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INFORMACJE OGÓLNE 
 

W celu usprawnienia wymiany dokumentów w postaci elektronicznej (raporty statystyczne 

(apteczne), zestawienia refundacyjne (apteczne), komunikaty zwrotne) firma Kamsoft zaprojektowała 

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI), zapewniający dwukierunkową wymianę danych 

pomiędzy Oddziałem Wojewódzkim NFZ i jego kontrahentami: aptekami, punktami aptecznymi oraz 

świadczeniodawcami. Celem Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji jest bezpieczne 

przekazywanie informacji oraz wyeliminowanie licznych błędów związanych z dotychczasowymi 

formami wymiany dokumentów elektronicznych, takimi jak dyskietki czy poczta elektroniczna. 

Przesyłane dyskietki często ulegały uszkodzeniu, a zapisane na nich pliki były niemożliwe do 

odczytania, co powodowało konieczność ponownego dostarczenia dokumentów w postaci 

elektronicznej i skutkowało przesunięciem terminu płatności. Wysyłka dokumentów za 

pośrednictwem poczty elektronicznej skraca czas dostarczenia pliku do Oddziału, jednak nie 

gwarantuje możliwości zweryfikowania, czy list dotarł do adresata, czy dotarł do niego w 

niezmienionej postaci (z załącznikami czy bez) i czy w czasie, który upłynął od momentu wysłania listu 

do chwili jego odbioru, list nie został przeczytany przez osoby nieupoważnione. 

Samodzielne wczytanie plików na serwer przez system SZOI powoduje, że operator ma 

świadomość terminowego dostarczenia plików do ZOW NFZ, a w związku z tym nie musi już 

wykonywać dodatkowych połączeń telefonicznych w celu potwierdzenia przesłania plików. Ponadto 

pliki przesłane przez serwer dostępowy weryfikowane są automatycznie pod względem poprawności 

ich struktury, a tym samym nadanie dokumentowi statusu „wczytany” gwarantuje, iż format 

przesłanego pliku jest poprawny. 

Korzystanie z SZOI umożliwi Państwu umieszczanie na serwerze dostępowym elektronicznej 

wersji zestawienia refundacyjnego aptecznego i raportu statystycznego aptecznego. Taka forma 

przekazywania wymienionych danych do Zachodniopomorskiego OW NFZ nie zwalnia jednak Państwa 

z konieczności dostarczenia osobiście lub przesłania pocztą do siedziby tutejszego Oddziału formy 

„papierowej” zestawienia refundacyjnego aptecznego. Terminy realizacji płatności, wynikających ze 

składanej dokumentacji, będą liczone od daty złożenia do siedziby ZOW NFZ kompletu wymaganej 

dokumentacji, zarówno w formie elektronicznej, jak i „papierowej” (zestawienia refundacyjnego). 

System SZOI został zbudowany w oparciu o technologię WEB przy uwzględnieniu wszelkich 

sposobów zabezpieczania dostępu do tego systemu (szyfrowanie komunikacji - SSL z kluczem 128-

bitowym). Oznacza to, że dostęp do przesyłanych danych mają tylko uprawnione osoby po stronie 

Oddziału NFZ oraz kontrahenci: świadczeniodawcy, apteki i punkty apteczne, które zostały 

zarejestrowane w systemie i uzyskały konta dostępowe do aplikacji SZOI. 

W celu dodatkowego zabezpieczenia aplikacji i zawartych w niej danych, wprowadzono 

monitoring systemu. Oznacza to, że każde logowanie użytkownika do systemu jest odnotowywane na 

serwerze, wraz z operacjami, które wykonuje oraz numerem IP komputera, z którego korzysta  

w trakcie wykonywania zadań. Z powyższego opisu łatwo się domyśleć, że identyfikacja każdego  

z niepowołanych użytkowników nie jest trudna. Po zakończeniu pracy w SZOI konieczne jest 

wylogowanie użytkownika z systemu, możliwe po wybraniu opcji: „Wyloguj” i zatwierdzeniu 

polecenia przyciskiem „Tak”. 
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DOSTĘP DO SZOI 
 

W przypadku aptek i punktów aptecznych, które nie mają podpisanej umowy upoważniającej 

do korzystania z SZOI, możliwe jest uzyskanie dostępu, po złożeniu w siedzibie ZOW NFZ kompletu 

dokumentów, zamieszczonych w serwisie internetowym ZOW NFZ, dostępnym pod adresem: 

www.nfz-szczecin.pl („Załączniki niezbędne do korzystania z Portalu SZOI” w zakładce „Dla 

Świadczeniodawcy”). 

 

LOGOWANIE DO SZOI 
 

Adres logowania SZOI umieszczony został pod adresem WWW serwisu internetowego ZOW 

NFZ (www.nfz-szczecin.pl). Procesu logowania dokonuje się za pomocą kodu PIN i hasła 

udostępnionego przez ZOW NFZ.  

• PIN - ciąg znaków stanowiący unikalny kod identyfikacyjny nadany operatorowi OW NFZ.  

• Hasło - hasło uprawniające do pracy w systemie, odpowiednie dla podanego PINu. Hasło może się  

składać z następujących elementów - 23456789AaBbCcDdEeFfGgHhJjKkMmNnPpRrSsTtUuVvWw  

XxYyZz, brak w nim m.in. znaków, które mogą wprowadzić w błąd: małe L, duże L, cyfra jeden, cyfra  

zero, małe O, duże O.  

 Zalecane jest, aby po wykonaniu pierwszego logowania do systemu, operator 

świadczeniodawcy skorzystał z operacji dostępnych w obszarze Administrator, w celu dodania nowych 

operatorów systemu. Każdy operator systemu może mieć zdefiniowane uprawnienia, zależne od 

powierzonych mu zadań. Operator ponosi pełną odpowiedzialność za zmiany wprowadzone  

w systemie, mające wpływ na rozliczenie z NFZ. Z tego tytułu udostępnianie PIN-u i hasła osobom 

trzecim jest niedozwolone. 

 

PRZESYŁANIE DOKUMENTÓW APTECZNYCH POPRZEZ SZOI 
 

Rozliczenia apteczne realizowane są za pośrednictwem plików raportów statystycznych 

aptecznych (RS*.*) oraz zestawień refundacyjnych (RR*.*), generowanych w stosowanym 

oprogramowaniu rozliczeniowym, przesyłanych jednocześnie za pośrednictwem SZOI. 

Należy zwrócić uwagę, iż plik raportu statystycznego aptecznego po zaimportowaniu przez 

świadczeniodawcę uzyskuje status „przesłany” w przeciwieństwie do plików pochodzących  

z wcześniejszych okresów rozliczeniowych, które posiadają status: „zatwierdzony”, „zatwierdzony 

zweryfikowany” lub “odrzucony”. Po przeprowadzeniu weryfikacji raportu statystycznego 

aptecznego (RS*.*) możliwe jest pobranie komunikatu zwrotnego. Raport zwrotny stanowi 

zestawienie problemów wykrytych w stosunku do poszczególnych pozycji danego raportu 

statystycznego.  

 

 

  

 

 

 



Strona 4 z 10 
 

 

 

 

RAPORTY STATYSTYCZNE (APTECZNE) 
 

 
Przesłane do OW NFZ pliki raportów statystycznych aptecznych (RS*.*) przedstawiane są w postaci 

tabeli, obejmującej: 

• Data wczytania – informacja o dacie przesłania pliku na serwer SZOI, 

• Źródło – informacja o źródle wczytywania danych (SIKCH/SZOI) w zależności od sposobu 

dostarczenia pliku, 

• Nazwę pliku/Kod rap. SIKCH – nazwa pliku nadana przez Świadczeniodawcę (RS*.*) oraz 

numer systemowy SIKCH nadawany przez ZOW NFZ 

• Status – informacja o statusie wczytanego pliku:  

- przesłany na serwer dostępowy OW NFZ (plik nie posiada kodu raportu SIKCH), 

- zaimportowany do weryfikacji – zaimportowany na serwer SIKCH, plik przed weryfikacją, 

- zaimportowany do zatwierdzenia – plik po wykonaniu weryfikacji raportu statystycznego. 

Jeżeli w systemie SIKCH został wygenerowany i udostępniony raport zwrotny, dla tego statusu 

pliku zostanie wyświetlony link do pliku raportu zwrotnego, 

- zatwierdzony zweryfikowany, 

- odrzucony, 

- usunięty, 

• Rok – rok rozliczeniowy przesłanego pliku, 

• Okres – okres rozliczeniowy przesłanego pliku numer okresu rozliczeniowego, 

• Raporty zwrotne – funkcjonalność pozwalająca na pobranie komunikatu zwrotnego do pliku 

raportu statystycznego importowanego do stosowanego oprogramowania rozliczeniowego. 

 

 

Przesyłka plików raportów statystycznych aptecznych (RS*.*) możliwa jest z poziomu menu: 
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“Sprawozdawczość”, “Raporty statystyczne (apteczne)” według procedury zilustrowanej poniższymi 

obrazami. 
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Pliki komunikatów zwrotnych do raportów statystycznych (RS*.*) mogą zostać pobrane w oknie 

“Raporty statystyczne (apteczne)” dostępnym z pozycji menu: “Sprawozdawczość” według 

procedury zilustrowanej poniższymi obrazami. 
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Lista raportów zwrotnych przedstawiona jest za pomocą tabeli, obejmującej informacje o:  

− typie raportu,  

− dacie weryfikacji,  

−  statusie weryfikacji lub liczbie występujących błędów w raporcie.  

W kolumnie „operacje” dostępne są opcje pobierania pliku raportu zwrotnego „pobierz raport” oraz 

przeglądania pliku ze strony „pokaż raport”.  

 

  

Po zakończeniu prac nad listą raportów zwrotnych należy kliknąć w przycisk opcji „powrót do listy 
raportów statystycznych”. Opcja ta spowoduje przywrócenie głównego okna „Raporty statystyczne 
(apteczne)” przedstawionego poniżej.  
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ZESTAWIENIE REFUNDACYJNE (APTECZNE) 

 

 
Przesłane do OW NFZ pliki zestawień refundacyjnych (RR*.*) przedstawiane są w postaci tabeli, 

obejmującej: 

- datę przesłania pliku zestawienia, 

- typ dokumentu, 

- nazwę pliku, 

- status pliku, czyli etap realizacji przyjęcia pliku zestawienia w OW NFZ, 

- rok rozliczeniowy, 

- typ okresu rozliczeniowego, 

- numer okresu rozliczeniowego, 

- wartość rachunku wynikającą z realizacji wydań leków, 

- nazwę oddziału rozliczającego. 

 

Pliki zestawień refundacyjnych (RR*.*) powinny zostać przesłane w oknie “Zestawienia 

refundacyjne” dostępnym z pozycji menu: “Sprawozdawczość” według procedury zilustrowanej 

poniższymi obrazami. 
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