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USI.UG I ROZLICZEN UMOW ZAWARTYCH

WspoMAGANtE KoNTRAKTowANIA

ZE SWIADCZENIODAWCAMI
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Okresem obrachunkow).ryn dla kasy chorych jest

rck. Zasadniczaczgs6 um6w podpislwanych ze Swiad-

czeniodawcami obejmuje okres od I stycznia do 31

grudnia. Przed podpisaniem um6w - latem/jesieniq
roku poprzedzaj4cego rok kontraktowy - kasa cho-

rych przeprowadza gl6wny konkurs ofert. Na pottze-

by konkursu tworzony jest plan finansowy na rok na-

$Epny (rozpoczgcie prac nastgpuje rutynowo w po-

cz4tku III kwarlah,r) wraz z zapotrzebowaniem rze-

czowym na Swiadczenia finansowane ptzez kasE. Po

etapie konkursu ofert nastgpuje podpisanie um6w ze

$wiadczeniodawcami. I sfi cznia rozpoczyna sig nowy

rok obrachunkowy (otwarcie roku). W wiEkszoSci,

w styczniu kasy chorych zaliczkujqSwiadczeniodaw-

c6w, z kt6rymi podpisa\r kontrakty, na pierwszy mie-

siqc dzialalnoSc i. Zaliczkata zostaje rozliczona w grud-

niu. W pr4.padku niekt6rych ro dzal6w Swiadczen (np.

dla podstawowej opieki zdrowotnej) kasy podpisuj4

umowy wieloletnie. Oznacza to jednak podpisanie

umowy z planem rzeczowo-finansowym na I rok;
nastQpne lata s4 traktowane jako promesa podpisania

umowy - plan rzeczowo-frnansowy jest tworzony dla

kaidego roku odrqbnie, nadawany jest te2 nowy kod

umowy w systemie informatycznlTn.
Standardowo, dwarazy w miesi4cu dokonywane

s4rozliczenia z aplekami (I okres rozliczeniowy:
od I do 15 dnia miesi4ca, II okres rozliczeniowy:
od 16 do ostatniego dnia miesiqca).

Swiadczeniodaw cy rozliczajqsig z kas4 (ub otrzy-
muj4 zaliczki) w okresach miesigcznych , ptzedl<Lada-

j4c rachunek wraz ze sprawozdaniem z wykonania.
0d momentu podpisania umowy ze Swiadczeniodawcq

umowa jest poddana stalemu procesowi monitorowa-
nia ze strony kasy. W przypadku wystgpowania od-

stgpstw od zapisanego w umowie wykonania, umowa
moZe byi renegocjowana na wniosek Swiadczenio-

dawcy lub kasy chorych. Po podpisaniu aneksu umo-

wa nadal podlega monitorowaniu i kontroli wykona-
nia, W pr4padku rozwiEzania umowy z powodu nie-

dotzirmania warunk6w w niej zapisanych, rutynowo
umowa jest rozliczanaw ci4gu 30 dni od daty tomviq-
.ania. W pr4.padku um6w podpisanych na okres rocz-

nylub okres konczqcy sig ostatniego dnia roku rozli-
czenie umowy powinno nast4ti6 do dnia 15 stycznia

roku nastEpnego. Do kofca marca kasa musi wyko-
nai biians zamknipcia. Wtedy te2 nastqpuje uzgod-

nienie bilansu otwarcia dla nowego roku.

Pnrzrruncrl PoDSYSTEMU

WspouronNn KoNTRAKTowANIA SIKCn

W budowie Systemu Informatycznego Kas Cho-

rych przyjEto rozdzielnoS6 funkcji rozliczania kontrak-
t6w (rachunk6w) od fizycnrcgo generowania wlplat.
Moduly rozliczeniowe Rozliczanie Um6w, Rozli-
czanie Aptek, Rozliczenia Migdzykasowe - weryfi-
kujqpoprawnoS6 przedstawianych rachunk6w i zalqcz-

nik6w poprzez odwol)'wanie siE do danych modutu

Ewidencji Ofert i Um6w (w przypadku Swiadczenio-

dawc6w rozliczalqcych siE na podstawie zawattej

umowy z kas{ lub modulu Ewidencji Aptek (w przy-

padku aptek i innych podmiot6w uprawnionych do

otrzymywania Srodk6w finansowych z tltutu refun-

dacji), gromadz4 dane o wykonaniu oraz dokonuj4
rozliczaniaumowy na podstawie odpowiednich sche-

mat6w rozliczeniowych (kazdy typ umowy ma przy-

pisany przez kasg odpowiedni schemat tozliczenia -
czy rozliczanie jest narastaj4ce, do limitu itp.). Po

weryfikacji danych rozliczeniowych przesylaj4 do

modulu Finansowo-KsiEgowego informacj g o kwotach

do wyplaty nale2nych Swiadczeniodawcy z tytutu po-

szczeg6lnych um6w. Kwoty wedlug rodzaj6w podzie-

lone s4 na poszczeg6lne kasy chorych (w celu okre-

rilania koszt6w kasy i kwot do rozliczei z innymi ka-

saml). Z modulu Finansowo-KsiEgowego, z wykotzy -

staniem funkcji home bankingu, generowane jest

polecenie wykonania przelewu na konto Swiadczenio-

dawcy. Po zatwierdzeniu rachunku i wyslaniu do mo-

dulu Finansowo-KsiEgowego infor-rnacji o kwocie
nalehnej Swiadczeniodawey, z modul6w tozliczenio-

wych wysylana jest informacja o obci42eniu innych

kas chorych za Swiadczenia zrealizowane dla ich
uprawnionych (przesylana jest informacja o lqcznej
kwocie obci42enia w rozbiciu na rodzaje Swiadczen,

ush.rgi, ich liczbE i ceng jednostkowq w przypadku

rozliczeh za leki refundowane jest to zestawienie re-

cept wedlug rodzaj6w, z uwzglEdnieniem liczby re-

cept, warloSci, doplaty pacjenta, kwofSr refundacji).

Rozliczenia finansowe prowadzone w module

Rozliczania um6w oraz w module Finansowo-Ksig-

gowym s4 w niekt6rych przypadkach traktowane

w r62ny spos6b. W module Rozliczania Um6w ra-

chunki wprow adzane s4 do okres6w rozliczeniowych,

kt6rych dotycz4niezale2nie od daty wystawienia ra-

chunku (taka sama sytuacja dotyczy w szczeg6lno-

Sci korekt do rachunk6w jest ona wprowadzana do
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miesi4ca, kt6rego dolyczy, a nie do miesi4ca bie2q-

cego, w kt6rym zostaLa przyjgta przez kasQ); nato-

miast w module Finansowo-Ksiggowym korekta
wplywaj4ca do zamkniEtego miesiqca jest ksiEgowa-

na w miesi4cu bie24cym. St4d mog4 wynika6 r62ni-

ce miEdzy modulem Rozliczania Um6w a Finanso-

wo-Ksiggowym w kwotach rozliczeniowych za po-

szczeg6lne miesiEce.

Swiadczeniodawcy przekazt1q kasom chorych,
z kt6rymi majqzawarle umowy, dane rozliczeniowe
dotycz4ce wykonanych uslug w ramach zawartych
um6w (identyfikator umowy, okres rozliczeniowy,
usluga, liczba wykonanych j ednostek kalkulacyjnych
okreSlonych w umowie, kwota do zaplacenia przez

kasp chorychi) oraz analityczne dane dotyczqce Swiad-

czefi zrealizowanych dla uprawnionych spoza kasy.

Swiadczenia wykonane fla rzecz ubezpieczonych

w innych kasach chorych przez Swiadczeniodawc6w
prowadz4cych dzialalnoS6 na obszarze dzialania kasy,

a nie maj4cych zawarlych um6w z t1'mi kasami, finan-

sowane s4 z budzetu kasy na podstawie rachunk6w

i zahqcznk6w przedstawi any ch przez Swiadczeniodaw-

c6w, zgodnie z rozporzqdzeniem, a nastgpnie s4 refun-

dowane przez kasy macierzyste dla ubezpieczonych.

Rozliczanie um6w zawartych ze riwiadczenio-
dawcami bezpoSrednio wspomagaj q moduly Ewiden-
cji Ofert i Um6w, RozliczaniaUm6w oraz modul Fi-
nansowo-KsiQgowy, z kt6rego sq realizowane wy-
platy Swiadczeniodawcom. Modul Rozliczania
Um6w weryfikuje poprawnoS6 przedstawianych ra-

chunk6w i zalqcznrk6w popnez odwotywanie sig do

danych modulu Ewidencji Ofert i Um6w. W module

gromadzone sq dane o wykonaniu oraz dokonuje sig

rozliczenie umowy na podstawie schematu rozltcze-

niowego przypisanego do umowy na etapie jej reje-

stracjil . Na spos6b dzialania schematu rozliczenio'
wego maj4 wplyw r62ne dodatkowe parametry.

Naczelnym zadaniem modul6w wspomagaj 4cych
proces rozliczef jest:

S identyfikacji podmiot6w, z kt6rymi Kasa do-

konuje rozliczen
S identyfikacja zakresu rzeezowego i finanso-

wego zawafich um6w
4 monitoring realizacji um6w
$ wyliczanie wielkorici zaliczek na poczet wy-

konania umowy
# rozliczenie zakresu rzeczowego i finansowe-

go um6w
S weryfikacja danych syntetycznych sprawoz-

dawanych na sprawozdaniach
S identyfikacja danych analitycznych umo2li-

wiaj4cych weryfikacjE sprawozdawanych da-

nych syntetycznych.

Wnnururt KoNtEczNE Do RozpoczqctA PRo-

CESU KONTRAKTOWANIA I ROZLICZANIA UM6W

Aby rozpocz46 proces kontraktowania, a nastqp-

nie rozliczania zawafich um6w w Systemie Infor-
matycznym Kas Chorych muszQ by6 uzupelnione
nastEpuj 4ce zalcr esy danych :

S uzupelnione slowniki zwiqzane z kontrakto-
waniem

s zdefiniowany cennik na dany rok kontraktowy
S przygotowana definicja konkursu dla Swiad-

czeniodawc6w (w przypadku u2ytkowania
nTodulu Konkurs Ofert - aplikacja centralna

i modul dla Swiadczeniodawc6w)
S uzupelniona ewidencja Swiadczeniodawc6w

S wprowadzone ofefty/umowy
S zdefiniowane prawa u4tkownik6w do poszcze-

g6lnych zadafi w zakresie konfraktowania

# zdefiniowany schemat rozliczeniowy um6w
4 zaloione konta riwiadczeniodawc6w w syste-

mie FK.

Oasruea Cerurutrn

- DEFINIOWANIE PARAMETROW ROZLICZEN

Modul Obstug Cennika umoZliwia konfiguracjg da-

nych nviryanych z zauqdzariem Srodkami finansowy-

mi, dysponowanie budZetem ustalonl'rr na dany okres

(zazwyczaj rok kalendarzowy), planowanie wydatk6w

na poszczegolne rodzaje Swiadczef, pomaga takze

w zdefiniowaniu okes6w rozliczeniowych z aptekami.

W module Obslugi Cennika zawarlte s4podstawowe

dane niezbgdne do poprawnego funkcjonowania wielu

innych modul6w SIKCh. Obsluga cennika jest koniecz-

na podczas definiowania nowego roku. Poza definiowa-

niem parametr6w systemu z poziomu Obslugi Cennika

I Szczeg6lowe inforrnacje o schematach rozliczeniowych

w: Jak sig rozliczad w roku 2001?,,,Kasystent" nr 1,

luty 2001, str.37-39.



moZna wykony\,vat zlo2one zestawienia z rozpafiywa-

nych oferl, zawar$ch um6w oraz z dokonanych rozli-
czert. Zesta'wienta mo2na przedstawia6 w formie graficz-

nej, na prqldad w postaci mapy (modul wsp6lpracuje
z Maplnfo). Dodatkow4 opcj4 modutu jest mozli-
wori6 przygotowania prognoz zwiqzanych z nastpp-
nymi latami.

Znxnrs eBovADZoNYCH DANYCH

Modul umozliwia ustalanie i przechowywanie
nastgpuj4cych danych:
# w zakresie parametr6w dla rozliczen miqdzyka-

sowych:
# w zakresie bud2etu kasy
# w zakresie okres6w rozliczeniowych aptek
# w zakresie sposobu rozliczei

$ w zakresie schemat6w rozliczeniowych:
# w zakresie rocznego bud2etu (Rok)
.lt w zakresie szablon6w raport6w
S w zakresie cennika uslug (plan Kasy).
Wcze6niejszej konfiguracji w Obsludze Cennika

(cennik2.exe) wymaga praca z nastqpujqcymi modu-
lami SIKCh:

S Rozliczanie Aptek
# Konkurs Ofert
# Ewidencja Ofert i Um6w
?i Rozliczanie Um6w
# Rozliczania Inne
++ Rozliczenia migdzy Kasami.

Koruruns orenr

- PRZYGOTOWANIE DO KONTRAKTOWANIA

Zadaniem modulu jest wspomaganie procesu kon-
kursu oferl przeprowadzanego przez kasy chorych.
Modut umozliwia przeprowadzenie dowolnie zdefi -

niowanego konkursu mo2e obslugiwa6 zar6wno
konkurs podstawowy (gl6wny) na nowy rok, jak r6w-
nie2 konkursy dodatkowe, przeprowadzane w trak-
cie trwania roku kontraktowego. Konkurs mo2e do-
tyczy6 kilku rodzaj6w Swiadczef, jednego rodzaju.
kilku uslug bqdz jednej wybranej uslugi. Zakres
i wymagania konkursu kazdorazowo definiuje UZyl
kownik. Modul nie limituje liczby konkurs6w w da-

nym roku. Ka2dy konkurs oglaszany przez kasq jest

odrqbnie przechowywany \ systemie.
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Kaldy proces konkursowy jest wspomagany 1n-

formatycznie w zakresie nastgpujqcych faz konkur-
su: definiowanie konkursu, ewidencja wydanych
material6w, przyjmowanie paczek z ofertami, otwar-
cie, negocjacje i zamkniEcie konkursu. Ka2da faza

konkursu determinuj e mo2liwo56 wykonl'r,vania 162-

nych typ6w operacji.
Modul wsp6lpracuje z aphkacjqkonkursowq dla

Swiadczeniodawc6w, pelni4c wobec niej rolE apli-
kacji centralnej dedykowanej do obslugi konkursu
oferl.

Znxnrs enonADZoNYCH DANYCH

System umozliwia gromadzenie i przechowy'wa-

nie nastEpujqcych danych:
S informacje o konkursie
S zakres konkursu
S plan terytorialny konkursu
f informacja o prawach posiadanych przezu2yt-

kownik6w dla poszcze96lnych rodzaj6w
Swiadczef, um6w

<F ewidencja wydanych material6w
'0 ewidencja paczek z oferlami

GrowNr FUNKCJE MoDUtu

S przygotowanie nowego konkursu
S edycja konkursu

S przygotowanie szablonu ofertowego dla
riwiadczeniodawc6w

S eksport definicji szablonu dla Swiadczenio-
dawcy

S wprowadzenie wymaganej dokumentacji
S definiowanie wymagalnorici uslug
S definiowanie wymagalnoSci cen

4 zmiara statusu konkursu
S ewidencja wydawanych material6w
# imporl zgloszeh oferlowych od Swiadczenio-

dawc6w
4 ewidencja zlozonych ofert
$ ewidencja brak6w
+ ewidencja protest6w
+ funkcje sprawozdawcze.
Przedprzystqpieniem do pracy z modulem Konkur-

su Ofert musz4 by6 spelnione nastqpuj4ce warunki:

S otwarty rok, na kt6ry oglasza sig konkurs ofefi
S zdefiniowany kompletny cennik na rok kon-

kursowy.

EwrorrucrR OrEnr t Uuow

Praca z modulem Ewidencji Ofdd i Um6w jest

kolejnym krokiem w procesie kontraktowania uslug.

W module zgromadzone s4 wszystkie oferty zlo2one

w kasie chorych przez {wtadczeniodawc6w wraz z
ich zakresem rzeczowym i finansowym, niezaleZtie
od dalszego przebiegu zdarzeA, tzn. czy stan4 sig one

podstaw4 um6w zawartych przez kasE. Konstrukcja
modulu sprawia, ze oferta w wersji eiektronicznej
zaakceptowanaprzez kasg staje sip po niezbEdnych

modyfikacjach podstaw4 umowy i nie ma potrzeby
odrEbnego wprowadzania um6w.

W module odzwierciedlony jest caly przebieg pro-

cesu prowadzqcego do podpisania umowy, pocz4w-

szy od wprowadzenia przedstawionej oferty, poprzez
jej analizq, negocjowanie warunk6w przyszlej umo-

wy, do momentu jej podpisania lub odrzucenia.

Modul umozliwia r6wniez analizE wprowadzonych

danych przy pomocy defi n i owalny ch przez uZytkow-
nika raporl6w, zestawien i sprawozdaii. Uzyskane wy-
niki analiz moLna przedstawi6 w formie graficznej.

ZnxBrs enovADZoNYCH DANYCH

Modul umozliwia gromadzenie i przechowl'wa-
nie nastqpujqcych danych:
$ historia negocjacji
f plan rzeazowy i finansowy:

S ofert
S um6w
4r ofert aneks6w do um6w
tlr aneks6w do um6w

s zapis sposobu rozliczanta umowy (schemat roz-
liczeniowy uzupelniony o zbi6r parametr6w)

S historyczne i aktualne dane dotycz4ce miejsc wy-
konywania rjwiadczen:
+; personel
# personel og6lem

Odrzucenie olerty

czg$ciowe

w caloici
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4 rozpoznatia
$ procedury
4 harmonogramptaay (godziny rejestracji i go-

dziny przyjpt)
S sprzEt.

Growrue FUNKCJE MoDULU:

wprowadzenie oferly (mo2liwoS6 zaimportowa-
nia danych z modulu Konkurs Ofert)
wspomaganie negocjacj i
4 przygotowanie harmonogramu negocjacji
zbiorowe operacje na ofertach
ocena ofert
modyfikacja warto6ci negocjowanych usfug
obsluga konkursu ofert
S ocena wstEpna ofert
S ocena robocza ofert
S ocena koricowa ofert
analizy:
# raport dwiadczeniodawc6w wedlug rodzaj6w

podpisanych um6w
S raport z miejsc wykonywania dwiadczeh

w rozbiciu na filie
S miejsca wykonywania Swiadczef i godziny

pracy
S zestawienie liczby um6w
S zestawienie warlo3ci um6w
S zestawienie wartoSci aneks6w
S przygotowanie biuletynu informacyjnego dla

Swiadczeniobiorc6w
# raporty dla konkretnych rodzaj6w uslug

na podstawie ofert

Plxrnr SwlncznNroDAwcy

PpezrrurRc.rR SIKCn

S raporty dla konkretnych rodzaj6w uslug
na podstawie um6w

0 sprawozdawczoS6 z ofert
S sprawozdawczorii z um6w.

PnzvoorownNtE pRoGRAMU Do pRACy

Do poprawnego funkcjonowania modulru niezbgd-
ne jest:

S zdefiniowanie na dany rok cennika uslug
w podziale na rodzaje Swiadczeri w module
Obstugi Cennika (zdefiniowanie domy6lnych
rodzaj6w Swiadczeri)

$ uzupelnienie danych Swiadczeniodawc6w
(w module Ewidencja Swiadczeniodawc6w);
istnieje mo2liwoS6 zaimportowania danych,
dostarczony ch przez riwiadczeniodawcg,
przedwczytaniem pliku z ofert4 (modul Kon-
kursu Ofert).

RozuczRrure Uuow

Po podpisaniu umowy 6wiadczeniodawca jest
zobowiqzarry do okresowe go rozliczania sig z jej
wykonania (najczESciej w okresach miesiqcz-
nych). Dokumentem rozliczeniowym jest rachu-
nek wraz zalqcznlkiem. Modul Rozliczania Um6w
umozliwia usystematyzowane wprowadzanie tych
dokument6w, a dzigki komunikacji z modulem
Ewidencji Ofert i Um6w system pobiera komplet
danych niezbgdnych do prawidlowego dzialania
modulu. Dane do rozliczenia mogq byi wprowa-
dzone przez operatora z zalqcznika w formie pa-

Svsranr INrom.rlryczNy
Kls Csonycn
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Dane o jednostkowych
Swiadczeniach

Dane o jednostkowych
6wiadczeniach

Dane o jednostkowych
(wiadczeniach

Zalqcznik (sprawozdanie)
do rachunku

Zalqcznik (sprawozdanie)
do rachunku

Rozr-rczeNre uv6w
WERYFIKACJA ZALACZNIKOW POCHODZACYCH Z

SYSTEMOW SwIADczENtoDAwcy I KASY
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PnezerurRclR SIKCU

pierowej lub wczytane do bazy danych z zalqcz-
nika elektronicznego dostarczonego przez Swiad-
czeniodawcq. Kwota do zapLaty lest wyliczana na
podstawie przypisanego umowie schematu rozli-
czeniowego. Rozliczone rachunki przenoszone s4

drog4 elektronicznq do systemu FKK, sk4d na-
stqpuje przelew Srodk6w finansowych na konto
Swiadczeniodawcy.

W module Rozliczania Um6w ewidencjonowane
jest wykonanie ustug w okresach zgodnie z rzeazy-
wist4 ich realizacjq.

ZRxnrs enovADZoNYCH DANYCH

System umozliwia gromadzenie i przechowl.wa-
nie nastgpuj4cych danych:

S informacje o rachunku
f informacje z zalqcznrka
S rachunki okresowe
g zaliczki.

GrowruE FUNKCJE MoDUru

$ ewidencjonowanie rachunk6w rozliczajqcy ch
umowQ

S gromadzenie danych z
chunk6w

S gromadzenie danych z

wych

zalqcznlk6w do ra-

rachunk6w okreso-

obliczenie poprawnej kwoty do wyplaty na
podstawie zawafiego kontraktu i przedstawio-
nego rachunku
kompleksowa sprawozdawczo56
raporly dla konkretnego rodzaju dwiadczenia
raporly dla wszystkich rodzaj6w Swiadczen
zestaw raport6w dla rachunk6w okreso-
wych

4 generowanie i ewidencjonowanie zaliczekna
poczet realizacji kontrakt6w.

WvvnenNtn KONTECZNE pRZy RozpoczyNANru

PRACY Z MODULEM

Do poprawnej pracy modulu Rozliczania Um6w
wymagane jest wczeSniejsze wdrozenie modulu
Ewidencji Ofert i Um6w. Aby zaczytywai dane

z zalqcznlk6w w formie elektronicznej konieczne
jest uruchomienie programu iees.exe generujqcego

arkusze MS Excel, kt6re po wypelnieniu przez
riwiadczeniodawc6w splywaj 4 wraz z dokumenta-
mi w formie papierowej. Poprawne ostateczne roz-
liczenie kontraktu jest dokonywane przez ,,Rozli-
czenie Kofcowe".

Drrnnncre POZ

Modul Deklaracji POZ jest modulem pomoc-
niczym przy rozliczeniach w ramach podstawo-
wej opieki zdrowotnej. W module wykonywane
jest operacja weryfikacji deklaracji przeslanych
przez 6wiadczeniodawc6w. Wyniki weryfikacji
liczba ubezpieczonych wedlug grup wiekowych

s4 dla Swiadczeniodawc6w podstaw4 do wysta-
wienia kwoty za realizacje umowy.

Uwaga! podstawowa opieka zdrowotna rozli-
czana jest tzw. metoda kapitacyjn4 tzn. przed-
miotem rozliczeh jest opieka nad podopiecznym.
Stawka za podopiecznego zale2na jest od grupy
wiekowej.

SzczeeorowA EwTDENcJA SwrADczEN

Docelowo zapewne wszystkie kasy chorych
wprowadz4 system ewidencji 6wiadczen rejestru-
jEcy je juz w miejscu udzielania i z dokladnorici4
do osoby. Taki spos6b organizacji ewidencji
Swiadczef umo2liwi weryfikacjE danych anali-
tycznych pochodz4cych z system6w ewidencyj-
nych z danymi syntetycznymi rejestrowanymi
z zalqcznlkow r ozliczeniowych.

Kasy posiadaj4ce systemy ewidencji Swiad-
czeii niebawefi rozpoczn4 wdro2enie modulu
Wspomagania Rozliczer{, kt6rego zadaniem bE-

dzie wyliczanie liczby Swiadczeri sprawozdawa-
nych w systemach szczeg6lowej ewidencji 6wiad-
czenitworzenie na tej podstawie okresowego (np.
mi e si gc zne g o') zalqcznlka (sprawozd ania) r o zh -

czeni owe go. Zalqczntk powstaly z system6w ew i -

dencyjnych bgdzie por6wnywany z zaLqczntkiem
nadeslanym przez iwiadczeniodawcp. Uznanie
sprawozdania bEdzie mo2liwie przy zgodnoSci
obu dokument6w.
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