
 

 

ZARZĄDZENIE Nr 7/2021 

PREZESA 

AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI 

z dnia 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 

 

Na podstawie art. 31o ust. 3 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.), zwanej dalej „Ustawą", 

zarządza się, co następuje. 

 

§ 1. 

Wprowadza się w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji: 

1) procedurę dotyczącą gromadzenia danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej 

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 przekazywania danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń świadczeniodawcom 

realizującym świadczenia w danym zakresie. 

2) postępowanie z dokumentami określającymi warunki współpracy. 

 

§ 2. 

Przez użyte w Zarządzeniu pisane wielką literą sformułowanie: 

1) Agencja – rozumie się Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; 

2) Deklaracja – rozumie się przez to formularz zawierający oświadczenie o udostępnieniu danych 

zgłoszonych przez Podmiot na podstawie § 4 ust. 2 pkt 12 Zarządzenia; 

3) Dyrektor –– rozumie się dyrektora wydziału/biura w Agencji; 

4) Dane – rozumie się dane wskazane we Wniosku; 

5) IT – rozumie się Wydział Informatyki; 

6) MZ – rozumie się Ministra Zdrowia; 

7) NFZ – rozumie się Narodowy Fundusz Zdrowia; 

8) Prezes – rozumie się Prezesa Agencji;  

9) Podmiot/Świadczeniodawca – rozumie się świadczeniodawcę w rozumieniu art. 5 ust. 41 Ustawy, 

który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 

10) RPWDL – rozumie się Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą; 

11) Świadczenie – rozumie się zbiór wszystkich świadczeń zdrowotnych, zdrowotnych rzeczowych 

i świadczeń towarzyszących zrealizowanych w ramach pojedynczego kontaktu pacjenta 

ze świadczeniodawcą, dotyczącego świadczeń jednego rodzaju; 

12) Ustawa – rozumie się ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.); 

13) Wniosek – rozumie się wniosek, o którym mowa w art. 31lc ust. 4 Ustawy; 

14) WT – rozumie się Wydział Taryfikacji; 

15) Zarządzenie – rozumie się niniejsze Zarządzenie. 

 

 

§ 3. 

Celem Zarządzenia jest ustalenie i opisanie procedury gromadzenia danych udostępnionych przez Podmioty 

na podstawie art. 31lc ust. 4 Ustawy, niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej. 



 

 

§ 4. 

1. Gromadzenie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń przez Agencję odbywa się w drodze 

wystąpienia z Wnioskami.  

2. W ramach procedury występowania z Wnioskami, o której mowa w ust. 1, wyodrębnia się następujące 

etapy: 

1) przygotowanie do rozpoczęcia prac nad ustaleniem taryfy świadczeń opieki zdrowotnej; 

2) ustalenie założeń dotyczących procesu taryfikacji np. identyfikacja podmiotów realizujących 

wyceniane świadczenia i określenie rodzaju i wielkości próby, która zostanie pozyskana do ustalenia 

taryfy świadczeń;  

3) określenie próby Podmiotów wytypowanych przez Agencję, od której udostępnione Dane są 

niezbędne do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej; 

4) przygotowanie wzorów dokumentów określających zasady udostępniania danych niezbędnych do 

ustalenia taryfy świadczeń; 

5) wystąpienie do Prezesa z wnioskiem o ogłoszenie wszczęcia przez Agencję procedury występowania 

do Podmiotów, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z Wnioskami o 

udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń zgodnie z Załącznikiem nr 1 do 

Zarządzenia; 

6) wybór Podmiotów wytypowanych przez Agencję, do których zostanie skierowany Wniosek; 

uzyskanie akceptacji Prezesa w zakresie wykazu Podmiotów, do których skierowany zostanie 

Wniosek zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zarządzenia; 

7) przygotowanie Wniosków i wystąpienie z Wnioskami do Podmiotów wytypowanych przez Agencję; 

8) zamieszczenie na stronie internetowej Agencji ogłoszenia o wszczęciu procedury gromadzenia 

danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zarządzenia wraz 

z projektami dokumentów; ogłoszenie zawiera informację o: 

a)  możliwości przesyłania Deklaracji dotyczącej nieodpłatnego udostępnienia Agencji danych 

niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń, które należy przesyłać w edytowalnej formie 

elektronicznej w formacie wskazanym przez Agencję na adres taryfikacja@aotm.gov.pl;  

b) Podmiotach, które zostały wytypowane przez Agencję do przekazania Danych zgodnie z 

Załącznikiem nr 3 do Zarządzenia;  

9) przesłanie do Prezesa NFZ pisemnej prośby o przekazanie ogłoszenia o rozpoczęciu procesu 

gromadzenia danych do wszystkich Podmiotów, które zawarły umowy o udzielenie świadczeń opieki 

zdrowotnej, za pośrednictwem komunikatu w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) 

oraz zamieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu procesu na stronach internetowych Centrali NFZ 

i oddziałów wojewódzkich NFZ; 

10) przesłanie do MZ pisemnej prośby o zamieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu procesu gromadzenia 

danych na stronie internetowej MZ; 

11) podjęcie innych działań mających na celu poinformowanie Podmiotów o rozpoczęciu procesu 

gromadzenia danych; 

12) przyjęcie oraz sprawdzenie poprawności wypełnionych przez Podmioty Deklaracji; w przypadku 

zidentyfikowania błędów, braków, niejasności, Agencja może wystąpić do Podmiotów z prośbą  

o wyjaśnienia, korekty lub uzupełnienia Deklaracji; w przypadku informacji identyfikujących 

Podmiot, WT weryfikuje poprawność na podstawie innych dostępnych źródeł np. danych z NFZ, 

RPWDL; 

13) przeprowadzenie rankingu Podmiotów na podstawie złożonych Deklaracji (opcjonalnie); 

14) wybór Podmiotów wyłonionych na podstawie Deklaracji zgodnie z kryteriami określonymi  

w Ogłoszeniu, do których skierowany zostanie Wniosek; uzyskanie akceptacji Prezesa w zakresie 

wykazu wyłonionych Podmiotów na podstawie Deklaracji, do których skierowany zostanie Wniosek 

zgodnie z załącznikiem nr 6 do Zarządzenia, umieszczenie i ogłoszenie o podjęciu współpracy z 

wybranymi Podmiotami zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Zarządzenia; 

15) przygotowanie Wniosków i wystąpienie do Podmiotów wyłonionych na podstawie Deklaracji z 

Wnioskami o udostępnienie danych niezbędnych do określenia taryfy świadczeń; 

16) szkolenie Podmiotów (opcjonalnie); 

17) przyjęcie dokumentów o współpracy z wybranymi Podmiotami; 
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18) przyjęcie udostępnionych Danych. 

3. W przypadku podjęcia decyzji na etapie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 o wystąpieniu z Wnioskami 

do wszystkich świadczeniodawców realizujących świadczenia objęte procedurą Agencja może odstąpić 

od działań określonych w pkt.  8 lit. a oraz w pkt. 12-15. 

4. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 8, zamieszczane są na stronie internetowej Agencji przez 

pracownika IT na wniosek Dyrektora WT lub innej wskazanej przez niego osoby. 

5. W uzasadnionych przypadkach wynikających z bardzo krótkiego terminu wskazanego przez MZ 

w zleceniu obejmującym ustalenie taryfy świadczeń Agencja może odstąpić od działań określonych w pkt 

9 oraz 10. 

  

§ 5. 

WT podsumowuje działania podjęte w ramach etapów gromadzenia danych, o których mowa w § 4, 

sporządzając protokół, którego wzór określony jest w załączniku nr 5 do Zarządzenia. 

 

§ 6. 

1. Lista Podmiotów, do których Agencja wystąpi z Wnioskiem o udostępnienie danych, w tym Podmiotów, 

które zgłoszą chęć udostępnienia danych zostanie zamieszczona na stronie internetowej Agencji przez 

pracownika IT, zgodnie z załącznikiem nr 7 do Zarządzenia. 

2. Lista, o której mowa w ust. 1 publikowana jest przez pracownika IT na wniosek Dyrektora WT lub innej 

wskazanej przez niego osoby. 

 

§ 7. 

1. Dokumentami potwierdzającymi nieodpłatne udostępnienie Agencji Danych są dokumenty określające 

warunki udostępnienia Danych przez Podmiot. 

2. Sposób postępowania z dokumentami, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 8 do Zarządzenia. 

 

§ 8. 

Agencja może występować do Podmiotów o przekazywanie dodatkowych danych z określonego zakresu 

Świadczeń. 

 

§ 9. 

Agencja przetwarza dane określone w art. 31lc ust. 2Ustawy, także na inne zadania Agencji określone w art. 

31n pkt 1-3d, 4a i 4b Ustawy oraz w celu dokonywania analiz na rzecz systemu ochrony zdrowia.  

 

§ 10 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 uchyla się Zarządzenie Nr 59/2017 Prezesa Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji z dnia 2 października 2018 r. w sprawie gromadzenia danych niezbędnych do 

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

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

2. Do postępowań w sprawie ustalenia taryf świadczeń wszczętych przed dniem wejścia  

w życie niniejszego Zarządzenia stosuje się zasady określone w zarządzeniu, o którym mowa w ust. l. 

 

 

§ 11. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  



 

 

 

 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr xx /2021 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  

 

…………………………… 

Data sporządzenia wniosku 

 
Wniosek o ogłoszenie 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  
 

Prezes Agencji  

Oceny Technologii Medycznych  

i Taryfikacji 

w miejscu 
 
Wydział Taryfikacji, w związku z art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.), zwraca się z 
wnioskiem o ogłoszenie wszczęcia przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji procedury 
występowania do świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z 
Wnioskami o udostepnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń, zgodnie z planem taryfikacji 
zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia pismem z dnia …. znak…….*/pismem Ministra Zdrowia z dnia 
…..znak…….., stanowiącym załącznik do wniosku/ zleceniem Ministra Zdrowia z dnia…..z wnioskami o 
udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń.  
 
Uzasadnienie: 
……… 
 

Procedura występowania z Wnioskami zostanie przeprowadzona według zasad określonych w Zarządzeniu 

Nr xx/2021 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji   

z dnia …. 2021 r. w sprawie gromadzenia danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki 

zdrowotnej od świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 
 
 
 

………………………………… 
   (podpis i pieczęć Dyrektora WT) 

 
Zgoda Prezesa Agencji: 

 
 

………………………………………… 
        (podpis i pieczęć Prezesa) 

 

* - należy dołączać część planu postępowań lub pismo zawierające zlecenie Ministra Zdrowia, którego 

dotyczy wniosek 

  



 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr xx /2021 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  

 

 

 

WNIOSEK O AKCEPTACJĘ WYKAZU ŚWIADCZENIODAWCÓW, DO KTÓRYCH AGENCJA 
WYSTĄPI O UDOSTĘPNIENIE DANYCH W ZAKRESIE…. 

 
 
Wydział Taryfikacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wnioskuje o akceptację wykazu 
wytypowanych przez Agencję Podmiotów, do których zostaną wysłane Wnioski o udostępnienie danych 
niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń. 
 
 

Lp. Nazwa i adres Podmiotu 

  
  
  

 

 

 

 

 

……………………………….                                                ……………………………………… 

Kierownik Działu Pozyskiwania Danych                                                       Dyrektor Wydziału Taryfikacji 

 

 

Akceptacja Prezesa Agencji 

 

 

…………………………………… 

             Prezes Agencji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr xx /2021 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  

 

 

 

INFORMACJA O WYSTĄPIENIU Z WNIOSKIEM O UDOSTĘPNIENIE DANYCH W 
ZAKRESIE…. 

 
 
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje o wystąpieniu z Wnioskiem o 
udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń do następujących Podmiotów 
wytypowanych przez Agencję: 
 
 

Lp. Nazwa i adres Podmiotu 

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

             Prezes Agencji 

 

 

 

 

  



 

 

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr xx /2021 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  

 

……………………………. 

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 z … 

 

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 ................................................... 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. * 

 

       …………………………………………… 

                 (podpis Prezesa Agencji) 

Załącznik:  

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

ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej. 
* -  zapisy ogłoszenia stosowane w przypadku, jeśli w postępowaniu Agencja nie występuje z Wnioskami do wszystkich 

świadczeniodawców realizujących świadczenia.  
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Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr XX /2021 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  

 

 

Protokół kończący część procedury dotyczącej wyboru Podmiotów, do których Agencja wystąpi 

z Wnioskiem o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń   

 

I. Mając na uwadze przyjęte przez Agencję założenia dotyczące wytypowania Podmiotów, których dane 

zostaną pozyskane do ustalenia taryfy świadczeń, wystąpiono do …. Podmiotów realizujących 

przedmiotowe świadczenia.  

 

Wykaz Podmiotów, które powinny przekazać dane zawiera zał. nr……….. 

 

II.* W odpowiedzi na zamieszczone na stronie internetowej w dniu ……… ogłoszenie umożliwiające 

przesłanie deklaracji nieodpłatnego udostępnienia danych do Agencji wpłynęło …….. Deklaracji od 

Podmiotów.  

 

Wykaz Podmiotów, które złożyły deklaracje zawiera zał. nr……….. 

 

III. Agencja wskazała do wystąpienia z Wnioskiem o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia 

taryfy świadczeń …. Podmiotów.  

 

Wykaz Podmiotów stanowi załącznik nr………… 

 

IV. Inne istotne kwestie  

 

 

 

 

……………………………………………                          ………………………                        

 

 Kierownik Działu Pozyskiwania Danych             Dyrektor  

Wydziału Taryfikacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* - należy określić w przypadku, jeśli w postępowaniu Agencja nie występuje z Wnioskami do wszystkich świadczeniodawców realizujących 

świadczenia. 

 



 

 

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr xx /2021 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

 

WNIOSEK O AKCEPTACJĘ WYKAZU ŚWIADCZENIODAWCÓW, DO KTÓRYCH AGENCJA 

WYSTĄPI O UDOSTĘPNIENIE DANYCH W ZAKRESIE 

 

 

Wydział Taryfikacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wnioskuje o akceptację wykazu 

Podmiotów wyłonionych na podstawie Deklaracji, do których zostaną wysłane Wnioski o udostępnienie 

danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń.  

 

 

Lp. Nazwa i adres Podmiotu 

  

  

  

 

 

 

……………………………………………                          ………………………                        

 

Kierownik Działu Pozyskiwania Danych    Dyrektor  

Wydziału Taryfikacji 

 

 

 

Akceptacja Prezesa Agencji 

 

 

………………………………………………… 

              Prezes Agencji 

  



 

 

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr /2018 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

 

INFORMACJA O WYSTĄPIENIU Z WNIOSKIEM O UDOSTĘPNIENIE DANYCH W ZAKRESIE 

 

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, o wystąpieniu z Wnioskiem o 

udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń do następujących Podmiotów wyłonionych 

na podstawie Deklaracji. 

 

Lp. Nazwa i adres Podmiotu 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

………………………………….. 

       Prezes Agencji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr xx /2021 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTAMI 

 

1. Dział Pozyskiwania Danych WT przygotowuje Wniosek wraz załącznikami oraz Oświadczenie 

Podmiotu (na podstawie wzorów zatwierdzonych/opiniowanych wcześniej przez pracownika Biura 

Prawnego), które następnie są przesyłane do Podmiotu za pośrednictwem operatora pocztowego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1041 z późn. 

zm.) lub drogą elektroniczną. 

2. Przygotowanie Wniosku obejmuje: zaparafowanie każdej strony kopii Wniosku oraz załączników do 

Wniosku przez Dyrektora WT lub wskazanego przez niego pracownika oraz podpisanie Wniosku 

przez Prezesa lub osobę uprawnioną do reprezentacji Wnioskodawcy.  

3. Przygotowanie Oświadczenia Podmiotu obejmuje: zaparafowanie każdej strony Oświadczenia 

Podmiotu przez Dyrektora WT lub wskazanego przez niego pracownika.  

4. Dopuszcza się możliwość podpisania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o 

których mowa w pkt. 2-3 w zastępstwie parafowania i podpisu odręcznego. 

5. Wysyłka Wniosku za potwierdzeniem odbioru umożliwiająca Wnioskodawcy określenie terminu 

udostępnienia danych nie krótszym jednak niż 14 dni, licząc od dnia doręczenia Podmiotowi Wniosku 

o udostępnienie danych. 

6. Oświadczenie Podmiotu, podpisane (również kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania Podmiotu, należy zarejestrować w WT poprzez wpisanie do tabeli 

Excel następujących informacji: Lp, nr Oświadczenia, datę wpływu do Agencji, nazwę Podmiotu, 

adres siedziby Podmiotu (nazwę miasta), numer księgi rejestrowej, numer Regon, numer NIP, uwagi. 

7. WT dokonuje sprawdzenia odesłanego Oświadczenia Podmiotu poprzez sprawdzenie czy: 

a) na każdej stronie odesłanego Oświadczenia Podmiotu znajduje się parafka osób, o których 

mowa w ust. 3 w przypadku Oświadczeń odesłanych drogą pocztową,  

b) Oświadczenie zostało opatrzone podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, 

c) podpisany tekst Oświadczenia odpowiada treści Oświadczenia przesłanego przez Agencję do 

Podmiotu. 

8. W przypadku prawidłowego udostępnienia Danych, Dział Pozyskiwania Danych WT, przygotuje a 

następnie przesyła do Podmiotu pocztą elektroniczną Oświadczenie o prawidłowości udostępnionych 

danych.  Oświadczenia archiwizowane są w WT. 
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