
 

 

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 z zakresu leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej w obszarze chorób przewodu pokarmowego, wątroby, dróg żółciowych, trzustki i 

śledziony za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (sekcja JGP F i G). 

 

Postępowanie prowadzone jest według zasad określonych w Zarządzeniu Nr 7/2021 Prezesa Agencji Oceny 

Technologii Medycznych i Taryfikacji z 11 marca 2021 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. 

 

Postępowanie skierowane jest do 2 grup podmiotów leczniczych, które w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 

grudnia 2019 r. zrealizowały świadczenia gwarantowane w obszarze chorób przewodu pokarmowego, 

wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony: 

1. z zakresu leczenia szpitalnego (LSz) sprawozdane do NFZ z następującymi kodami produktów: 

JGP G01 Rozległe zabiegi wątroby * (kod produktu: 5.51.01.0007001), 

JGP G11 Kompleksowe zabiegi wątroby * (kod produktu: 5.51.01.0007011), 

JGP G12 Duże zabiegi wątroby * (kod produktu: 5.51.01.0007012), 

JGP G13 Średnie zabiegi wątroby * (kod produktu: 5.51.01.0007013), 

JGP G14 Małe zabiegi wątroby * (kod produktu: 5.51.01.0007014), 

JGP G16 Ostre choroby wątroby (kod produktu: 5.51.01.000716), 

JGP G17 Przewlekłe choroby wątroby z pw > 5 dni (kod produktu: 5.51.01.0007017), 

JGP G18 Przewlekłe choroby wątroby bez pw (kod produktu: 5.51.01.0007018), 

JGP G21 Kompleksowe zabiegi przewodów żółciowych * (kod produktu: 5.51.01.0007021), 

JGP G22 Duże zabiegi przewodów żółciowych * (kod produktu: 5.51.01.0007022), 

JGP G25E Wycięcie pęcherzyka żółciowego > 65 r.ż.* (kod produktu: 5.51.01.0007043), 

JGP G25F Wycięcie pęcherzyka żółciowego < 66 r.ż.* (kod produktu: 5.51.01.0007044), 

JGP G26E Choroby dróg żółciowych > 65 r.ż. (kod produktu: 5.51.01.0007045), 

JGP G26F Choroby dróg żółciowych < 66 r.ż. (kod produktu: 5.51.01.0007046), 

JGP G28 Nowotwory dróg żółciowych (kod produktu: 5.51.01.0007028), 

JGP G30 Przeszczepienie trzustki* (kod produktu: 5.51.01.0007030), 

JGP G31G Resekcje trzustki bez zabiegów rekonstrukcyjnych * (kod produktu: 5.51.01.0007047), 

JGP G31H Kompleksowe zabiegi trzustki z rekonstrukcją (pankreatoduodenektomie)* (kod produktu: 

5.51.01.0007048), 

JGP G32 Duże zabiegi trzustki * (kod produktu: 5.51.01.0007032), 

JGP G33 Zabiegi endoskopowe i przezskórne dróg żółciowych i trzustki z wprowadzeniem protezy 

samorozprężalnej * (kod produktu: 5.51.01.0007033), 

JGP G34 Zabiegi endoskopowe i przezskórne dróg żółciowych i trzustki * 

(kod produktu: 5.51.01.0007034), 

JGP G35 Inne zabiegi dróg żółciowych i trzustki * (kod produktu: 5.51.01.0007035), 

JGP G36 Ostre zapalenie trzustki o ciężkim przebiegu (kod produktu: 5.51.01.0007036), 



 

 

JGP G37 Ostre zapalenie trzustki (kod produktu: 5.51.01.0007037),  

JGP G38 Przewlekłe choroby trzustki (kod produktu: 5.51.01.0007038), 

JGP G42 Zabiegi śledziony* (kod produktu: 5.51.01.0007042), 

JGP PZG01 Wycięcie pęcherzyka żółciowego < 18 r.ż.* (kod produktu: 5.51.01.0018045), 

JGP PZG02 Zabiegi śledziony < 18 r.ż.* (kod produktu: 5.51.01.0018046) 

JGP F01 Kompleksowe zabiegi przełyku* (5.51.01.0006001) 

JGP F02 Duże zabiegi przełyku, w tym protezowanie* (5.51.01.0006002) 

JGP F03 Średnie i endoskopowe zabiegi przełyku* (5.51.01.0006003) 

JGP F04 Diagnostyczne i małe zabiegi przewodu pokarmowego* (5.51.01.0006004) 

JGP F07E Choroby przełyku > 65 r.ż. (5.51.01.0006109) 

JGP F07F Choroby przełyku < 66 r.ż. (5.51.01.0006110) 

JGP F11E Kompleksowe zabiegi żołądka i dwunastnicy > 65 r.ż.* (5.51.01.0006097) 

JGP F11F Kompleksowe zabiegi żołądka i dwunastnicy < 66 r.ż.* (5.51.01.0006098) 

JGP F12 Duże zabiegi żołądka i dwunastnicy* (5.51.01.0006012) 

JGP F13 Zabiegi lecznicze żołądka i dwunastnicy * (5.51.01.0006013) 

JGP F14 Chirurgiczne leczenie otyłości* (5.51.01.0006014) 

JGP F16E Choroby żołądka i dwunastnicy > 65 r.ż. (5.51.01.0006099) 

JGP F16F Choroby żołądka i dwunastnicy < 66 r.ż. (5.51.01.0006100) 

JGP F21 Kompleksowe zabiegi jelita cienkiego* (5.51.01.0006021) 

JGP F22 Duże i endoskopowe zabiegi jelita cienkiego* (5.51.01.0006022) 

JGP F26E Choroby jelita cienkiego (bez chorób zapalnych) > 65 r.ż. (5.51.01.0006101) 

JGP F26F Choroby jelita cienkiego (bez chorób zapalnych) < 66 r.ż. (5.51.01.0006102) 

JGP F31 Kompleksowe zabiegi jelita grubego* (5.51.01.0006031) 

JGP F32 Duże i endoskopowe zabiegi jelita grubego* (5.51.01.0006032) 

JGP F34 Średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego* (5.51.01.0006037) 

JGP F36 Choroby jelita grubego (5.51.01.0006036) 

JGP F42 Duże zabiegi jamy brzusznej* (5.51.01.0006042) 

JGP F43E Średnie i endoskopowe lecznicze zabiegi jamy brzusznej > 65 r.ż.* (5.51.01.0006103) 

JGP F43F Średnie i endoskopowe lecznicze zabiegi jamy brzusznej < 66 r.ż.* (5.51.01.0006104) 

JGP F44 Diagnostyczne i lecznicze zabiegi jamy brzusznej* (5.51.01.0006044) 

JGP F46 Choroby jamy brzusznej (5.51.01.0006046) 

JGP F47E Choroby infekcyjne jelit > 65 r.ż. (5.51.01.0006111) 

JGP F47F Choroby infekcyjne jelit < 66 r.ż. (5.51.01.0006112) 

JGP F51 Kompleksowe zabiegi w chorobach zapalnych jelit* (5.51.01.0006051) 

JGP F52 Duże i endoskopowe zabiegi w chorobach zapalnych jelit* (5.51.01.0006052) 

JGP F58E Choroby zapalne jelit > 65 r.ż. (5.51.01.0006105) 

JGP F58F Choroby zapalne jelit < 66 r.ż. (5.51.01.0006106) 

JGP F61 Kompleksowe zabiegi w krwawieniach z przewodu pokarmowego* (5.51.01.0006061) 

JGP F62 Duże i endoskopowe lecznicze zabiegi w krwawieniach z przewodu pokarmowego* 

(5.51.01.0006062) 

JGP F66 Krwawienia z przewodu pokarmowego - leczenie zachowawcze (5.51.01.0006066) 

JGP F72 Operacje przepuklin jamy brzusznej z wszczepem* (5.51.01.0006072) 

JGP F73 Operacje przepuklin brzusznych* (5.51.01.0006073) 

JGP F82 Wycięcie wyrostka robaczkowego z powikłaniami* (5.51.01.0006082) 

JGP F83 Wycięcie wyrostka robaczkowego* (5.51.01.0006083) 

JGP F86E Choroby wyrostka robaczkowego > 65 r.ż. (5.51.01.0006107) 

JGP F86F Choroby wyrostka robaczkowego < 66 r.ż. (5.51.01.0006108) 



 

 

JGP F93 Średnie zabiegi odbytu* (5.51.01.0006093) 

JGP F94 Małe zabiegi odbytu i odbytnicy* (5.51.01.0006094) 

JGP F96 Choroby odbytu (5.51.01.0006096) 

JGP PZF01 Średnie i endoskopowe zabiegi przełyku <1 8 r.ż.* (5.51.01.0018033) 

JGP PZF02 Zabiegi lecznicze żołądka i dwunastnicy < 18 r.ż.* (5.51.01.0018034) 

JGP PZF03 Kompleksowe zabiegi jelita cienkiego < 18 r.ż.* (5.51.01.0018035) 

JGP PZF04 Kompleksowe zabiegi jelita grubego < 18 r.ż.* (5.51.01.0018036) 

JGP PZF05 Duże i endoskopowe zabiegi jelita cienkiego < 18 r.ż.* (5.51.01.0018037) 

JGP PZF06 Średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego < 18 r.ż.* (5.51.01.0018037) 

JGP PZF07 Duże zabiegi jamy brzusznej < 18 r.ż.* (5.51.01.0018039) 

JGP PZF08 Średnie i endoskopowe lecznicze zabiegi jamy brzusznej < 18 r.ż.* (5.51.01.0018040) 

JGP PZF09 Operacje przepuklin jamy brzusznej z wszczepem < 18 r.ż.* (5.51.01.0018041) 

JGP PZF10 Operacje przepuklin brzusznych < 18 r.ż.* (5.51.01.0018042) 

JGP PZF11 Wycięcie wyrostka robaczkowego < 18 r.ż.* (5.51.01.0018043) 

JGP PZF12 Średnie zabiegi odbytu < 18 r.ż.* (5.51.01.0018044) 

 

2. z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS i ASDK) sprawozdane do NFZ z następującymi kodami 

świadczeń / kodami produktów rozliczeniowych wraz z kodem procedury: 

ASDK: 5.03.00.0000022 - gastroskopia diagnostyczna (w przypadku wskazań obejmuje test 

ureazowy)  

ASDK: 5.03.00.0000089 - gastroskopia diagnostyczna z biopsją - uwzględnia 1 badanie hist.-pat 

ASDK: 5.03.00.0000008 - gastroskopia diagnostyczna z biopsją - uwzględnia  2 lub więcej badań 

hist.-pat. 

ASDK: 5.06.00.0000902 - kolonoskopia diagnostyczna 

ASDK: 5.06.00.0000903 - kolonoskopia diagnostyczna z biopsją (z badaniem hist.-pat.) 

ASDK: 5.03.00.0000042 - kolonoskopia z polipektomią jednego lub więcej polipów o średnicy do 1 

cm,  za pomocą pętli diatermicznej (z badaniem hist.-pat.) 

Z108: 5.31.00.0000108_42.29 - Zabiegi diagnostyczne przełyku – inne 

Z105: 5.31.00.0000105_44.981 - Wlew roztworu fizjologicznego w celu dopasowania urządzenia 

Z32: 5.31.00.0000032_45.251 - Zamknięta biopsja jelita grubego z bliżej nieokreślonego miejsca 

Z32: 5.31.00.0000032_45.252 - Pobranie materiału przez wyszczoteczkowanie lub wypłukanie jelita 

grubego 

Z103: 5.31.00.0000103_48.22 - Wziernikowanie odbytnicy i esicy przez sztuczną przetokę 

Z103: 5.31.00.0000103_48.23 - Procto-sigmoidoskopia sztywnym wziernikiem 

Z48: 5.31.00.0000048_48.31 - Radykalna elektrokoagulacja zmiany odbytnicy 

Z48: 5.31.00.0000048_48.32 - Elektrokoagulacja zmiany odbytnicy - inne 

Z105: 5.31.00.0000105_48.35 - Miejscowe wycięcie zmiany odbytnicy 

Z102: 5.31.00.0000102_49.01 - Nacięcie ropnia okołoodbytowego 

Z105: 5.31.00.0000105_49.03 - Wycięcie polipowatej wyrośli odbytu 

Z105: 5.31.00.0000105_49.31 - Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki odbytu 

Z48: 5.31.00.0000048_49.43 - Kauteryzacja hemoroidów 

Z48: 5.31.00.0000048_49.45 - Podwiązanie hemoroidów 

Z105: 5.31.00.0000105_49.52 - Tylne nacięcie zwieracza odbytu 

Z105: 5.31.00.0000105_49.59 - Nacięcie zwieracza odbytu – inne 

Z105: 5.31.00.0000105_49.931 - Usunięcie ciała obcego z odbytu z nacięciem 

Z103: 5.31.00.0000103_54.241 - Zamknięta biopsja: sieci 

Z100: 5.31.00.0000100_86.04 - Nacięcie lub drenaż skóry lub tkanki podskórnej - inne 

Z107: 5.31.00.0000107_86.21 - Wycięcie cysty lub zatoki pilonidalnej 
 

Aby przystąpić do postępowania należy wypełnić Deklarację zgodnie z formularzem i instrukcją. 

 



 

 

Deklarację 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/ 

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

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

 

do 31 marca 2021 r. 

 

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

ww. termin przesyłania zgłoszeń. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zastrzega sobie prawo do 

przedłużenia terminu składania Deklaracji. 

 

Prezes Agencji wystąpi z Wnioskiem o udostępnienie danych do świadczeniodawców, którzy przesłali Deklarację 

w odpowiedzi na niniejszą informację. 

 

Ramowy harmonogram gromadzenia danych udostępnianych przez świadczeniodawców przedstawia się 

następująco: 

 

✓ 16.03.2021 r. – publikacja ogłoszenia; 

✓ 31.03.2021 r. – termin przyjmowania deklaracji zgłoszeniowych; 

✓ 09.04.2021 r. – wysłanie WuD do SWD (Deklaracje); 

✓ w okresie 19.04.2021 r. – 23.04.2021 r. – 1 dniowe szkolenie on-line dla świadczeniodawców; 

✓ 16.06.2021 r. – termin przekazania danych WKK; 

✓ 23.06.2021 r. – termin przekazania danych medyczno-kosztowych (DSz); 

✓ 30.06.2021 r. – termin przekazania danych FK. 

 

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

środków publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.) Agencja w zakresie gromadzenia danych od 

świadczeniodawców może współpracować ze świadczeniodawcami wyłącznie nieodpłatnie.  

 

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

 

1. finansowo-księgowe (FK) w zakresie informacji finansowo-księgowych, niefinansowych w tym o 

zasobach ludzkich i środkach trwałych, statystycznych z ośrodków powstawania kosztów (OPK) oraz dane 

o kosztach osobowych, stawkach wynagrodzenia personelu medycznego. Raportowane koszty finansowo-

księgowe powinny zawierać koszty bezpośrednie oraz alokowane koszty,  

2. medyczno-kosztowe (DSZ) w zakresie leczenie szpitalne ze wszystkich świadczeń (hospitalizacje), które 

zostały zakończone w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. i sprawozdane do NFZ z 

przedmiotowych kodów produktów, na które składają się informacje ogólne identyfikujące świadczenie 

w ujęciu na pojedynczego pacjenta, 

3. własna kalkulacja kosztów  (WKK) w zakresie informacji o danych medyczno-kosztowych dla 

świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego lub  ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, które zrealizowane 

zostały w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. i sprawozdane do NFZ. Formularz w 

zależności od grupy podmiotów będzie miał charakter obligatoryjny lub opcjonalny (grupa podmiotów 

realizująca przedmiotowe świadczenia z zakresu LSz – opcjonalny, grupa podmiotów realizująca 

przedmiotowe świadczenia z zakresu AOS – obligatoryjny). 

 

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

https://get.adobe.com/pl/reader/
https://get.adobe.com/pl/reader/
mailto:taryfikacja@aotm.gov.pl


 

 

 

W związku z realizacją ustawowego zadania Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dotyczącego 

ustalania taryfy świadczeń, Prezes Agencji zaprasza także do uczestnictwa w szkoleniu on-line dotyczącym 

współpracy z Agencją w ramach procesu taryfikacji oraz zasad udostępniania danych niezbędnych do ustalenia 

taryfy świadczeń gwarantowanych w obszarze chorób przewodu pokarmowego, wątroby, dróg żółciowych, 

trzustki i śledziony (katalog JGP – sekcja F i G). Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres 

taryfikacja@aotm.gov.pl w terminie do 31 marca 2021 r. 
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