
Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Weryfikacji 

Kod sprawdzenia Nazwa sprawdzenia Kod błędu Komunikat błędu 

60502007 Sprawdzenie, czy recepta 

została powtórnie 

zrealizowana w innej aptece. 

60502007 Należy sprawdzić poprawność 

przekazanego numeru recepty. 

Numer recepty sprawozdany 

również w innej aptece. 

60503038 Sprawdzenie czy 

zrealizowana recepta  

o numerze została 

przydzielona dla podmiotu. 

60503038 Recepta o numerze nie została 

przydzielona dla podmiotu. 

60503039 Sprawdzenie, czy przekazany 

numer recepty znajduje  

się w pulach recept 

wydanych przez bieżący OW. 

60503039 Numer recepty nieprzydzielony 

przez OW NFZ. W przypadku 

przekazania prawidłowego 

numeru recepty skontaktuj  

się z OW NFZ. 

60503040 Sprawdzenie czy 

zrealizowana recepta została 

wystawiona przez osobę 

uprawnioną będącą 

dysponentem recepty. 

60503040 Recepta o wskazanym nr nie 

została przydzielona osobie, 

która wystawiła receptę. 

60503042 Sprawdzenie, czy przekazana 

recepta została zastrzeżona  

w Centralnej Bazie Recept. 

60503042 Realizacja recepty po dacie 

zastrzeżenia w Centralnej 

Bazie Recept. 

60503043 Sprawdzenie, czy przekazany 

NPWZ jest adekwatny  

do wzoru recepty 

wskazuje na receptę 

przydzieloną dla pielęgniarki 

lub położnej. 

60503043 Cyfra 6-ta numeru recepty 

wskazuje na inny typ NPWZ 

osoby uprawnionej 

(pielęgniarka lub położna). 

60504005 Sprawdzenie, czy numer 

recepty został powtórzony  

w ramach różnych realizacji. 

60504005 Zdublowany numer recepty  

w ramach apteki. 

60504006 Sprawdzenie, czy numer 

recepty został powtórzony  

w ramach różnych realizacji  

w ramach apteki.  

60504006 Zdublowany numer recepty. 

60507001 Sprawdzenie, czy przekazany 

identyfikator personelu 

 jest wykazany w potencjale 

zgłoszonym do umowy  

na realizację recept 

refundowanych. 

60507001 Osoba realizująca receptę  

nie jest wykazana w ewidencji 

osób zatrudnionych w aptece. 

60702010 Sprawdzenie, czy przekazano 

nr REGON dla recept innych 

niż pro autore/pro familiae. 

60702010 Sprawozdano nieprawidłowy 

nr REGON dla recepty innej 

niż pro autore / pro familiae. 

60703001 Sprawdzenie, czy nr PESEL 

osoby uprawnionej 

wystawiającej receptę  

ma status "5" - "NIE ŻYJE" 

w replice CWU.  

60703001 Przekazany NPWZ osoby 

uprawnionej wskazuje  

na wystawienie recepty  

po zgonie osoby. Sprawdź 

poprawność przekazanego 

numeru na recepcie.  

Jeśli poprawnie przekazałeś 

dane skontaktuj się  



z Oddziałem NFZ. 

60802004 Sprawdzenie, czy dwie 

pierwsze cyfry prawa 

wykonywania zawodu 

pielęgniarki / położnej 

wskazują na OIPiP. 

60802004 Nieprawidłowy numer prawa 

wykonywania zawodu 

pielęgniarki/położnej. 

60902015 Sprawdzenie, czy dla 

uprawnienia IW lub IB 

przekazano numer PESEL. 

60902015 Brak numeru PESEL pacjenta 

dla uprawnienia IW lub IB. 

60902016 Sprawdzenie czy PESEL  

ma status ZGON w replice 

CWU. 

60902016 Wykazany Nr PESEL 

wskazuje na dzień realizacji 

recepty po dacie zgonu 

pacjenta wg Wykazu 

Ubezpieczonych. Sprawdź, 

czy przekazane dane są zgodne 

z treścią recepty.  

Jeśli poprawnie przekazałeś 

dane skontaktuj się z OW NFZ. 

60902018 Sprawdzenie, czy 

sprawozdano nr PESEL  

w przypadku posłużenia 

uprawnieniem innym niż 

"X". 

60902018 Sprawdź poprawność kodu 

uprawnień i nr PESEL 

pacjenta.  

60902020 Sprawdzenie, czy pacjent  

jest kobietą poniżej 50 roku 

życia, dla recepty 

wystawionej z uprawnieniem 

CN (według numeru PESEL). 

60902020 Realizacja recepty  

z uprawnieniami "CN"  

dla kobiety powyżej 50 roku 

życia. 

60902021 Sprawdzenie, czy przekazano 

prawidłowy tytuł 

uprawnienia pacjenta  

w ramach danego typu 

identyfikatora pacjenta. 

60902021 Sprawdź poprawność 

przekazanego uprawnienia 

dodatkowego. 

60902022 Sprawdzenie,  

czy przekazano nr 

poświadczenia zgodnie  

z formatem. 

60902022 Przekazany nr poświadczenia 

osoby uprawnionej  

do świadczeń opieki 

zdrowotnej na podstawie 

przepisów  

o koordynacji niezgodny  

z formatem. 

60902024 Sprawdzenie, czy pacjent  

jest kobietą poniżej 50 roku 

życia, dla recepty 

wystawionej  

z uprawnieniem "CN" 

(według numeru PESEL  

lub daty urodzenia). 

60902024 Realizacja recepty  

z uprawnieniami "CN" 

 dla kobiety powyżej 50 roku 

życia.  

60904008 Sprawdzenie, czy recepta 

przekazana w pozycji raportu 

została wystawiona  

dla pacjenta, który w replice 

60904008 Prosimy o sprawdzenie 

poprawności przekazanego  

nr Pesel, wykazany nr PESEL 

wskazuje na wystawienie 



Centralnego Wykazu 

Ubezpieczonych posiada 

nieważny numer PESEL. 

recepty dla pacjenta  

z unieważnionym numerem 

PESEL wg Wykazu 

Ubezpieczonych.  

60904009 Sprawdzenie, czy recepta 

przekazana w pozycji raportu 

została wystawiona  

dla pacjenta, który w replice 

Centralnego Wykazu 

Ubezpieczonych posiada 

status "Nieubezpieczony". 

60904009 Wystawienie recepty  

dla pacjenta o statusie 

NIEUBEZPIECZONY  

wg Wykazu Ubezpieczonych. 

Proszę sprawdzić poprawność 

sprawozdanego nr Pesel 

pacjenta.  

60904010 Sprawdzenie, czy recepta 

przekazana w pozycji raportu 

została wystawiona 

pacjentowi nie będącemu 

rezydentem UE (w replice 

Centralnego Wykazu 

Ubezpieczonych posiada 

status rezydenta UE). 

60904010 Wystawienie recepty  

dla rezydenta UE. Sprawdź 

poprawność przekazanych 

danych. 

60904011 Sprawdzenie, czy według 

CWU pacjent ma status inny 

niż "ubezpieczony",  

dla recepty z uprawnieniem 

DN. 

60904011 Realizacja recepty  

z uprawnieniami "DN"  

dla ubezpieczonego pacjenta. 

60904012 Sprawdzenie, czy według 

CWU pacjent ma status inny 

niż "ubezpieczony",  

dla recepty wystawionej  

z uprawnieniem CN. 

60904012 Realizacja recepty z 

uprawnieniami "CN"  

dla ubezpieczonego pacjenta. 

Proszę sprawdzić poprawność 

sprawozdanego numeru 

PESEL pacjenta. 

60904014 Sprawdzenie, czy wskazany 

nr PESEL występuje w bazie 

CWU. 

60904014 Sprawdź poprawność 

przekazanego nr PESEL.  

60904015 Sprawdzenie, czy data 

wystawienia recepty 

przekazanej w pozycji 

raportu nie jest późniejsza  

niż data zgonu pacjenta  

wg ostatniej dostępnej repliki 

Centralnego Wykazu 

Ubezpieczonych.  

60904015 Wykazany nr PESEL wskazuje 

na wystawienie recepty  

po dacie zgonu pacjenta  

wg Wykazu Ubezpieczonych. 

Sprawdź, czy przekazane dane 

są zgodne  

z treścią recepty. Jeśli 

poprawnie przekazałeś dane 

skontaktuj się z OW NFZ. 

60904016 Sprawdzenie, czy według 

CWU pacjent ma status inny 

niż "ubezpieczony",  

dla recepty z uprawnieniem 

DN. 

60904016 Realizacja recepty z 

uprawnieniami "DN"  

dla ubezpieczonego pacjenta. 

60905004 Sprawdzenie, czy w 

przypadku atrybutu nr-

pacjenta/@typ równy 4 został 

sprawozdany PESEL. 

60905004 Sprawozdano numer PESEL 

pacjenta zamiast numer 

identyfikacyjny karty 

występujący na Europejskiej 

Karcie Ubezpieczenia 

Zdrowotnego. 



60905006 Realizacja recepty 

 z uprawnieniem "DN"  

dla pacjenta powyżej 18 roku 

życia. 

60905006 Realizacja recepty 

z uprawnieniem "DN"  

dla pacjenta powyżej 18 roku 

życia. W przypadku 

sprawozdania nr PESEL 

opiekuna skontaktuj się z OW 

NFZ. 

60905009 Sprawdzenie, czy  

w przypadku identyfikacji 

pacjenta na podstawie 

identyfikatora innego niż  

nr PESEL (typ 

identyfikatora) nie posłużono 

się identyfikatorem którego 

budowa jest zgodna z 

budową nr PESEL. 

60905009 Sprawozdano nr PESEL 

pacjenta zamiast numeru 

dokumentu Ubezpieczenia 

Zdrowotnego.  

60905010 Sprawdzenie występowania 

zgody wójta/burmistrza  

w oddziałowym rejestrze 

dokumentów zawierających 

między innymi zgody 

wójta/burmistrza. 

60905010 Dla sprawozdanego nr PESEL 

brak w bazie OW NFZ 

dokumentu zgody 

wójta/burmistrza (uprawnienie 

"BW"). 

60905011 Sprawdzenie, czy dla recept 

wystawionych na podstawie 

poświadczenia,  

data wystawienia recepty 

zawiera się w okresie 

ważności poświadczenia. 

60905011 Data wystawienia recepty nie 

zawiera się w okresie ważności 

poświadczenia. 

60905012 Sprawdzenie, czy  

w przypadku sprawozdania 

typu identyfikatora pacjenta 

= 4 (osoba posiadająca prawo  

do świadczeń, objęta 

przepisami o koordynacji 

posiadająca Europejską Kartę 

Ubezpieczenia) nie 

sprawozdano nr dokumentu 

sugerującego poświadczenie. 

60905012 Sprawozdany typ pacjenta = 4 

(EKUZ) wskazuje na użycie 

niewłaściwego numeru 

dokumentu. 

60905013 Sprawdzenie występowania 

dokumentu poświadczenia  

w bazie OW NFZ.  

60905013 Sprawozdany numer 

poświadczenia nie został 

wydany przez OW NFZ. 

Sprawdź poprawność 

przekazanego numeru. 

60905014 Realizacja recepty z 

uprawnieniem "DN"  

dla pacjenta powyżej 18 roku 

życia. 

60905014 Realizacja recepty z 

uprawnieniem DN dla pacjenta 

powyżej 18 roku życia. W 

przypadku sprawozdania nr 

PESEL opiekuna skontaktuj się 

z OW NFZ. 

61002011 Sprawdzenie, czy dla recepty 

typu "8" termin realizacji 

recepty nie przekroczył 30 

dni od dnia jej wystawienia. 

61002011 Przekroczony 30-dniowy 

termin ważności recepty. 



61002013 Sprawdzenie, czy dla leku 

immunologicznego  

nie został przekroczony 

termin ważności recepty 

liczony od dnia wystawienia 

recepty. 

61002013 Przekroczony termin ważności 

recepty dla leku 

immunologicznego. 

61002014 Sprawdzenie, czy dla recepty 

typu "8" i w przypadku gdy 

recepta jest wystawiona  

na kontynuację lecenia termin 

realizacji recepty nie 

przekroczył 30 dni od daty  

od której można zrealizować 

receptę. 

61002014 Przekroczony 30-dniowy 

termin ważności recepty  

w stosunku  

do daty od której możliwa  

jest realizacja. 

61002015 Sprawdzenie, czy dla recepty 

typu "9" (Rpw) nie został 

przekroczony termin 

realizacji recepty.  

61002015 Przekroczony termin ważności 

recepty oznaczonej symbolem 

"Rpw". 

61002017 Sprawdzenie, czy  

dla antybiotyku nie został 

przekroczony termin 

realizacji recepty, liczony  

od dnia jej wystawienia. 

61002017 Przekroczony termin ważności 

recepty. 

61003022 Sprawdzenie, czy dla leku 

immunologicznego  

nie przekazano daty  

realizacji od.  

61003022 Zabronione przekazanie daty 

realizacji od dla leków 

immunologicznych. 

61205005 Sprawdzenie, czy 

jednostkowa wartość 

refundacji dla leku 

recepturowego nie przekracza 

kwoty ustalonej w macierzy 

L009. 

61205005 Sprawdź poprawność wyceny 

leku recepturowego.  

61205009 Sprawdzenie, czy dla leku 

recepturowego nie 

przekazano informacji  

o typie i kodzie 

zaordynowanego leku. 

61205009 Niedozwolone przekazanie 

zamiennika dla leku 

recepturowego. 

61206004 Sprawdzenie, czy lek 

zaordynowany znajduje  

się w tej samej grupie 

limitowej, co lek wydany. 

61206004 Lek wydany nie znajduje się  

w tej samej grupie limitowej,  

co lek zaordynowany. 

61206005 Sprawdzenie, czy lek 

zaordynowany znajduje  

się w tej samej grupie 

limitowej, co lek wydany. 

61206005 Lek wydany nie znajduje się  

w tej samej grupie limitowej,  

co lek zaordynowany. 

61304011 Czy przekazano poprawny 

kod katalogu względem 

przekazanego kodu EAN? 

61304011 Kod EAN przypisany  

do niewłaściwej grupy leków 

(kod katalogu). 

61304012 Czy przekazany przez aptekę 

kod EAN mieści  

się w katalogu=3 dla 

uprawnienia=IB? 

61304012 Nieprawidłowe uprawnienie 

(IB) dla przekazanego wyrobu 

medycznego. 



61304016 Sprawdzenie, czy kod EAN 

sprawozdany w ramach 

importu docelowego  

nie znajduje  

się w obwieszczeniu 

obowiązującym na dzień 

realizacji recepty. 

61304016 W ramach importu docelowego 

sprawozdano lek  

z obowiązującego 

obwieszczenia. 

61304017 Sprawdzenie, czy 

zaordynowany kod EAN 

(/lek@kod) znajduje  

się w obwieszczeniu 

obowiązującym na dzień 

realizacji recepty. 

61304017 Kod zaordynowanego leku 

spoza obowiązującego 

obwieszczenia. 

61304018 Sprawdzenie, czy przekazany 

w ramach importu 

docelowego kod EAN został 

zarejestrowany w Polsce. 

61304018 Przekazany kod EAN/GTIN 

wskazuje na lek zarejestrowany 

w Polsce (początek kodu 

590xxxxxxxxx). W przypadku 

sprawozdania kodu 

EAN/GTIN z opakowania leku 

skontaktuj się z OW NFZ. 

61304020 Sprawdzenie, czy przekazany 

kod EAN zaordynowany 

przez pielęgniarki znajduje  

się na wykazie leków 

dozwolonych do 

samodzielnej ordynacji  

przez pielęgniarki. 

61304020 Przekazany kod EAN  

jest spoza listy leków  

do samodzielnej ordynacji 

przez pielęgniarki  

i położne. 

61304025 Sprawdzenie, czy kod EAN 

sprawozdany w elemencie 

lek-gotowy/@kod znajduje 

się w obowiązującym 

obwieszczeniu  

na dzień realizacji recepty. 

61304025 Kod zaordynowanego leku 

spoza obowiązującego 

obwieszczenia. 

61304026 Sprawdzenie czy lek wydany 

z uprawnieniem S mógł być 

zrealizowany bez dopłaty 

pacjenta z wykorzystaniem 

uprawnienia dodatkowego. 

61304026 Sprawozdano uprawnienie 

realizacja "S" pomimo 

występowania równie 

korzystnego dla pacjenta 

uprawnienia dodatkowego. 

Należy przekazać  

w "uprawnienie-realizacja" 

uprawnienie dodatkowe 

pacjenta. 

61304029 Czy w przypadku 

przekazania wartości atrybutu 

lek/@uprawnienie-75plus = 

"S" pacjent w dniu 

wystawienia recepty 

ukończył 75 rok życia. 

61304029 Przekazano uprawnienie 75 

plus. Dane przekazane  

na recepcie wskazują, że 

pacjent nie ukończył 75 roku 

życia w dniu wystawienia 

recepty.  

61304030 Sprawdzenie, czy przekazany 

kod EAN zaordynowany  

przez pielęgniarki/położne 

nie znajduje się na wykazie 

leków niedozwolonych  

do ordynacji przez 

pielęgniarki/położne. 

61304030 Przekazany kod EAN znajduje 

się na liście leków 

niedozwolonych do ordynacji 

przez pielęgniarki/położne. 



61304031 Sprawdzenie, czy przekazany 

kod EAN zaordynowany 

przez położną znajduje się  

na wykazie leków 

dozwolonych  

do samodzielnej ordynacji 

przez położną. 

61304031 Przekazany kod EAN jest 

spoza listy leków  

do samodzielnej ordynacji 

przez pielęgniarki  

i położne. 

61306004 Sprawdzenie, czy 

sprawozdana ilość leku  

jest liczbą całkowitą. 

61306004 Błędnie przekazana ilość 

opakowań leku. 

61307006 Sprawdzenie odpłatności 

pacjenta z wielkością opłaty 

ryczałtowej dla leków 

recepturowych dla recept 

wystawionych po 19 

października 2014 r. 

61307006 Odpłatność pacjenta niezgodna 

z wielkością opłaty ryczałtowej 

dla leków recepturowych. 

61307007 Sprawdzenie, prawidłowości 

obliczenia odpłatności  

dla produktów gotowych  

dla pacjenta. 

61307007 Błędnie obliczona dopłata 

pacjenta. 

61307008 Sprawdzenie, czy dla leku 

gotowego przekazano 

właściwą kombinację 

uprawnienia z którym 

zrealizowano receptę, 

uprawnienia dodatkowego 

oraz rodzaju odpłatności 

pacjenta. 

61307008 Nieprawidłowa kombinacja 

uprawnienie, z którym 

zrealizowano receptę i rodzaju 

odpłatności. 

61307010 Sprawdzenie odpłatności 

pacjenta z wielkością opłaty 

ryczałtowej dla leków 

recepturowych dla recept 

wystawionych po 19 

października 2014 r. 

61307010 Odpłatność pacjenta niezgodna 

z wielkością opłaty ryczałtowej 

dla leków recepturowych. 

61308001 Cena detaliczna niezgodna  

z urzędową ceną detaliczną  

z obowiązującego 

obwieszczenia. 

61308001 Cena detaliczna niezgodna  

z urzędową ceną detaliczną  

z obowiązującego 

obwieszczenia. 

61308004 Czy przekazany przez aptekę 

kod EAN zawiera  

się w odpowiednim 

podzbiorze, ustalonym  

na podstawie macierzy 

"Benefit - podzbiór 

produktów" zgodnie  

z obwieszczeniem ważnym 

na dzień realizacji recepty? 

61308004 Produkt o przekazanym kodzie 

EAN nie mógł być wydany  

na dzień realizacji recepty 

pacjentowi z przekazanym 

uprawnieniem i przekazanym 

rodzajem odpłatności.  

61402001 Sprawdzenie, czy w ramach 

leku recepturowego 

przekazano więcej niż jeden 

składnik. 

61402001 Sprawozdano 

jednoskładnikowy lek 

recepturowy. 

61402002 Sprawdzenie, czy dla 

każdego składnika leku 

przekazano kod składnika 

61402002 Nie przekazano kodu 

składnika. 



receptury. 

61402003 Sprawdzenie, czy  

dla składnika leku 

recepturowego, w którym 

wskazano na kod EAN, kod 

składnika jest kodem EAN. 

61402003 Przekazano niepoprawny kod 

EAN dla składnika leku 

recepturowego. 

 


