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Data sporządzenia 

 
 

Ogłoszenie w sprawie wszczęcia przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 
procedury występowania do świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej z Wnioskami o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy 
świadczeń. 

 
 
Na podstawie art. 31lc ust. 4 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.) oraz zgodnie z planem 
taryfikacji zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia 

 
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

 
informuje 

świadczeniodawców, którzy zawarli umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej o możliwości / rozpoczęciu procesu występowania z wnioskiem o 

nieodpłatne udostępnienia Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń 
gwarantowanych 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). 
 

 
Warunkiem podjęcia współpracy w zakresie udostępnienia Agencji danych przez dany Podmiot jest 
przesłanie wypełnionej Deklaracji zgodnie z formularzem, który wraz z materiałami można pobrać ze 
strony internetowej www.aotmit.gov.pl. 

 
Wypełnioną Deklarację należy przesłać w edytowalnej formie elektronicznej w formacie wskazanym 
przez Agencję na adres: taryfikacja@aotm.gov.pl 

 
do dnia 31 marca 2021 roku. 

 
 
Agencja zastrzega sobie prawo do odrzucenia Deklaracji przesłanej po terminie, jeżeli data 
wpłynięcia do Agencji będzie późniejsza niż ww. termin składania Deklaracji.  

 
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu 
składania Deklaracji.  
 
 

        
dr n. med. Roman Topór-Mądry 

PREZES 
/dokument podpisany elektronicznie/ 

Załącznik: 
1. Lista Podmiotów wytypowanych przez Agencję, od których udostępnione dane są niezbędne do  

ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej. 

http://www.aotmit.gov.pl/
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