
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 świadczeń wysokospecjalistycznych dotyczących operacji 
wad serca i aorty piersiowej. 

 
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 świadczeniodawców, którzy w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. 
realizowali umowę z NFZ w rodzaju leczenie szpitale - świadczenia wysokospecjalistyczne dotyczące 
operacji wad serca i aorty piersiowej. 
 
Prezes Agencji wystąpił z Wnioskiem o udostępnienie danych do świadczeniodawców, których Agencja 
wytypowała zgodnie z § 1 ust. 1) pkt a) Zarządzenia nr 7/2021 Prezesa Agencji z dnia 11 marca 2021 r. 

 
Ramowy harmonogram gromadzenia danych udostępnianych przez świadczeniodawców przedstawia się 
następująco: 
 09.08.2021 r. – publikacja ogłoszenia; 
 09.08.2021 r. – termin przesłania do podmiotów Wniosków o udostępnienie Danych; 
 do 30.08.2021 r. – termin udostępnienia przez podmioty danych finansowo-księgowych (FK); 
 do 15.09.2021 r. – termin udostępnienia przez podmioty danych kosztowych świadczeń (KK). 
  

 
Na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.) Agencja w zakresie gromadzenia danych od 
świadczeniodawców może współpracować ze świadczeniodawcami wyłącznie nieodpłatnie.  
 
W przedmiotowym postępowaniu gromadzone będą dane: 
 

1. zawarte w formularzu finansowo-księgowym (FK) za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 
grudnia 2019 roku o przychodach i kosztach (FK.OPK) oraz statystyczne w tym o zatrudnionym 
personelu (TAB1) i środkach trwałych (TAB3) dla wskazanych medycznych ośrodków powstawania 
kosztów scharakteryzowanych kodem resortowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 
dnia 17 maja 2012 roku w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego 
sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2019, poz. 173 t.j.) dotyczących komórek organizacyjnych: 4910, 
4911 (blok operacyjny), 7230, 7231 (pracownia radiologii zabiegowej) 7232, 7233 (pracownia 
hemodynamiki), 7236 (pracownia urządzeń wszczepialnych serca) funkcjonujących w strukturze 
podmiotu. Raportowane koszty finansowo-księgowe powinny zawierać bezpośrednie oraz alokowane 
koszty. 



2. zawarte w formularzu karty kalkulacji kosztowych (KK) dane medyczno-kosztowe o wszystkich 
poniżej wskazanych świadczeniach, jeżeli w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. nastąpiło 
sprawozdanie co najmniej jednego świadczenia wskazanego następującym kodem produktu 
rozliczeniowego: 5.54.01.0000029; 5.54.01.0000031; 5.54.01.0000032; 5.54.01.0000033; 
5.54.01.0000034; 5.54.01.0000035; 5.54.01.0000036; 5.54.01.0000037; 5.54.01.0000038; 
5.54.01.0000039; 5.54.01.0000040; 5.54.01.0000042; 5.54.01.0000043; 5.54.01.0000044; 
5.54.01.0000045; 5.54.01.0000046; 5.54.01.0000048; 5.54.01.0000049; 5.54.01.0000050; 
5.54.01.0000057; 5.54.01.0000058; 5.54.01.0000059; 5.54.01.0000062; 5.54.01.0000063; 
5.54.01.0000069; 5.54.01.0000070; 5.54.01.0000071; 5.54.01.0000072; 5.54.01.0000073; 
5.54.01.0000074; 5.54.01.0000075; 5.54.01.0000078; 5.54.01.0000079. 

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


