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1. Objaśnienia 
Jasnofioletowym tłem oznaczone są elementy wprowadzone w komunikatach szczegółowych NFZ, tzn. nie występujące w komunikatach ramowych z 
rozporządzenia MZ. 

1.1. Wpisy w kolumnie “Format” 

data – oznacza datę zapisaną w postaci RRRR-MM-DD 

data+czas - oznacza datę łącznie z czasem zapisane w postaci RRRR-MM-DDTHH:MM:SS (gdzie T jest literą rozdzielającą datę od czasu) 

rok - oznacza rok zapisany w postaci RRRR 

miesiąc - oznacza miesiąc kalendarzowy zapisany w postaci MM 

rok+miesiąc - oznacza miesiąc roku zapisany w postaci RRRR-MM 

liczba(m,n) - oznacza liczbę o maksymalnie m cyfrach znaczących, w tym n cyfr w części ułamkowej, oddzielonej znakiem kropki 

[wart. dom.] –oznacza tzw. wartość domyślną; jeżeli więc dany atrybut nie wystąpi w konkretnym komunikacie, to przyjmuje się, że jego wartość jest 
taka, jak określono w specyfikacji struktury komunikatu; 

1.2. Wpisy w kolumnie “Krotność” 

1z – oznacza, że w konkretnym komunikacie może wystąpić tylko jeden z atrybutów lub elementów na tym samym poziomie hierarchii w ramach 
elementu bezpośrednio nadrzędnego, które oznaczono symbolem “1z”; 

0z – oznacza warunek, który spełniają elementy i atrybuty zgodnie z oznaczeniem “1z” lub że może nie wystąpić żaden z nich; 

1.3. Wpisy w pozostałych kolumnach 

Płeć (w kolumnie “Opis”) - oznacza, że atrybut może przyjmować następujące wartości zgodnie z normą PN-ISO 5218: 

0 – płeć nieokreślona 
1 – mężczyzna 
2 – kobieta 
9 – nieznana 
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2. Komunikat zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
2.1. Ogólna budowa komunikatu danych 

 
Poziom w 
hierarchii 

Element Krotność Opis elementu 

0 komunikat 1 Główny element komunikatu wymiany danych obejmujący wszystkie inne elementy zawierające poszczególne 
grupy informacji. 
Postać zgodna z ogólnym formatem nagłówka wszystkich komunikatów. 

1 swiadczeniodawca 1 Identyfikacja świadczeniodawcy i jego systemu informatycznego 

1 spraw-rozlicz-zposp 1 Element obejmujący dane sprawozdawcze z określonej umowy i okresu rozliczeniowego. 

2 poz-spraw-zposp 0-n Zrealizowane w ramach sprawozdania rzeczowe świadczenia zdrowotne 

3 dane-pr-zposp 1 Dane pozycji rozliczeniowej zaopatrzenia 

4 podst-rozlicz 1 Dane o zgodzie płatnika na refundację zaopatrzenia 

4 przedmiot 1 Wydane świadczenie rzeczowe 

4 nfz:dane-dod-zposp 1 Dodatkowe dane wymagane przez płatnika 
 

2.2. Szczegółowa specyfikacja komunikatu danych o zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze 

 
Poziom w 
hierarchii 

Element Atrybut Krot
ność

Format 
[wart. dom.] 

Opis Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności 

 1  Główny element komunikatu   0 komunikat 

xmlns 1 Stała wartość Identyfikator przestrzeni nazw 
(domyślnej) dla elementów komunikatu 
określonych rozporządzeniem 

Dla formatów komunikatów określonych niniejszym 
rozporządzeniem jest to stała wartość: 
„www.csioz.gov.pl/xml/swd-platnik/1” 
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Poziom w 
hierarchii 

Element Atrybut Krot
ność

Format 
[wart. dom.] 

Opis Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności 

xmlns:nfz 1 Stała wartość Identyfikator przestrzeni nazw i jej alias, 
dla elementów komunikatu określonych 
przez NFZ 

Dla komunikatów stosowanych przez NFZ jest to stała wartość:  
„www.nfz.gov.pl/xml/swd-platnik/1” 

typ 1 do 5 znaków Typ komunikatu (symbol) W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość “ZPOSP” 

wersja 1 do 2 cyfr Nr wersji typu komunikatu W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość „2” 

nfz:wersja 1 do 3 znaków Nr wersji typu komunikatu dla elementów 
komunikatu określonych przez NFZ 

W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość „1.4” 

id-odb 1 do 16 znaków Identyfikator  podmiotu (instytucji) 
odbiorcy komunikatu 

Kod Oddziału Wojewódzkiego NFZ 

id-inst-odb 1 do 38 znaków Identyfikator systemu informatycznego 
odbiorcy komunikatu 

Identyfikator systemu informatycznego Oddziału Wojewódzkiego 
NFZ. 

id-nad 1 do 16 znaków Identyfikator podmiotu (instytucji) 
nadawcy komunikatu 

Identyfikator techniczny świadczeniodawcy lub podmiotu 
pośredniczącego, uzgodniony z płatnikiem. 

id-inst-nad 1 do 38 znaków Identyfikator systemu informatycznego 
nadawcy komunikatu 

Identyfikator systemu informatycznego świadczeniodawcy lub 
podmiotu pośredniczącego, nadany zgodnie z zasadami ustalonymi 
przez płatnika. 

nr-gen 1 liczba (8,0) Numer kolejny komunikatu danego typu, 
wygenerowanego z systemu nadawcy 

 

czas-gen 1 data + czas Data i czas wygenerowania komunikatu Informacja pomocnicza. 

nfz:info-aplik-
nad 

0-1 do 40 znaków Informacje pomocnicze o systemie 
nadawczym generującym niniejszy 
komunikat. 

Informacjp.pomocnicza, przydatna np. w przypadku problemów z 
komunikacją. Może zawierać nazwę i nr wersji 
aplikacjinp.nerującej, producenta, itp. 

nfz:info-
kontakt-nad 

0-1 do 100 
znaków 

Kontakt do osoby odpowip.zialnej po 
stronie nadawcy, np. administratora 
systemu 

Informacja pomocnicza, ułatwiająca rozwiązanie ew. problemów. 
Może zawierać numer telefonp. adres poczty elektronicznej itp. 

 1  Świadczeniodawca dokonujący 
sprawozdawania 

 

typ-id-swd 1 1 znak Typ identyfikatora świadczeniodawcy X – identyfikator techniczny nadany przez płatnika  
 

1 swiadczenioda
wca 

id-swd 1 do 16 znaków Identyfikator świadczeniodawcy  



Komunikaty szczegółowe NFZ - 5 - 
  

Poziom w 
hierarchii 

Element Atrybut Krot
ność

Format 
[wart. dom.] 

Opis Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności 

id-inst 1 do 38 znaków Identyfikator instalacji systemu 
informatycznego świadczeniodawcy 

Unikalny co najmniej w ramach świadczeniodawcy. 
Identyfikator ten definiuje przestrzeń unikalności dla 
identyfikatorów technicznych wszystkich obiektów danych 
tworzonych po stronie świadczeniodawcy i przekazywanych 
płatnikowi, jak: zestaw świadczeń, świadczenie, produkt 
rozliczeniowy. 

nfz:info-
kontakt 

0-1 do 100 
znaków 

Kontakt do osoby odpowiedzialnej po 
stronie świadczeniodawcy 

Informacja pomocnicza, ułatwiająca rozwiązanie ew. problemów. 
Może zawierać numer telefonu, adres poczty elektronicznej. 

 1  Sprawozdanie rozliczeniowe zaopatrzenia 
w przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze 

Sprawozdanie jednoznacznie identyfikowane jest przez: 
- identyfikator instalacji systemu świadczeniodawcy w ramach 
którego wygenerowano sprawozdanie 
- identyfikator dokumentu sprawozdania w ramach instalacji 
systemu informatycznego 
- nr korekty do danego dokumentu sprawozdania (w przypadku 
pierwotnej wersji dokumentu sprawozdania nr korekty przyjmuje 
wartość 0).  

umowa 1 do 24 znaków Identyfikator umowy z płatnikiem   

 nfz:oddz-nfz 1 2 znaki Kod komórki organizacyjnej płatnika np 
dla NFZ kody OW NFZ  (01 – 16) 

Kod Oddziału Wojewódzkiego NFZ, z którym zawarta została 
umowa 

rok 1 rok Rok, którego dotyczy sprawozdanie  

miesiac 1 miesiac Miesiąc, którego dotyczy sprawozdanie  

id-dok-rozl 1 do 24 znaków Identyfikator dokumentu sprawozdania Unikalny w ramach instalacji systemu świadczeniodawcy 
wskazanej w atrybucie „//komunikat/swiadczeniodawca/@id-inst”. 
Pierwotna postać dokumentu, jak i wszystkie jego korekty (atrybut 
@nr-korekty), mają ten sam id. dokumentu sprawozdania 

1 spraw-rozlicz-
zposp 

nr-korekty 1 do 2 cyfr Numer kolejny korekty dokumentu 
sprawozdania korygującego 

Dotyczy sytuacji, w których wymagane jest stworzenie odrębnego 
dokumentu korekty (np. po akceptacji i wypłacie faktury). 

 0-n  Pozycja sprawozdania  

id-inst 0-1 do 38 znaków Identyfikator instalacji systemu 
świadczeniodawcy, w którym została 
zarejestrowana pozycja sprawozdania 

Wymagany, gdy inny niż wpisany w atrybucie 
//komunikat/swiadczeniodawca/@id-inst 

2 poz-spraw-
zposp 

id-poz-rozlicz 1 do 10 cyfr Identyfikator pozycji sprawozdania Jednoznaczny w ramach identyfikatora instalacji systemu 
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Poziom w 
hierarchii 

Element Atrybut Krot
ność

Format 
[wart. dom.] 

Opis Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności 

świadczeniodawcy 

typ-pozycji 1 1 duża litera Typ pozycji Przyjmuje wartości 
K – pozycja korygująca 
N – pozycja normalna 

 0-1 
1z 

 Wskazanie korygowanej pozycji 
rozliczeniowej 

Występuje w przypadku pozycji typu K (korygującej). 

id-inst 0-1 do 38 znaków Identyfikator instalacji systemu 
świadczeniodawcy, w którym została 
zarejestrowana korygowana pozycja 
sprawozdania 

Wymagany, gdy inny niż wpisany w atrybucie 
//komunikat/swiadczeniodawca/@id-inst 

3 pozycja-koryg 

id-poz-koryg 1 do 10 cyfr Identyfikator korygowanej pozycji 
sprawozdania 

Jednoznaczny w ramach identyfikatora instalacji systemu 
świadczeniodawcy 

 0-1 
1z 

 Dane pozycji rozliczeniowej zaopatrzenia Występuje w przypadku pozycji typu N (normalna). 

kod 1 do 5 znaków Kod świadczenia Zgodnie z tabelą nr 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia. 

data-od 1 data Data początku udzielania świadczenia lub 
przyjęcia do realizacji 

Data przyjęcia zlecenia lub innego dokumentu do realizacji bądź w 
przypadku naprawy - data przyjęcia przedmiotu do naprawy 

3 dane-pr-zposp 

data-do 0-1 data Data końca udzielania świadczenia  Data odbioru przedmiotu ortopedycznego bądź środka 
pomocniczego, a w przypadku naprawy - data dokonania naprawy. 

 1  Dane zlecenia/dokumentu zgody na 
realizację, wydanego przez płatnika 
i stanowiącego podstawę rozliczeń 
z płatnikiem 

 

typ-dok 1 1 znak Typ dokumentu Kody typów dokumentów ustalone przez płatnika. 
Wartości: 
K – karta zaopatrzenia 
W – potwierdzony wniosek na zaopatrzenie lub naprawę 

id-dok 1 do 24 znaków Identyfikator dokumentu  

4 podst-rozlicz 

nfz:lp-zlec-
swd 

1 do 12 cyfr Nr zrealizowanego zlecenia nanoszony na 
jego postać papierową w trakcie realizacji 
(rejestracji w systemie informatycznym) 

Numeracja powyższa stosowana jest do uporządkowania 
papierowych zleceń w paczce, w której dostarczane są dokumenty 
do OW NFZ, oraz do jednoznacznego powiązania danych w 
komunikacie z dokumentami papierowymi w paczce. 
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Poziom w 
hierarchii 

Element Atrybut Krot
ność

Format 
[wart. dom.] 

Opis Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności 

Numerację prowadzi każdy z realizatorów niezależnie dla każdego 
z miesięcy sprawozdawczych określonych atrybutami rok, miesiąc 
elementu spraw-rozlicz-zposp (unikalność numeru w ramach 
realizatora, roku i miesiąca sprawozdawczego). 
 
W przypadku korekt dotyczących rozliczeń okresów 
sprawozdawanych przed wprowadzeniem niniejszego zarządzenia 
atrybut przyjmuje wartość „0” 

pesel 0-1 11 cyfr Identyfikator osoby, której dotyczy 
zaopatrzenie 

 

 1  Dane dotyczące wydanego przedmiotu  

kod-przedm 1 do 16 znaków Kod przedmiotu ortopedycznego bądź 
środka pomocniczego, a w przypadku  
naprawy kod naprawy przedmiotu 

Zgodnie z §3 ust. 4 pkt 3 lit. {c} lub §3 ust. 5 pkt 4 lit. {b} 
rozporządzenia, określony przez rozporządzenie wydane na 
podstawie art. 40 ust. 4 ustawy. 

ilosc 1 do 3 cyfr Wydana ilość przedmiotów W przypadku naprawy ilość jest równa 1. 

okres-zaop-od 0-1 rok + miesiąc Początek okresu, za który pobrano 
przedmioty (rok i miesiąc) 

Przekazywany tylko w przypadku realizacji świadczeń na kartę 
zaopatrzenia. 

okres-zaop-
dlug 

0-1 liczba (1,0) 
[1] 

Długość okresu (w miesiącach), za który 
pobrano przedmioty 

j.w. 

refundacja 1 liczba (8,2) Kwota refundacji Zgodnie z §3 ust.4 pkt 4 lit. {d} lub §3 ust.5 pkt 4 lit. {c} 
rozporządzenia. 

doplata 1 liczba (8,2) Kwota dopłaty ze strony pacjenta Zgodnie z §3 ust.4 pkt 4 lit. {e} lub §3 ust.5 pkt 4 lit. {d} 
rozporządzenia. 

4 przedmiot 

nfz:ilosc-
rzecz 

0-1 liczba (8,5) Rzeczywista wydana ilość przedmiotów Atrybut przekazywany w przypadku sprawozdań z realizacji dla 
zaopatrzenia zrealizowanego do 31 grudnia 2007 oraz  
korekt dotyczących rozliczeń okresów sprawozdawanych przed 
wprowadzeniem zarządzenia 108/2007/DI Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2007 r. 
 
Dotyczy zaopatrzenia w środki pomocnicze wydane na podstawie 
karty zaopatrzenia comiesięcznego, które nie zostały 
zakontraktowane przez Oddziały Wojewódzkie NFZ ze 
świadczeniodawcami jednostkowo tzn. na sztuki. 
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Poziom w 
hierarchii 

Element Atrybut Krot
ność

Format 
[wart. dom.] 

Opis Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności 

 
Rzeczywista wydana ilość przedmiotów wyznaczana jako stosunek 
liczby wydanych środków pomocniczych do liczby środków 
przysługujących pacjentowi w ramach danego okresu użytkowania. 
Limity i okresy użytkowania wynikają ze stosownych 
rozporządzeń MZ.  
Przykład: 
Limit ilościowy dla pacjenta to do 60szt miesięcznie 
pieluchomajtek. Pacjentowi wydano 30szt. W takim przypadku 
podany atrybut przyjmuje wartość 0,5. 

 1  Dane dodatkowe ustalone przez płatnika  

kod-wyd-
przedm 

1 do 16 znaków Kod wydanego przedmiotu wg słownika 
NFZ 

 

umiejsc 0-1 1 znak Umiejscowienie przedmiotu Wymagany dla określonych środków.  
Wartości: 
L – lewa strona 
P – prawa strona 
O – obie strony 

upraw-dod 0-1 do 7 znaków Uprawnienie dodatkowe do bezpłatnego 
otrzymania wyrobu medycznego będącego 
przedmiotem ortopedycznym bądź 
środkiem pomocniczym  

Wartości: 
47IW – inwalida wojskowy 
47IB – inwalida wojenny 
47OR – osoba represjonowana 
47CN – cywilne niewidome ofiary działań wojennych 
47MON – uprawnieni żołnierze oraz pracownicy 

data-zlecenia 0-1 data Data zlecenia lekarskiego Występuje tylko w przypadku realizacji świadczenia na podstawie 
karty zaopatrzenia. 

zakres-
swiadcz 

1 do 14 znaków Kod zakresu świadczeń Razem z atrybutem wyróżnik jednoznacznie wskazuje pozycję 
umowy w ramach której nastąpi rozliczenie wydania przedmiotu 
ortopedycznego środka pomocniczego 

wyroznik 1 liczba(4,0) Wyróżnik (wariant) zakresu świadczeń  

miejsce-wyd 0-1 do 16 znaków Miejsce wydania przedmiotu Kod ustalony przez płatnika. (Kod miejsca udzielania świadczenia) 
Wymagany dla zaopatrzenia zrealizowanego po 31 grudnia 2007 

4 
 

nfz:dane-dod-
zposp 

id-prod-handl 0-1 liczba (12,0)   Identyfikator produktu handlowego Przekazywany w przypadku gdy identyfikator produktu 
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Poziom w 
hierarchii 

Element Atrybut Krot
ność

Format 
[wart. dom.] 

Opis Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności 

handlowego został nadany przez płatnika. 
Wymagany dla zaopatrzenia zrealizowanego po 31 grudnia 2007 

2.3. Komunikat potwierdzenia danych o zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

Poziom w 
hierarchii 

Element Atrybut Krot
ność

Format 
[wart. dom.] 

Opis Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności 

 1  Główny element komunikatu   

xmlns 1 Stała wartość Identyfikator przestrzeni nazw 
(domyślnej) dla elementów komunikatu 
określonych rozporządzeniem 

Dla formatów komunikatów określonych niniejszym 
rozporządzeniem jest to stała wartość: 
„www.csioz.gov.pl/xml/swd-platnik/1” 

xmlns:nfz 1 Stała wartość Identyfikator przestrzeni nazw i jej alias, 
dla elementów komunikatu określonych 
przez NFZ 

Dla komunikatów stosowanych przez NFZ jest to stała wartość:  
„www.nfz.gov.pl/xml/swd-platnik/1” 

typ 1 do 5 znaków Typ komunikatu (symbol) W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość “P_ZPO” 

wersja 1 do 2 cyfr Nr wersji typu komunikatu W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość „2” 

nfz:wersja 1 do 3 znaków Nr wersji typu komunikatu dla elementów 
komunikatu określonych przez NFZ 

W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość „1.4” 

id-odb 1 do 16 znaków Identyfikator  podmiotu (instytucji) 
odbiorcy komunikatu 

Identyfikator techniczny świadczeniodawcy lub podmiotu 
pośredniczącego, uzgodniony z płatnikiem. 

id-inst-odb 1 do 38 znaków Identyfikator systemu informatycznego 
odbiorcy komunikatu 

Identyfikator systemu informatycznego świadczeniodawcy lub 
podmiotu pośredniczącego, nadany zgodnie z zasadami ustalonymi 
przez płatnika. 

nr-gen-odb 1 liczba (8,0) Nr generacji potwierdzanego komunikatu  

id-nad 1 do 16 znaków Identyfikator podmiotu (instytucji) 
nadawcy komunikatu 

Kod Oddziału Wojewódzkiego NFZ 

id-inst-nad 1 do 38 znaków Identyfikator systemu informatycznego 
nadawcy komunikatu 

Identyfikator systemu informatycznego Oddziału Wojewódzkiego 
NFZ. 

0 komunikat 

nr-gen 1 liczba (8,0) Numer kolejny komunikatu danego typu, 
wygenerowanego z systemu nadawcy 
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czas-gen 1 data + czas Data i czas wygenerowania komunikatu Informacja pomocnicza. 

nfz:info-aplik-
nad 

0-1 do 40 znaków Informacje pomocnicze o systemie 
nadawczym generującym niniejszy 
komunikat. 

Informacja pomocnicza, przydatna np. w przypadku problemów z 
komunikacją. Może zawierać nazwę i nr wersji aplikacji 
generującej, producenta, itp. 

nfz:info-
kontakt-nad 

0-1 do 100 
znaków 

Kontakt do osoby odpowiedzialnej po 
stronie nadawcy, np. administratora 
systemu 

Informacja pomocnicza, ułatwiająca rozwiązanie ew. problemów. 
Może zawierać numer telefonu, adres poczty elektronicznej itp. 

 1  Świadczeniodawca, który przekazał 
potwierdzane dane 

 

typ-id-swd 1 1 znak Typ identyfikatora świadczeniodawcy X – identyfikator techniczny nadany przez płatnika  
 

id-swd 1 do 16 znaków Identyfikator świadczeniodawcy  

id-inst 1 do 38 znaków Identyfikator instalacji systemu 
informatycznego świadczeniodawcy 

Unikalny co najmniej w ramach świadczeniodawcy. 
Identyfikator ten definiuje przestrzeń unikalności dla 
identyfikatorów technicznych wszystkich obiektów danych 
tworzonych po stronie świadczeniodawcy i przekazywanych 
płatnikowi, jak: zestaw świadczeń, świadczenie, produkt 
rozliczeniowy. 

1 swiadczenioda
wca 

nfz:info-
kontakt 

0-1 do 100 
znaków 

Kontakt do osoby odpowiedzialnej po 
stronie świadczeniodawcy 

Informacja pomocnicza, ułatwiająca rozwiązanie ew. problemów. 
Może zawierać numer telefonu, adres poczty elektronicznej. 

 1  Potwierdzenia sprawozdania 
rozliczeniowego zaopatrzenia 
w przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze 

 

umowa 1 do 24 znaków Identyfikator umowy z płatnikiem   

rok 1 rok Rok, którego dotyczy potwierdzane 
sprawozdanie 

 

miesiac 1 miesiąc Miesiąc, którego dotyczy potwierdzane 
sprawozdanie 

 

id-dok-rozl 1 do 24 znaków Identyfikator dokumentu rozliczeniowego  

1 potw-spraw-
rozlicz-zposp 

nr-korekty 0-1 do 2 cyfr Numer potwierdzanej korekty dokumentu 
rozliczeniowego 
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 0-1 
1z 

 Informacja o ewentualnym problemie 
związanym z całością sprawozdania 

 

waga 1 1 znak Waga wskazywanego problemu Wartości: 
B - Błąd - problem powodujący odrzucenie danych 
O - Ostrzeżenie - sygnalizacja potencjalnego problemu 
I - Informacja - dodatkowa informacja od płatnika, np. sugestia 
sprawdzenia danych w sytuacji podejrzenia często popełnianego 
błędu 

kod 1 do 10 znaków Kod problemu Zestaw kodów ustalany jest przez odbiorcę potwierdzanych danych 
(płatnika). 

2 problem 

opis 1 do 250 
znaków 

Opis problemu  

2 potw-poz-
spraw-zposp 

 0-1 
1z 

  Nie występuje jeśli wykryto problemy na poziomie całości 
sprawozdania. 

 0-n  Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu 
danych świadczenia zaopatrzenia (pozycji 
sprawozdania) 

Nie występuje tylko wtedy, gdy w potwierdzanym sprawozdaniu 
nie przekazano żadnych świadczeń zaopatrzenia. 

id-inst 0-1 do 38 znaków Identyfikator instalacji systemu 
świadczeniodawcy, w którym została 
zarejestrowana potwierdzana pozycja 
rozliczeniowa 

Wymagany, gdy inny niż wpisany w atrybucie 
//komunikat/swiadczeniodawca/@id-inst 

3 potw-poz-rozl-
zposp 

id-poz-rozl 1 do 10 cyfr Identyfikator potwierdzanej pozycji 
rozliczeniowej sprawozdania 

 

 0-n  Informacja o ewentualnych problemach 
związanych z pozycją sprawozdania 

Nie występuje, gdy nie ma żadnych problemów z daną pozycją 
sprawozdania. 

waga 1 1 znak Waga wskazywanego problemu Wartości: 
B - Błąd - problem powodujący odrzucenie danych 
O - Ostrzeżenie - sygnalizacja potencjalnego problemu 
I - Informacja - dodatkowa informacja od płatnika, np. sugestia 
sprawdzenia danych w sytuacji podejrzenia często popełnianego 
błędu 

4 problem 

kod 1 do 10 znaków Kod problemu Zestaw kodów ustalany jest przez odbiorcę potwierdzanych danych 
(płatnika). 
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opis 1 do 250 
znaków 

Opis problemu  

 
 


