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PUBLICZNA PREZENTACJA ZAŁOŻEŃ PROJEKTU 

Data Wersja dokumentu Działanie Osoba 

2019-06-17 1.0 Przygotowanie szablonu Agata Zakrzewska 

2019-07-10 2.0 Opis przebiegu dyskusji Agata Zakrzewska 

2019-07-10 2.0 Zatwierdzenie Gabriela Sujkowska 

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU TERMINU PREZENTACJI 

Ogłoszenie o terminie publicznej prezentacji założeń projektu pn. „System Monitorowania Kosztów 

Leczenia” zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) w dniu 19 czerwca 2019 r. pod adresem: 

http://bipold.aotm.gov.pl/index.php/smokl/6133-prez-pub-zalozen-smokl. Informacja o planowanej 

publicznej prezentacji założeń Projektu została również przekazana do Centrum Projektów Polska 

Cyfrowa (CPPC) oraz została zamieszczona na stronie CPPC  w dniu 21 czerwca 2019 r. pod adresem: 

https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/prezentacje-publiczne/1501-publiczna-prezentacja-

zalozen-projektu-pn-system-monitorowania-kosztow-leczenia.   

Informacja obejmowała: 

1) termin prezentacji – 9 lipca 2019 r., godz. 10:00 

2) miejsce – siedziba AOTMiT (sala 725) przy ul. Przeskok 2 w Warszawie. 

Zgodnie z informacją zamieszczoną w ogłoszeniu uczestnicy mogli zgłaszać chęć udziału w spotkaniu 

na adres e-mail: smokl@aotm.gov.pl w treści wpisując imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz 

dane reprezentującej instytucji, w nieprzekraczalnym terminie do 5 lipca 2019 r. 

 

TERMIN PRZEPROWADZENIE PREZENTACJI 

Prezentacja została przeprowadzona w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu – 9 lipca 2019 r., 

godz:10:00 w sali 725 Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie. 

 

ZAKRES ZAPREZENTOWANYCH INFORMACJI 

W zakresie prezentacji przedstawionej zgromadzonym uczestnikom znalazły się następujące 

informacje: 

1) diagnoza Projektu SMoKL (okres, koszt), 

2) zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią przyczynę podjęcia realizacji Projektu, 

3) cele Projektu wyrażone mierzalnymi wskaźnikami, 

4) e-Usługi tworzone lub rozwijane w ramach Projektu oraz inne produkty Projektu, 

5) procesy realizowane przez podmioty publiczne, które zostaną usprawnione w wyniku 

wdrożenia Projektu, 
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6) informacje o komplementarności projektu z innymi zakończonymi lub realizowanymi 

projektami, w tym o planowanym wykorzystaniu istniejących zasobów i funkcjonujących  

w administracji publicznej rozwiązań, 

7) harmonogram zamówień publicznych. 

PRZEBIEG DYSKUSJI 

Pani Gabriela Sujkowska (Dyrektor Wydziału Taryfikacji AOTMiT) rozpoczęła spotkanie od powitania 

uczestników, następnie poinformowała, iż od 2015 r. do czerwca 2018 r. za kwestie techniczne dot. 

Systemu Monitorowania Kosztów Leczenia odpowiedzialne było Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia, natomiast odpowiedzialność merytoryczna przedmiotowego systemu była po stronie 

AOTMiT. Natomiast od lipca 2018 r. kwestie techniczne związane ze SMoKL zostały przeniesione 

przez Ministerstwo Zdrowia do AOTMiT. 

Pani Dyrektor poinformowała również, że projekt będzie finansowany w ramach działania 2.1 Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

Następnie Pani Gabriela Sujkowska dokonała prezentacji założeń projektu zgodnie z ww. zakresem 

zaprezentowanych informacji. 

Po zakończeniu prezentacji rozpoczęto dyskusję, w trakcie której uczestnicy mogli zadawać pytania 

oraz zgłaszać swoje uwagi do projektu. Podczas dyskusji poruszono następujące kwestie: 

1. Pan Michał Gawryś, IBM Polska Sp. z o.o. – Kto dokonał analizy wariantów technologiczno-

informatycznych zawartych w studium wykonalności? Czy Wydział IT AOTMiT, czy CSIOZ? 

Odp.: Wydział IT AOTMiT dokonał takiej analizy, przy wsparciu CSIOZ. Analiza techniczna 

SMoKL zostanie zawarta w studium wykonalności. 

2. Pan Michał Gawryś, IBM Polska Sp. z o.o. – Czy AOTMiT brał pod uwagę, aby w ramach budowy 

SMoKL uzyskać bezpośredni dostęp do systemów HIS świadczeniodawców. 

Odp.: Taki wariant był brany pod uwagę, natomiast brak jest podstawy prawnej, aby móc go 

zrealizować.  

Proces występowania do świadczeniodawców o przekazywanie danych jest opisany w ustawie  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i, jako taki, wiążący 

dla AOTMiT. Natomiast ww. proces za pomocą SMoKL zostanie zautomatyzowany.  

3. Pan Michał Gawryś, IBM Polska Sp. z o.o. – Czy zakres projektu SMoKL odpowiada zakresowi 

zdefiniowanemu dla działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa?  

Odp.: Beneficjentami projektu SMoKL są przede wszystkim świadczeniodawcy, którzy muszą 

wypełnić obowiązek przekazywania danych niezbędnych do określenia taryf świadczeń, wskazany 

w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wychodząc 

naprzeciw licznej grupie świadczeniodawców, AOTMiT planuje wprowadzić taki system, który 

będzie usprawniał przekazywanie danych przez świadczeniodawców. Świadczeniodawcy z kolei 

za pomocą SMoKL będą otrzymywali informację zwrotną dot. potwierdzenia podjęcia współpracy 

AOTMiT oraz możliwość zobaczenia wyników swoich podmiotów na tle innych. Ponadto, 
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Narodowy Fundusz Zdrowia będzie uzyskiwał automatycznie informacje dot. współpracy 

świadczeniodawców z AOTMiT, dzięki której otrzymują oni dodatkowe punkty w rankingu w 

konkursach o realizację świadczeń.  

4. Pan Michał Gawryś, IBM Polska Sp. z o.o. – Jakie korzyści ze SMoKL będą mieli pacjenci? 

Odp.: AOTMiT przewiduje szereg usług bezpośrednio dla świadczeniodawców, w tym szereg 

wskaźników, które będzie można analizować również dla Ministra Zdrowia, ponieważ ilość 

świadczeniodawców, którzy mogliby korzystać ze SMoKL jest bardzo duża. Natomiast korzyścią 

długofalową dla pacjentów będzie przełożenie taryf na sposób finansowania świadczeń a tym 

samym na dostępność leczenia.   

5. Pani Iwona Cikoto-Wawrzyniak, Departament e-Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia – Dlaczego 

wśród komplementarnych projektów nie znalazł się projekt e-Usługi Ministerstwa Zdrowia? 

Odp.: AOTMiT od początku zakłada pełną współpracę z Ministerstwem Zdrowia odnośnie 

komplementarności SMoKL z projektem e-Usługi MZ. Planuje się, że przepływ danych będzie 

możliwy za pomocą wykazanej API wejścia/wyjścia.  

6. Pani Iwona Cikoto-Wawrzyniak, Departament e-Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia – W jaki sposób 

AOTMiT chce usprawnić proces gromadzenia danych od strony podmiotów leczniczych? 

Odp.: W związku z faktem, iż projekt SMoKL planowany jest do realizacji ze środków działania 

2.1, AOTMiT nie posiada możliwości finansowania jakichkolwiek dostosowań czy modyfikacji 

systemów HIS świadczeniodawców. Dane gromadzone będą poprzez wsadowe pliki umieszczane 

przez świadczeniodawców którzy są w pełni zinformatyzowani, natomiast dla świadczeniodawców 

o niskim poziomie informatyzacji, którzy w dużym stopniu posiadają dokumentację w wersji 

papierowej, AOTMiT chce udostępnić w ramach SMoKL rozwiązanie online, w którym 

świadczeniodawcy będą mogli wpisywać te dane. AOTMiT dokonała analizy obecnego procesu  

i jego zoptymalizowania (w tym pełnego zinformatyzowania) na podstawie dotychczasowych 

doświadczeń. 

7. Pani Iwona Cikoto-Wawrzyniak, Departament e-Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia – Jeśli plik  

to jakim kanałem? Natomiast jeśli chodzi o formularz to czy będzie to na takiej samej zasadzie jak 

w SSOZ (System Statystyki w Ochronie Zdrowia)? 

Odp.: Trwają bardzo intensywne prace nad studium wykonalności, w którym przedmiotowe 

informacje zostaną opisane w sposób szczegółowy. 

8. Pani Janina Krzemińska, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu – Czy AOTMiT może 

przybliżyć w jaki sposób i kiedy dostępna będzie docelowa koncepcja standardu rachunku kosztów 

i jednolitego planu kont? 

Odp.: Założenia do projektu zmiany aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zleceń dotyczących standardu rachunku kosztów  

u świadczeniodawców, są już stworzone jak również projekt ww. rozporządzenia. Na dzień 12 lipca 

br. zaplanowane jest spotkanie AOTMiT z Ministrem Zdrowia dot. ustalenia ostatecznych 

szczegółów projektu rozporządzenia. Dalsze procedowanie będzie leżało po stronie MZ.  
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9. Pan Krzysztof Górski, Asseco Poland – Czy ze strony świadczeniodawców będzie możliwość 

pozyskiwania danych porównawczych (benchmarking)? Jeśli, tak to w jaki sposób będzie to 

realizowane? 

Odp.: W związku z zapisem ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, świadczeniodawcy są zobowiązywani do nieodpłatnego przekazywania danych 

AOTMiT. AOTMiT, aby zachęcić świadczeniodawców do współpracy, dzięki czemu zwiększy  

się wolumen danych AOTMiT, chce udostępniać zwrotne informacje, które będą zawierały 

również benchmarking, za pomocą którego będzie możliwość dokonania porównania 

świadczeniodawców np. w odniesieniu do danych finansowo-księgowych. Dane będą 

zanonimizowane.  

10.  Pan Krzysztof Górski, Asseco Poland – Czy będzie możliwość ustalania kryteriów porównywania 

świadczeniodawców?  

Odp.: Tak, będzie możliwość ustalania kryteriów porównywania świadczeniodawców. 

11.  Pan Michał Gawryś, IBM Polska Sp. z o.o. – Czy studium wykonalności będzie dokumentem 

publicznym? 

Odp.: AOTMiT jako jednostka podległa i nadzorowana przez Ministra Zdrowia, przekaże całą 

dokumentację aplikacyjną do MZ. Decyzja dot. upublicznienia studium wykonalności będzie 

należała do MZ. 

12.  Pan Michał Gawryś, IBM Polska Sp. z o.o. – Czy zbierając dane od NFZ oraz od 

świadczeniodawców AOTMiT zaobserwowała problem dot. optymalizacji JGP-ów przez 

świadczeniodawców w celu zmaksymalizowania refundacji z NFZ? 

Odp.: Tak, AOTMiT podczas prac na wycenami świadczeń opieki zdrowotnej wielokrotnie 

spotkała się z tym problemem. 

13.  Pan Stanisław Brzozowski, FRS Consulting – Czy w ramach SMoKL zakładane jest, aby również 

spróbować monitorować efekty leczenia? 

Odp.: Część efektów leczenia będzie można monitorować np. za pomocą analizy reoperacji, 

zakażeń szpitalnych czy powrotów do szpitala. Na ich podstawie efekty leczenia będą możliwe  

do monitorowania. Natomiast na podstawie pkt 5 art. 31 n ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Minister Zdrowia może zlecić AOTMiT 

przeprowadzenie różnego rodzaju analiz.  

14.  Pan Jakub Zaczyk, Olympus Polska – Czy raporty HTA będą miały wpływ na kształtowanie 

taryfikacji? Czy AOTMiT będzie korzystał z bazy, w której te raporty są gromadzone? 

Odp.: AOTMiT obecnie nie posiada bazy raportów HTA. W procesach taryfikacyjnych  

są wykorzystywane raporty, które zostały wytworzone na potrzeby rekomendacji Prezesa 

AOTMiT. Obecnie AOTMiT prowadzi Elektroniczną bazę świadczeń gwarantowanych  

(e-Koszyk), za pomocą którego planowane jest zbieranie raportów HTA, i planuje jej podłączenie 

do SMoKL.  

15.  Pan Stanisław Brzozowski, FRS Consulting – Czy już wiadomo, że SMoKL będzie prowadzony  

i realizowany przez CSIOZ i tam świadczeniodawcy będą wysyłać dane? Czy to będzie wydzielona 

wyspa  
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w AOTMiT na osobnych bazach danych? Czy SMoKL będzie posiadał możliwość podłączenia  

do Platformy P1? 

Odp.:  Ministerstwo Zdrowia w czerwcu 2018 r. zmieniło art. 28 ustawy o systemie informacji  

w ochronie zdrowia przenosząc administratora systemu z Centrum Systemów Informatycznych 

Ochrony Zdrowia na AOTMiT. Z tego powodu AOTMiT cały system tworzy samodzielnie, 

natomiast posiada wsparcie eksperckie ze strony CSIOZ. Natomiast, tak jak zostało przedstawione  

na prezentacji, w ramach projektu SMoKL planowany jest zakup ITS, która będzie zlokalizowana 

w siedzibie AOTMiT. Za pomocą API wejścia/wyjścia będzie istniała możliwość wymiany danych 

pomiędzy SMoKL, a Platformą P1, czy z innymi systemami centralnymi. 

SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA WNIOSKÓW Z DYSKUSJI W DOKUMENTACJI PROJEKTU 

W trakcie dyskusji nie zgłoszono wniosków, które należałoby uwzględnić w dokumentacji projektu. 

ZAŁĄCZNIK: 

Prezentacja założeń projektu pn. „System Monitorowania Kosztów Leczenia” (SMoKL) z dnia 9 lipca 

2019 r. 
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