
 

 

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

informuje 

o wszczęciu przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji procedury występowania do 

świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z wnioskiem o 

nieodpłatne udostępnienie danych finansowo – księgowych za 2019 rok 

 

Postępowanie prowadzone jest według zasad określonych w Zarządzeniu Nr 16/2020 Prezesa Agencji Oceny 

Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie gromadzenia danych niezbędnych 

do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej od świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ. Gromadzenie danych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i 

Taryfikacji odbywa się poprzez: 

a) występowanie do świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej, z wnioskiem o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki 

zdrowotnej, 

b) umożliwienie udostępniania danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń świadczeniodawcom 

realizującym świadczenia w danym zakresie. 

 

Każdy świadczeniodawca, który zawarł z NFZ umowę w rodzaju leczenie szpitalne może przesłać do 

Agencji wypełnioną ankietę, która stanowi deklarację nieodpłatnego udostępnienia danych w przedmiotowym 

postępowaniu. 

 

 Celem ogłoszonego postępowania jest wyłonienie podmiotów, wystąpienie z wnioskami oraz udostępnienie 

przez wyłonione podmioty danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej. 

W celu zapewnienia danych o jak najwyższym stopniu szczegółowości AOTMiT stworzy ranking. 

W pierwszej kolejności ankiety zostaną zweryfikowane technicznie pod względem kompletności odpowiedzi. 

Brak przekazania w wyznaczonym terminie przez podmiot poprawek wyjaśnień, korekty lub uzupełnienia 

ankiety oznacza rezygnację podmiotu z udziału w postępowaniu. Następnie rankingowi podlegają odpowiedzi 

udzielone przez świadczeniodawcę w ankiecie w części B (B.8; B.9; B.13). 

Agencja wystąpi z Wnioskiem o udostępnienie danych do podmiotów, które uzyskają nie mniej niż 80% 

punktów. 

Bardzo ważnym pytaniem w ankiecie jest pytanie dotyczące możliwości rozdzielenia następujących 

łączonych OPK: 

• oddziału z pracownią np. oddział radioterapii z pracownią teleradioterapii lub oddział 

kardiologiczny z pracownią hemodynamiki lub oddział medycyny nuklearnej z pracownią 

medycyny nuklearnej, 

• oddziału z blokiem operacyjnym np. oddział urologiczny z salą operacyjną urologiczną, 

• oddziału z poradnią np. oddział urologiczny z poradnią urologiczną, 

• innych połączeń – kombinacje powyższych. 

Warunkuje ono możliwość podjęcia współpracy z Agencją. 

Aby przystąpić do postępowania należy wypełnić ankietę zgodnie z formularzem i instrukcją (przy 

wypełnianiu ankiety informacje pomocnicze widoczne są także przy ustawieniu kursora myszki na polu do 

uzupełnienia). Przed wypełnieniem ankiety bardzo prosimy o zapoznanie się z INSTRUKCJĄ. 

 

Ankietę należy zapisać lokalnie na dysku komputera. Następnie otworzyć w aplikacji Adobe Acrobat 

Reader (wersja zalecana >= 10.X). 

Aplikacja Adobe Acrobat Reader jest dostępna do pobrania pod adresem https://get.adobe.com/pl/reader/ 

https://get.adobe.com/pl/reader/
https://get.adobe.com/pl/reader/


 

 

Wypełnioną zgodnie z formularzem i instrukcją ankietę, należy przesłać w edytowalnej formie 

elektronicznej pdf. wskazanej przez Agencję na adres: taryfikacja@aotm.gov.pl  

 

do 21.08.2020 roku. 

 

Ankieta będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data wpływu do Agencji nie jest późniejsza niż 

ww. termin składania ankiet. Agencja Oceny Technologii Medycznych i  Taryfikacji zastrzega sobie prawo 

do przedłużenia terminu składania ankiet. 

 

Prezes Agencji wystąpi z „Wnioskiem o udostępnienie danych” do  

1. świadczeniodawców, którzy przesłali ankietę i uzyskali nie mniej niż 80% punktów  

oraz  

2. świadczeniodawców, których Agencja wytypowała zgodnie z §4 ust. 2.pkt 6) Zarządzenia nr 16/2020 

Prezesa Agencji z dnia 25 czerwca 2020 r. (lista wytypowanych podmiotów znajduje się na stronie 

internetowej niniejszego ogłoszenia).  

 

Ramowy harmonogram gromadzenia danych udostępnianych przez świadczeniodawców przedstawia się 

następująco: 

• ogłoszenie informacji o rozpoczęciu procesu gromadzenia danych 7.08.2020 r. 

• zebranie ankiet od podmiotów do 21.08.2020 r. 

• przesłanie do podmiotów Wniosków o udostępnienie Danych do 28.08.2020 r. 

• szkolenie z przygotowania i udostępnienia danych dla podmiotów leczniczych w okresie wrzesień / 

październik – w zależności od sytuacji epidemicznej  panującej w kraju  

• przygotowanie i udostępnienie danych finansowo-księgowych (FK) do 31.11.2020 r. 

Na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.) Agencja w zakresie gromadzenia danych od 

świadczeniodawców może współpracować ze świadczeniodawcami wyłącznie nieodpłatnie.  

 

W przedmiotowym postępowaniu będą pozyskiwane dane za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r:  

w postaci:  

• informacji finansowo-księgowych, statystycznych i niefinansowych (FK.OPK, Tab.1, Tab.2, Tab.3) 

dla: 

a. OPK z kodami resortowymi zaczynającymi się od 4*** czyli oddziały szpitalne i bloki operacyjne (z 

wyłączeniem komórek: apteka szpitalna albo zakładowa (4922), dział farmacji (4924)), 

b. OPK z kodami resortowymi zaczynającymi się od 1*** czyli poradnie, 

c. OPK z kodami resortowymi zaczynającymi się od 7*** czyli pracownie: pracownia hemodynamiki (7232), 

pracownia radiologii zabiegowej (7230), pracownia elektrofizjologii (7234), pracownia lub zakład 

medycyny nuklearnej (7950), pracownia lub zakład teleradioterapii (7960), pracownia lub zakład 

brachyterapii (7962), pracownia genetyczna (7102), pracownia pozytonowej tomografii emisyjnej (7222), 

zakład patomorfologii (7300), ośrodek terapii hiperbarycznej (7500), inne pracownie, których koszty 

całkowite są równe lub większe od 2 mln zł. 

• informacje dotyczące zestawienia kosztów całkowitych (Tab.4) dla:  

a. wszystkich pozostałych medycznych i niemedycznych OPK. 

 

Załączone do postępowania dokumenty są projektami dokumentów, które mogą ulec zmianom. 
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