
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  udostępnienie Danych z zakresu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży 
 
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 podmiotów leczniczych, które w 2020 roku  ramach opieki psychiatrycznej dla 
dzieci i  młodzieży sprawozdały do NFZ świadczenia z zakresu:  

• 04.4701.001.02 (świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży), 
• 04.2703.001.02 (świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży), 
• 04.1701.001.02 (świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży), 
• 04.9902.400.03 (środowiskowe centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom 

referencyjny), 
• 04.9903.400.03 (ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej – III poziom 

referencyjny). 
i w strukturze podmiotu funkcjonowały minimum dwie ze wskazanych poniżej komórek organizacyjnych lub w 
ramach umowy z NFZ funkcjonowała jedna z wymienionych komórek a druga komórka funkcjonowała bez 
podpisanej umowy z NFZ: 

• 2701 (Oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży) lub  2703 (Oddział dzienny psychiatryczny 
rehabilitacyjny dla dzieci),  

• 4701 (Oddział psychiatryczny dla dzieci),  
• 1701 (Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży). 

Aby przystąpić do postępowania należy wypełnić Deklarację zgodnie z formularzem i instrukcją. 
 
Do  podmiotów realizujących świadczenia I poziomu referencyjnego w dniu 8 kwietnia 2021 r. zostanie wysłany 
Wniosek o udostępnienie Danych. Lista podmiotów znajduje się na stronie internetowej postępowania. Podmioty 
te nie muszą przesyłać do Agencji Deklaracji. 
 
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 20 kwietnia 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. 
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Prezes Agencji wystąpi z Wnioskiem o udostępnienie Danych do świadczeniodawców, których Deklaracja w 
odpowiedzi na niniejszą informację została pozytywnie zweryfikowana. 

 
Ramowy harmonogram gromadzenia danych udostępnianych przez świadczeniodawców przedstawia się 
następująco: 
 
 07.04.2021 r. – publikacja ogłoszenia; 
 20.04.2021 r. – termin przyjmowania Deklaracji zgłoszeniowych; 
 23.04.2021 r. – wysłanie Wniosku o udostępnienie Danych do świadczeniodawców, którzy przesłali 

Deklarację; 
 10.05.2021 r. – termin udostępnienia danych finansowo-księgowych (FK);  
 10.05.2021 r. – termin udostępnienia danych o strukturze i  organizacji pracy (KŚ). 

 
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 gromadzone będą dane zawarte w formularzu: 

• finansowo-księgowym (FK) w zakresie informacji podstawowych danych finansowo-księgowych i 
niefinansowych (w tym wykaz etatów) funkcjonujących w strukturze podmiotu oddziałów 
psychiatrycznych stacjonarnych dla dzieci i młodzieży, oddziałów psychiatrycznych dziennych dla dzieci 
i  młodzieży, poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży  za okres od 01.01.2019 r. do 
31.12.2019 r. oraz 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.; 
 

• karty organizacji i realizacji świadczenia (KŚ) dotyczące struktury organizacyjnej podmiotu oraz jeżeli 
w podmiocie leczniczym wdrożony jest proces koordynacji i jakości danych o koordynacji opieki nad 
pacjentem, danych o wskaźnikach jakościowych dotyczących personelu zajmującego się gromadzeniem 
danych i analizą jakości udzielanych świadczeń oraz innych pozycji kosztowych związanych z realizacją 
gromadzenia i analizy danych o jakości udzielanych świadczeń za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 
roku. 
 

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


