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Komunikat procesu importu Opis 

Rok sprawozdawczy: rok nie może być późniejszy 
niż rok bieżący i wcześniejszy niż rok ubiegły 

Wykazany w komunikacie rok sprawozdawczy nie 
może być późniejszy niż rok bieżący i wcześniejszy 
niż rok ubiegły. 

Komunikat XML dotyczący listy oczekujących za 
dany miesiąc sprawozdawczy nie może być przyjęty 
przez system informatyczny OW NFZ wcześniej niż 
ostatniego dnia miesiąca sprawozdawczego. 

Komunikat XML dotyczący listy oczekujących za 
dany miesiąc sprawozdawczy nie może być przyjęty     
przez system informatyczny OW NFZ wcześniej niż 
ostatniego dnia miesiąca sprawozdawczego. 

Miesiąc sprawozdawczy nie może być późniejszy niż 
miesiąc bieżący i wcześniejszy niż dwa miesiące 
wstecz od miesiąca bieżącego 

Miesiąc sprawozdawczy nie może być późniejszy niż 
miesiąc bieżący i wcześniejszy niż dwa miesiące 
wstecz od miesiąca bieżącego (nie licząc miesiąca 
bieżącego) 

Raport od świadczeniodawcy id świadczeniodawcy z 
id instalacji id instalacji o numerze generacji nr 
generacji został już zaimportowany 

Przesłany plik został już wcześniej zaimportowany 
do systemu. 

Data oceny: data oceny nie może być późniejsza niż 
data bieżąca 

Data oceny kolejki wprowadzana przez 
świadczeniodawcę nie może być późniejsza niż data 
bieżąca i wcześniejsza niż pierwszy dzień miesiąca 
sprawozdawczego. 

Data oceny: data oceny nie może być wcześniejsza 
niż pierwszy dzień miesiąca sprawozdawczego 

Dla identyfikatora technicznego komórki: id 
techniczne komórki nie występują wymagane dwie 
kategorie medyczne 

Dla każdego identyfikatora technicznego komórki 
organizacyjnej muszą być dwie kategorie medyczne: 
pilne i stabilne. 

Id tech. kom ogr. id techniczne komórki  wystąpił w 
komunikacie więcej niż jeden raz (nie dla procedury 
medycznej) 

Identyfikator techniczny komórki organizacyjnej nie 
może występować w komunikacie wielokrotnie, za 
wyjątkiem przypadku gdy sprawozdawana jest 
jednocześnie kolejka do komórki organizacyjnej oraz 
na procedury medyczne. 

Brak w bazie danych miejsca wykonywania usług o 
id tech. komórki: id techniczne komórki 

Brak w bazie danych aktywnej komórki o podanym 
kodzie. 

Brak w umowach w okresie okres miejsca 
wykonywania: id techniczne komórki 

Brak w umowach dla danego świadczeniodawcy za 
podany okres aktywnego miejsca wykonywania 
świadczeń o podanym kodzie. 

Dla lista-oczek@nfz:id-tech-kom-org: id techniczne 
komórki sprawozdano lista-oczek@id-kom-org: VII 
część kodu resortowego przesłana w xml, gdy 
wartość VII części kodu w systemie dla tej komórki 
wynosi  VII część kodu resortowego w bazie 

Do identyfikatora technicznego komórki 
organizacyjnej musi być przypisany właściwy 
identyfikator komórki organizacyjnej wg księgi RZOZ 
tj. część VII kodu resortowego. 

Brak w słowniku komórki o kodzie: VIII cześć kodu 
resortowego 

Brak w słoniku komórki o podanym kodzie 

Dla komórki VIII cześć kodu resortowego nie 
ewidencjonuje się kolejek 

Dla komórki o podanym kodzie nie ewidencjonuje się 
kolejek 

Nieprawidłowy kod procedury/programu: kod 
procedury 

Nieprawidłowy kod procedury 

Dla lista-oczek@id-kom-org=VII cześć kodu 
resortowego, lista-oczek@nfz:id-tech-kom-org= id 
techniczne komórki, podzbior-ocz@kod-kateg= kod 
kategorii dla podzbior-ocz@szac-czas-oczek= 
szacinkowy czas oczekiwania dla zerowej wart 
czasu oczek przesłano większą od zera lb osób 
oczek 

Liczba osób oczekujących nie może być większa od 
"0", w przypadku gdy średni przewidywany czas 
oczekiwania (szac-czas-oczek) jest równy "0". 

Dla lista-oczek@id-kom-org=VII cześć kodu Liczba osób oczekujących wpisanych na listę od 1 
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resortowego, lista-oczek@nfz:id-tech-kom-org=id 
techniczne komórki, podzbior-ocz@kod-kateg= kod 
kategorii  przesłano większą wartość atrybutu 
podzbior-ocz@lb-oczekuj-od niż wartość atrybutu 
podzbior-ocz@lb-oczekuj 

stycznia 2007 roku nie może być większa od łącznej 
liczby oczekujących. tj. wartość atrybutu nfz:lb-
oczekuj-od powinna być zawsze mniejsza lub równa 
wartości atrybutu lb-oczekuj 

Do okresu sprawozdawczego marzec 2008 średni 
przewidywany czas oczekiwania musi być zawsze 
przekazywany 

Do okresu sprawozdawczego marzec 2008 r. średni 
przewidywany czas oczekiwania musi być zawsze 
przekazywany. 

 
 
 
 


