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e-zbiorcze zestawienie  

 

Możliwość wygenerowania e-zbiorcze zestawienie recept jest na liście „Żądania rozliczenia refundacji realizacji 

recept” – w kolumnie „Operacje” opcja  generuj eZestawienie 

Operacja dostępna jest dla propozycji zestawienia zbiorczego o statusie „Zatwierdzona”, na podstawie, której 

nie zostało jeszcze utworzone zestawienie zbiorcze lub zestawienie zostało odrzucone w OW NFZ.  

 

Przed pierwszym pobraniem pliku, operator apteki musi wprowadzić dane: 
• Data sporządzenia zestawienia zbiorczego – system podpowiadana domyślnie datę bieżącą, 
(wprowadzona data nie może być wcześniejsza niż data wygenerowania propozycji zestawienia) 
• Numer dokumentu – unikalny numer dla danej umowy (10 znaków alfanumerycznych, bez spacji, z 
wymuszeniem dużych liter) 
Jeżeli operator wprowadzi numer dokumentu, który był już użyty wcześniej w zatwierdzonym szablonie, 
zostanie wyświetlony komunikat błędu i operator będzie musiał wprowadzić inny numer. 
System sprawdza także unikalność numeru dokumentu według apteki w ramach umowy i roku kalendarzowego, 
biorąc pod uwagę jedynie numery wprowadzone przez operatora apteki. 
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Po wygenerowaniu elektronicznego dokumentu zestawienia zbiorczego dostępne jest ono na zakładce 

eZestawienia zbiorcze ze statusem do podpisu:  

 
 

W dalszych krokach eZestawienie powinno zostać podpisane z użyciem podpisu. 

W celu przystąpienia do podpisywania eZestawienia należy wybrać opcję podpisywanie.   

W tym momencie Operator Apteki ma możliwość elektronicznego 

podpisania eZestawienia. 

 

 
  

Są dwie możliwości podpisania eZestawienia: 

-podpisanie profilem zaufanym 

-podpisanie podpisem kwalifikowanym 

 

 
 

 

  

W celu podpisania eZestawienia za pośrednictwem profilu zaufanego wybieramy opcję podpisz PZ.  

Następnie Operator zostaje przekierowany do Portalu ePUAP, gdzie przy pomocy dostępnych opcji loguje się na 

własny Profil Zaufany, a następnie składa podpis: 
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Podpisanie Profilem Zaufanym 

  

 Po złożeniu podpisu wyświetlane jest okno uwierzytelniania z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, 

które należy zatwierdzić: 

 
Podpisanie Profilem Zaufanym 

Po poprawnym podpisaniu eZestawienia zbiorczego w kolumnie Liczba podpisów wyświetlana jest liczba 

złożonych na dokumencie podpisów, które można przeglądać korzystając z operacji podpisy. 
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Podpisanie Profilem Zaufanym 

 
Podpisanie Profilem Zaufanym 

Jeśli zestawienie z podpisem PZ ma zostać przekazane do OW NFZ należy skorzystać z opcji Przekaż. Jeśli 

natomiast ma być podpisywane kolejnym PZ, należy powtórzyć ścieżkę przedstawioną wcześniej.  

 

eZestawienie może być również podpisane podpisem kwalifikowanym  

Można to zrobić korzystając z operacji pobierz, w celu pobrania pliku eZestawienia na dysk lokalny komputera. 

 
Następnie należy podpisać eZestawienie elektronicznie podpisem kwalifikowanym za pomocą zewnętrznego 

oprogramowania dostarczonego przez dostawców podpisów. 

 

Następnie korzystając z opcji Wczytaj można dokonać zaczytania podpisanego dokumentu. W ramach tej operacji 

następuje sprawdzenie, czy przekazywany dokument: 

• Jest identyczny (z pominięciem złożonego podpisu) z dokumentem, który wcześniej został pobrany z 

bufora za pomocą opcji pobierz. 

• Zawiera przynajmniej jeden podpis kwalifikowany 

 

Po poprawnym podpisaniu eZestawienia zbiorczego w kolumnie Liczba podpisów wyświetlana jest liczba 

złożonych na dokumencie podpisów, które można przeglądać korzystając z operacji podpisy. 

 

Składanie kilku podpisów elektronicznych na jednym eZestawieniu można wykonać bezpośrednio na jednym 

pobranym dokumencie lub składać każdy podpis oddzielnie (pobierać i wczytywać podpisany dokument). 

W celu oddzielnego złożenia podpisów, każda kolejna osoba podpisująca wykonuje czynności opisane powyżej z 

tym, że pobiera ona najnowszą, ostatnią wczytaną wersję dokumentu. 

 

Jeśli eZestawienie zbiorcze podpisane zostało wszystkimi wymaganymi podpisami należy je przekazać do NFZ za 

pomocą opcji Przekaż.  
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W ramach operacji przekazywania zestawienia zbiorczego są wykonywane m.in. następujące czynności: 

• Sprawdzenie poprawności budowy komunikatu XML (weryfikacja z XSD). 

• Sprawdzenie czy zestawienie zostało podpisane przynajmniej jednokrotnie 

sposobem elektronicznym. 

 

 
Następnie należy zatwierdzić przekazywanie eZestawienia. Podczas przekazywania eZestawienia należy określić 

rolę, jaką pełnią osoby podpisujące.  

Wśród pełnionych ról musi pojawić się jeden raz rola kierownika, oraz przynajmniej jeden raz rola właściciela. 

Czyli jeśli na zestawianiu złożony jest tylko jeden podpis, system wymaga, aby wskazana została rola 

kierownik+właściciel. 

 

 
 

Po poprawnym przekazaniu status eZestawienia zmienia się na przesłane . 

 
 

W sytuacji, gdy apteka wykaże realizację recept dla pacjentów podlegających przepisom o koordynacji lub recept 

na import docelowy należy przed przesłaniem  eZestawienia wczytać skany wymaganych załączników w zakładce 

Dokumenty uprawniające. 
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W związku z możliwością składania kilku odrębnych podpisów na jednym eZestawieniu (podpisy składane 

oddzielnie) znacznik „Ukryj archiwalne pozycje” ułatwia pracę Operatorom SZOI, gdyż po jego zaznaczeniu na 

liście wyświetlane są tylko najnowsze pozycje, które powinny zostać podpisane kolejnym podpisem lub 

przekazane do OW NFZ.  

  

Na chwilę obecną istnieje problem dla podpisu kwalifikowanego od dostawców KIR i Eurocert, który polega 

na negatywnej weryfikacji dokumentu XML podpisanego przynajmniej dwoma 

podpisami, gdzie jeden z podpisów jest złożony przez oprogramowanie KIR lub 

Eurocert.  

W związku z tym można użyć podpisu kwalifikowanego KIR lub Eurocert tylko dla eZestawienia, które wymaga 

TYLKO JEDNEGO podpisu (osoby występującej w roli: kierownik+właściciel). 

 

Poniżej przedstawiono tabele obrazujące możliwości składania podpisów (I tabela) i weryfikacji poprawności (II 

tabela) podpisów równoważnych (równoległych) przez oprogramowanie pięciu obecnie dostępnych na rynku 

dostawców podpisów (certyfikatów) kwalifikowanych, na dokumentach XML zawierających zestawienie zbiorcze 

recept w formie elektronicznej.  

  

Tabela I Możliwość składania następujących po sobie podpisów  

   Certum  Charismathics  Szafir  Sigillum  CenCert  

Kolejność 

składania: 

pierwszy 

drugi ↓  →  

Asseco  Eurocert  KIR  PWPW  Enigma  

Asseco   T  N  N  T  T  

Eurocert   T  N  T  T  T  

KIR   T  T  N  T  T  

PWPW   T  T  T  N  T  

Enigma   T  T  T  T  N  

  

Tabela II Weryfikacja poprawności złożonych po sobie podpisów  

   Certum  Charismathics  Szafir  Sigillum  CenCert  

Kolejność 

składania: 

pierwszy 

drugi ↓  →  

Asseco  Eurocert  KIR  PWPW  Enigma  

Asseco   T  N  N  T  T  

Eurocert   N  N  N  N  N  

KIR   N  N  N  N  N  

PWPW   T  N  N  N  T  

Enigma   T  N  N  T  N  
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Objaśnienia:  

- T – jest możliwość złożenia podpisu (I tabela) / dokument z dwoma podpisami jest weryfikowany 

poprawnie  

(II tabela)  

- N – brak możliwości złożenia drugiego podpisu równoległego (równoważnego) (I tabela) / dokument 

z dwoma podpisami nie weryfikuje się poprawnie (II tabela)  

  

W sytuacji, gdy przy weryfikacji eZestawienia zostanie stwierdzona nieprawidłowość, która uniemożliwia jego 

zatwierdzenie, eZestawienie może zostać odrzucone przez operatora NFZ i wówczas apteka będzie miała 

możliwość podejrzenia powodu odrzucenia dokumentu.  

 

W sytuacji, gdy apteka przekaże eZestawienie niekompletne (np. ze względu na brak wymaganych załączników, 

albo inne błędy merytoryczne)  zestawienie będzie oczekiwać na korektę i wówczas apteka będzie miała 

możliwość podejrzenia powodu oczekiwania przez OW NFZ na przekazanie korekty przez aptekę.  

 

W takiej sytuacji apteka będzie zobowiązana do przesłania do oddziału wojewódzkiego  NFZ wniosku o zgodę na 

złożenie korekty do zamkniętego okresu rozliczeniowego.  

Po otrzymaniu informacji o wyrażeniu zgody na przesłanie korekty i otwarciu okresu, apteka będzie mogła 

przesłać dane korygujące i zlecić udostępnienie projektu korekty zbiorczego zestawienia recept.  

Po zatwierdzeniu przez aptekę  propozycji korekty zbiorczego zestawienia apteka będzie mogła wygenerować 

korektę w formie eZestawienia, stosując powyżej opisane kroki. 

 

W sytuacji, gdy apteka zdecyduje się na przesłanie eZestawienia nie należy składać wersji papierowej tego 

zestawienia .  

 


