
Instrukcja wykonania zestawienia refundacyjnego (Ks-AOW – program firmy Kamsoft) oraz 
przekazania raportu do  NFZ za pomocą Portalu Świadczeniodawcy (nie dotyczy aptek 

rozliczających się przez platformę SZOI)

Pierwszym krokiem, jeszcze przed wykonaniem raportu refundacyjnego,  jest oczywiście sprawdzenie 
obecności i poprawności kodów oraz zdublowanych recept w programie 23- KONTROLA , podobnie jak 
przed rokiem 2012.

UWAGA!!! PROSZĘ W ŻADNYM WYPADKU NIE WYSYŁAĆ SAMODZIELNIE WIĘCEJ JAK 
JEDEN RAPORT REFUNDACYJNY W JEDNYM OKRESIE!!! 

WSZYSTKIE POPRAWKI WYKONUJEMY KOREKTAMI, A NIE NOWYMI, KOLEJNYMI 
RAPORTAMI!!  BARDZO WAŻNE!!!

Następnym etapem jest utworzenie raportu refundacyjnego w programie 21-ZESTAWIENIA.
Postępujemy jak niżej:

I
1. [CTRL + 1] Zestawienie refundacyjne
2. [ F2 ] Utwórz raport
3. w tabelce, jaka nam się pojawiła, wybieramy okres refundacyjny [ F4 ] wybór okresu lub podając 

zakres dat w polach „Początek okresu” i „Koniec okresu” i zatwierdzamy klawiszem [ ENT] OK

4. w tabeli „Zestawienia refundacyjne” pojawił nam się nowy raport o odpowiednim zakresie dat i 
numerze okresu



5. klawiszem [ F4 ] Edycja przechodzimy do zawartości raportu

6. przeglądamy raport pod względem poprawności – czy nie występują pozycje błędne – oznaczone na 
czerwono. Możemy również przefiltrować raport używając funkcji [ F9 ] Filtruj według i 
wybierając opcję „Pozycje z ostrzeżeniami”



7. Ostrzeżenia możemy odczytać wciskając [ F5] Ostrzeżenia

8. ewentualne błędy poprawiamy edytując pozycję klawiszem  [ F4 ] Zmień. Wówczas otwiera nam się 
tabelka, gdzie po prawej stronie mamy pola do poprawki ( Po korekcie). 



Do wyboru mamy dwie zakładki (góra tabelki) – Dane recepty i Dane leku. Poprawiamy stosownie do 
potrzeb i zatwierdzamy klawiszem [ F2 ] Zapisz.  Jeżeli chcemy jakąś pozycję usunąć z zestawienia 
refundacyjnego (nie przekazywać jej do refundacji) to wciskamy na niej klawisz [ F8 ] Usuń.

UWAGA! ŻADNA Z TYCH OPERACJI NIE MA SKUTKÓW W POZYCJACH SPRZEDAŻY. 
RÓWNIEŻ POPRAWKI NANOSZONE W SPRZEDAŻY NA POZYCJE, NIE SĄ 
UWZGLĘDNIANE W ISTNIEJĄCYM JUŻ RAPORCIE. DLA TEGO POPRAWEK 
DOKONUJEMY (NA POTRZEBY REFUNDACJI) WŁĄŚNIE W RAPORCIE REFUNDACYJNYM!

9. po poprawieniu / usunięciu pozycji zapisujemy raport [CTRL+F10] Zapisz analogicznie jak w 
„starym systemie”. Po zapisaniu wychodzimy z raportu [ ESC ] Zamknij i przechodzimy do 
PORTALU ŚWIADCZENIODAWCY

II
1. Uruchamiamy Portal Świadczeniodawcy i logujemy się.
2. Po zalogowaniu przechodzimy do tabelki pod nazwą Apteki i klikamy w odnośnik: „Przekazanie  

danych o zrealizowanych lekach – szczegółowe sprawozdanie refundacyjne”.

3. Otwiera nam się kolejne okno, umożliwiające przesłanie pliku. Wybieramy przycisk „Przeglądaj” i 
wskazujemy na plik .xml zapisany w programie aptecznym. 



4. Następnie wciskamy przycisk „Wyślij”, w polu Status postępu pokażę się informacja o szybkości 
przesłania i wielkości pliku.

5. Czekamy, aż w polu status pojawi się informacja „Przetworzona”. 



Wówczas klikamy na „Podgląd”, 

otworzy się informacja czy, jakie, i ile błędów jest w zestawieniu. Jeżeli jest informacja „odrzucono 0”, 
oznacza to, że wszystkie pozycje zostały poprawnie zaczytane. Klikamy „Powrót”

6. W kolumnie „Odpowiedź” klikamy „Pobierz” i zapisujemy plik zwrotny .xml z funduszu.



III
1. Ponownie wchodzimy w zestawienia refundacyjne w programie 21-ZESTAWIENIA
2. ustawiamy się na raporcie, do którego chcemy wczytać odpowiedź z funduszu i wciskamy funkcję 

[ F6 ] Komunikat zwrotny. Otworzy nam się okno z wyborem pliku do wczytania. 

WAŻNE: pole „Pliki  typu” musi wskazywać (zawierać) na *.xml, w przeciwnym razie plik z odpowiedzią 
nie będzie widoczny do wskazania. Typ pliku możemy wybrać z rozwijanego menu klikając na czarny 
trójkąt z prawej strony. Po wskazaniu pliku klikamy na „Otwórz” i zostanie wczytany komunikat zwrotny. 
Jeżeli w podglądzie na Portalu Świadczeniodawcy były wykazane błędy, musimy je znaleźć wchodząc w [ 
F3 ] Podgląd i następnie wyfiltrować przez [ F9 ] i poprawić (korekta). Instrukcja wykonania korekty i 
dalszego postępowania w osobnym dokumencie. 

Nie wolno ponownie przesyłać raportu, tylko korekty !!



IV
1. Jeżeli w odpowiedzi z funduszu nie ma błędów, możemy żądać propozycji szablonu. Logujemy się 

ponownie do Portalu Świadczeniodawcy  i w rubryce „Apteki” klikamy na odnośnik „Okresy 
rozliczeniowe”. Jeżeli informacja o rozliczeniu okresu nie pojawi się automatycznie, na dole strony 
klikamy w „Szczegóły”

2. W oknie pojawi się informacja o rozliczeniu okresu. 

Zaznaczamy potwierdzenie przekazania kompletu danych, następnie klikamy przycisk „Zleć 
wygenerowanie szablonu z propozycją”. Pokaże się wtedy informacje, że zostało zarejestrowane zlecenie 
wygenerowania szablonu, na dole okna pokaże się stan „Generowanie szablonu z propozycją” i 
„Przetwarzanie danych po stronie OW NFZ”



3. Po pewnym czasie ponownie wchodzimy w „Okresy rozliczeniowe”

4. Na dole strony pokaże się informacja o udostępnieniu szablonu z propozycją a z prawej strony 
odnośnik „Szczegóły” który klikamy. Pokażą się trzy przyciski, wybieramy „Propozycja szablonu”.



5. Zapoznajemy się z propozycją szablonu. Jeżeli ilość recept i kwoty są prawidłowe, możemy 
zatwierdzić szablon ( przyciskiem „Zatwierdź”), jeżeli dalej jesteśmy w podglądzie szablonu 
wciskamy „Powrót”  i następnie pobieramy  „Pobierz (PDF)”  plik szablonu. Szablon drukujemy, 
podpisujemy i wysyłamy do NFZ

6. Jeżeli jakieś wartości nie zgadzają się, odrzucamy szablon („Popraw sprawozdanie”) i   
poprawiamy raport korektą!

7. Jeżeli szablon został zatwierdzony to w programie 21 ZESTAWIENIA → Zestawienie refundacyjne 
ustawiamy się na raporcie i wciskamy [ F12 ] Uzgodniono z NFZ

Aleksander Król     


