
Gdańsk, dnia 20 lutego 2006 r.
FFU/SD-344 /2006

Dotyczy: rozliczeń za rok 2006 

W nawiązaniu do stwierdzonych licznych błędów w przekazanych przez Państwa raportach statystycznych za

styczeń 2006,  uprzejmie przypominamy, że w roku 2006 zgodnie z §1  Ogólnych Warunków Umów o udzielanie

świadczeń  opieki  zdrowotnej  (definicja  raportu  statystycznego)   wprowadzonymi Rozporządzeniem  Ministra

Zdrowia  z  dnia  6  października  2005  roku Świadczeniodawca zobowiązany jest  wskazać  świadczenia  objęte

rachunkiem (kwota określona w rachunku oraz raporcie statystycznym nie może być wyższa od wartości określonych

w planie rzeczowo-finansowym w okresie sprawozdawczym). 

Podstawą zapłaty jest:

• prawidłowo  sporządzony  raport  statystyczny  /nie  dotyczy  podstawowej  opieki  zdrowotnej,

lecznictwa uzdrowiskowego oraz pomocy doraźnej i transportu sanitarnego/

• prawidłowo wystawiony rachunek

• Sprawozdanie finansowe powinno być przesłane do każdego rachunku osobno oraz każdorazowo po

dokonaniu korekt danych w PŚ. 

W związku z powyższym, przywołując zapisy §25 pkt 3 Ogólnych Warunków Umów o udzielanie świadczeń

opieki zdrowotnej informujemy, że w sytuacji, gdy raport statystyczny sporządzony został w sposób nieprawidłowy

(np.  nie  wskazano  świadczeń  do  zapłaty,  wskazano  świadczenia  do  zapłaty  na  kwotę  przewyższającą  limit

wynikający z umowy) lub rachunek został wystawiony w kwocie niezgodnej z raportem statystycznym będzie to

skutkowało wstrzymaniem całości płatności do czasu usunięcia powstałych nieprawidłowości.

Zasada  ta  obowiązuje  od  stycznia  2006  roku,  uwzględniając  jednak  problemy związane z  wycofaniem

świadczeń wcześniej wskazanych do rozliczeń w PŚ, Świadczeniodawcy, którzy w rozliczeniu za styczeń wskazali

do zapłaty świadczenia ponad plan wynikający z umowy zobowiązani są do skorygowania raportu statystycznego za

styczeń 2006  roku oraz  w przypadku wystawienia nieprawidłowej faktury do wystawienia stosownej  korekty w

terminie do dnia złożenia rozliczeń za luty 2006r.

                     Z poważaniem

                                                                                                                   Marek Tarchalski
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