfikacji dokumentów uprawniających niezbędnych do poprawnej weryfikacji 

uprawnień do świadczeń (dokument UE, decyzja wójta/burmistrza lub oświadczenie o przysługującym 

świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie uzyskanej decyzji, o której 

mowa w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej). Na podstawie 

przekazanych informacji w komunikacie SWIAD lista wymaganych w danym miesiącu sprawozdawczym 

dokumentów uprawniających zostanie przygotowana i udostępniona na Portalu Świadczeniodawcy.  
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Dla zakresów finansowanych odrębnie, procedura przekazywania dokumentów potwierdzających 

uprawnienia nie uległa zmianie. Dokumenty nadal przekazywane są do rachunku. 

Ryczałt na kolejny okres rozliczeniowy wyliczany jest na podstawie pozytywnie zweryfikowanych pozycji 

rozliczeniowych. Pozycja spełniająca kryteria do uznania w szablonie/zestawieniu to pozycja: 

 pozytywnie zweryfikowana; 

 do której zostały przekazane wszystkie wymagane dokumenty; 

 spełniająca inne określone warunki takie jak: udzielenie świadczeń w okresie ważności 

dokumentu uprawniającego i w trybie z niego wynikającym. 

W przypadku negatywnego zweryfikowania danego dokumentu, na Portal Świadczeniodawcy zostanie 

przekazana informacja o przyczynie takiego zdarzenia. Niepoprawienie przez świadczeniodawcę 

wskazanych nieprawidłowości będzie skutkować nieuwzględnieniem pozycji przy naliczaniu ryczałtu  

na kolejny okres rozliczeniowy. 


