
   ZARZĄDZENIE Nr 15/2021 

PREZESA 

AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI 

z dnia 23 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2020 Prezesa Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji  z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie gromadzenia danych 

niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia 

szpitalnego od świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej, którzy zostaną wezwani w ramach współpracy bieżącej do nieodpłatnego 

przygotowania i udostępnienia danych 

 

Na podstawie art. 31 o 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. 

W zarządzeniu  Nr 16/2020 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji   

z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie gromadzenia danych niezbędnych do ustalenia taryfy 

świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego od świadczeniodawców, którzy 

zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, którzy zostaną wezwani w ramach 

współpracy bieżącej do nieodpłatnego przygotowania i udostępnienia danych, zwanym dalej 

„Zarządzeniem” wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w  § 4 ust.2: 

 

a)  pkt 6 nadaje się następujące brzmienie: 

 

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

Wniosek; uzyskanie akceptacji Prezesa w zakresie wykazu Podmiotów, do których 

zostanie skierowany Wniosek zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zarządzenia i ogłoszenie 

o podjęciu współpracy z wybranymi Podmiotami; wybór Podmiotów jest 

przeprowadzany na podstawie oceny dotychczasowej współpracy świadczeniodawców 

z Agencją oraz deklaracji świadczeniodawcy o podjęciu współpracy. Dopuszcza się, 

po uzyskaniu akceptacji Prezesa, przedłużenie współpracy ze wskazanymi przez 

Agencję Podmiotami w  zakresie pozyskania danych niezbędnych do ustalenia taryf  

dotyczących kolejnych lat  bez podejmowania ponownie  działań opisanych w pkt 1-5, 

pkt 8 -18.  Pkt 6 zdanie pierwsze, pkt 7 oraz pkt 20 stosuje się  w zakresie Podmiotów, 

z którymi przedłużono współpracę dotyczącą pozyskania danych niezbędnych do 

ustalenia taryf w kolejnych latach; informacja o Podmiotach, które zostały wytypowane 



przez Agencję do dalszej współpracy zamieszczana jest na stronie internetowej 

Agencji;”, 

 

b) pkt 19 uchyla się; 

 

2) Załącznik nr 8 do Zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 2. 

 

Pozostałe przepisy Zarządzenia pozostają bez zmian. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                          PREZES 

      dr n. med. Roman Topór-Mądry 

 /dokument podpisany elektronicznie/ 

  



Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2021 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych  

i Taryfikacji z dnia  23  czerwca 2021 r. 

 

 

 

POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTAMI 

 

1. Dział Pozyskiwania Danych WT przygotowuje Wniosek wraz załącznikiem, na podstawie 

wzoru zatwierdzonego wcześniej przez pracownika Biura Prawnego, który następnie jest 

przesyłany 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 kopii Wniosku przez Dyrektora WT lub 

wskazanego przez niego pracownika oraz podpisanie Wniosku przez Prezesa lub osobę 

uprawnioną do reprezentacji Wnioskodawcy. 

3.  Dopuszcza się możliwość podpisania dokumentów kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, o których mowa w ust. 2. 

4.  Wysyłka Wniosku za zwrotnym potwierdzeniem odbioru umożliwiająca Wnioskodawcy 

określenie terminu udostępnienia danych nie krótszego jednak niż 14 dni, licząc od dnia 

doręczenia Podmiotowi Wniosku. 

5. W przypadku prawidłowego udostępnienia danych Dział Pozyskiwania Danych WT 

przygotuje Oświadczenie o prawidłowości udostępnionych danych i przekazuje je 

Podmiotowi. Oświadczenia archiwizowane są w WT. 
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