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1. Czy przy wykryciu upcodingu i wskazaniu poprawnego kodu, Uczestnik powinien 

uwzględnić wartość zaoszczędzoną przez płatnika zachowując ten sam sposób 

rozliczenia? Na przykład pacjent był pierwotnie rozliczony grupą A24 w trybie leczenia 

jednego dnia, więc kod wskazany jako poprawne rozliczenie przez Uczestnika, również 

zakłada opłatę jak za leczenie jednego dnia (jeżeli nowy kod dopuszcza taki sposób 

rozliczenia). Alternatywnie, dla uproszczenia, możemy przyjąć że pacjenci będą rozliczani 

ilością punktów jak za wartość punktową hospitalizacji, wskazaną w kolumnie F załącznika 

1 zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju 

leczenie szpitalne. 

 

 

Zgodnie z regulaminem konkursu Uczestnik przedstawia dla każdej pozycji rozliczeniowej 
uznanej za nieprawidłową "Kod produktu jednostkowego, który wg  Uczestnika powinien 
być sprawozdany w przypadku tego produktu" jeżeli uważa za stosowne wszelkie inne 
uwagi możliwe są do zamieszczenia w polu uzasadnienie. Pole może również zawierać 
założenia, które przyjął dla zastosowania nowej pozycji rozliczeniowej w tym również 
różnicę pomiędzy sprawozdaną liczbą punktów a wynikającą z analizy Uczestnika.  

  

2. Jaką wartość punktową za pobyt pacjenta Uczestnik powinien przyjąć w sytuacji, kiedy 

nowo wybrana pozycja rozliczeniowa nie dopuszcza rozliczenia świadczenia w taki sam 

sposób jak pierwotna? Na przykład pacjent był pierwotnie rozliczony grupą z opłatą jak 

za leczenie jednego dnia, ale wybrane przez Uczestnika poprawne rozliczenie nie 

dopuszcza tej metody rozliczenia. 

  

Zgodnie z regulaminem konkursu Uczestnik przedstawia dla każdej pozycji rozliczeniowej 
uznanej za nieprawidłową "Kod produktu jednostkowego, który wg  Uczestnika powinien 
być sprawozdany w przypadku tego produktu" jeżeli uważa za stosowne wszelkie inne 
uwagi możliwe są do zamieszczenia w polu uzasadnienie.  

 

3. Jaka wartość punktowa powinna być wybrana, jeżeli poprawne rozliczenie wskazanie 

przez Uczestnika dopuszcza możliwość rozliczenia jak za leczenie jednego dnia, a 

pierwotne nie dopuszczało? W jaki sposób określić czy szpital ma umowę na ten rodzaj 

rozliczenia? 

 

Wartości punktowe określają stosowane Zarządzenia Prezesa NFZ. Uczestnik w polu 
uzasadnienie może wyjaśnić dlaczego przyjął wskazany sposób rozliczenia za 
prawidłowy.Pole może również zawierać założenia, które przyjął dla zastosowania nowej 
pozycji rozliczeniowej w tym również uzasadnienie dlaczego powinna być sprawozdana 
nowa pozycja rozliczeniowa.   



 

 

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa 

 tel.: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 

biuro@csioz.gov.pl | www.csioz.gov.pl 

Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP 

NIP: 5251575309 | REGON: 001377706 

2 

 

 

4. Czy zamawiający będzie weryfikował uwzględnienie odpowiedniej wartości punktowej 

przy propozycji prawidłowego rozliczenia? W jaki sposób przebiegnie weryfikacja 

 

  

Zgodnie z regulaminem konkursu Uczestnik przedstawia dla każdej pozycji rozliczeniowej 
uznanej za nieprawidłową "Kod produktu jednostkowego, który wg  Uczestnika powinien 
być sprawozdany w przypadku tego produktu" jeżeli uważa za stosowne wszelkie inne 
uwagi możliwe są do zamieszczenia w polu uzasadnienie w tym liczbę punktów.  

  

5 i 6.   Czy są określone limity wykorzystania zasobów (CPU i RAM) dla Rozwiązania, którego 
rezultatem działania jest tabela indywidualnych nadużyć? 

Czy jest określony maksymalny czas działania Rozwiązania, którego rezultatem jest tabela 
indywidualnych nadużyć? 

 

Zamawiający nie określił formalnych ograniczeń dla tych parametrów. Wymagania 

w zakresie wydajności środowiska są elementem opisu proponowanego przez 

Uczestnika rozwiązania.   

 


