ZARZĄDZENIE Nr 18 /2021
PREZESA
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI
z dnia 13 sierpnia 2021 r.
w sprawie gromadzenia danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń oraz do realizacji innych
zadań ustawowych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji od świadczeniodawców,
którzy zawarli umowę o realizację 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 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą",
zarządza się, co następuje.
§ 1.
Wprowadza się w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji regulacje dotyczące:
1) gromadzenia danych od świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o realizację świadczeń opieki
zdrowotnej;
2) postępowania z dokumentami określającymi warunki współpracy.
§ 2.
Przez użyte w Zarządzeniu 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. 3 pkt 4 lit. a i § 4 ust. 4 pkt. 6 lit. a Zarządzenia;
3) Dyrektor –– rozumie się dyrektora wydziału/biura w Agencji;
4) Dane – rozumie się dane, o których mowa w art. 31lc ust. 2 Ustawy;
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 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.);
13) Wniosek / Wniosek o udostępnienie Danych – rozumie się wniosek, o którym mowa w art. 31lc
ust. 4 Ustawy;
14) Wydział/Biuro/Dział – rozumie się komórki organizacyjne Agencji;
15) Zarządzenie – rozumie się niniejsze Zarządzenie.
§ 3.
Celem Zarządzenia jest ustalenie i opisanie zasad gromadzenia danych udostępnianych przez Podmioty i
wykorzystywanych przez Agencję do realizacji zadań ustawowych.

§ 4.
1. Gromadzenie danych odbywa się poprzez występowanie z:
1) Wnioskiem o udostępnienie Danych,
2) prośbą o przekazanie informacji wspierających proces taryfikacji albo realizację innych zadań
ustawowych Agencji.
2. Procedura występowania z Wnioskami, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 może wynikać z:
1) aktywności Podmiotów chcących przekazać Agencji swoje Dane w wybranym przez siebie zakresie;
2) działań podejmowanych przez Agencję mających na celu realizację zadań związanych m.in. z planem
taryfikacji, o którym mowa w art. 31la Ustawy albo realizacją innych zadań ustawowych Agencji.
3. W przypadku gromadzenia Danych i występowania z Wnioskami o udostępnienie Danych, o którym mowa
w ust. 2 pkt 1 Agencja podejmuje następujące działania:
1) ustalenie założeń dotyczących gromadzenia Danych np. zakresu, struktury formularzy, zgodnie z
którymi będą udostępnianie Dane oraz sposobu udostępniania Danych;
2) przygotowanie wzorów dokumentów określających zasady udostępniania Danych;
3) wystąpienie do Prezesa z wnioskiem o ogłoszenie wszczęcia przez Agencję procedury gromadzenia
Danych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia;
4) zamieszczenie na stronie internetowej Agencji ogłoszenia o wszczęciu procedury gromadzenia
Danych zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zarządzenia wraz z projektami dokumentów; ogłoszenie
zawiera informacje o:
a. możliwości przesyłania Deklaracji dotyczących nieodpłatnego udostępnienia Agencji Danych
niezbędnych do ustalenia taryfy lub realizacji innych zadań ustawowych Agencji, które należy
przesyłać w edytowalnej formie elektronicznej w formacie wskazanym przez Agencję na
wskazany w ogłoszeniu adres skrzynki mailowej;
b. Podmiotach, które zostały wytypowane przez Agencję;
5) 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;
6) przesłanie do MZ pisemnej prośby o zamieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu procesu gromadzenia
danych na stronie internetowej MZ;
7) podjęcie innych działań mających na celu poinformowanie Podmiotów o rozpoczęciu procesu
gromadzenia Danych;
8) przyjęcie, sprawdzenie poprawności wypełnionych przez Podmioty Deklaracji; w przypadku
zidentyfikowanych błędów, braków, niejasności, Agencja może wystąpić do Podmiotów z prośbą
o wyjaśnienia, korekty lub uzupełnienia Deklaracji; w przypadku informacji identyfikujących
Podmiot, Agencja weryfikuje poprawność na podstawie innych dostępnych źródeł np. danych z NFZ,
RPWDL;
9) przeprowadzenie wizytacji lub wideokonferencji mającej na celu określenie możliwości
Świadczeniodawcy odnośnie przekazania Danych; pozyskanie innych niezbędnych informacji
(opcjonalne);
10) Agencja może wystąpić do Podmiotów z prośbą o przekazanie próbki Danych celem sprawdzenia
możliwości Podmiotu w zakresie dostarczanych Danych; Agencja sprawdza wówczas kompletność
danych dotyczących elementów procesu leczenia pacjenta oraz danych finansowo-księgowych w
przekazanych przez Podmioty próbnych Danych (opcjonalne);
11) na podstawie pkt 8-10 Agencja podejmuje decyzję o możliwości podjęcia współpracy ze
Świadczeniodawcą;

12) uzyskanie akceptacji Prezesa w zakresie podjęcia współpracy z Podmiotami, które prześlą Deklarację
do Agencji zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zarządzenia i ogłoszenie na stronie internetowej Agencji
informacji o podjęciu współpracy z wybranymi Podmiotami;
13) przygotowanie Wniosków zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zarządzenia i wystąpienie z Wnioskami do
Podmiotów przez Agencję;
14) na zakończenie postępowania Agencja podsumowuje swoje zadania zgodnie z Załącznikiem nr 5 do
Zarządzenia;
15) dopuszcza się przedłużenie współpracy ze wskazanymi przez Agencję Podmiotami w zakresie
pozyskania Danych niezbędnych do ustalenia taryf dotyczących kolejnych lat; decyzję o kontynuacji
Agencja podejmuje na podstawie oceny dotychczasowej współpracy świadczeniodawców; informacja
o Podmiotach, które kontynuują współpracę przedstawiana jest do zatwierdzenia Prezesowi Agencji
zgodnie z wnioskiem, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia;
16) szkolenie Podmiotów (opcjonalnie);
17) przyjęcie udostępnionych przez Podmiot Danych wskazanych we Wniosku.
4. W przypadku gromadzenia Danych i występowania z Wnioskami o udostępnienie Danych, o którym mowa
w ust. 2 pkt 2 Agencja podejmuje następujące działania;
1) ustalenie założeń dotyczących gromadzenia Danych np. zakresu, struktury formularzy, zgodnie z
którymi będą udostępnianie Dane oraz sposobu udostępniania Danych;
2) określenie próby Podmiotów wytypowanych przez Agencję, od której Dane zostaną
udostępnione;
3) przygotowanie wzorów dokumentów określających zasady udostępniania Danych;
4) 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 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia; wybór
Podmiotów wytypowanych przez Agencję, do których zostanie skierowany Wniosek; uzyskanie
akceptacji Prezesa w zakresie wykazu Podmiotów, do których skierowany zostanie Wniosek;
5) przygotowanie Wniosków zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zarządzenia i wystąpienie z Wnioskami
do Podmiotów wytypowanych przez Agencję;
6) zamieszczenie na stronie internetowej Agencji ogłoszenia o wszczęciu procedury gromadzenia
Danych zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zarządzenia wraz z projektami dokumentów; ogłoszenie
zawiera informację o:
a. możliwości przesyłania Deklaracji dotyczących nieodpłatnego udostępnienia Agencji
Danych niezbędnych do ustalenia taryfy lub realizacji innych zadań ustawowych Agencji,
które należy przesyłać w edytowalnej formie elektronicznej w formacie wskazanym przez
Agencję na wskazany w ogłoszeniu adres skrzynki mailowej;
b. Podmiotach, które zostały wytypowane przez Agencję do przekazania Danych;
7) 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;
8) przesłanie do MZ pisemnej prośby o zamieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu procesu gromadzenia
Danych na stronie internetowej MZ;
9) podjęcie innych działań mających na celu poinformowanie Podmiotów o rozpoczęciu procesu
gromadzenia Danych;
10) 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, Agencja weryfikuje poprawność na podstawie innych dostępnych źródeł np. danych z
NFZ, RPWDL;
11) przeprowadzenie rankingu Podmiotów na podstawie złożonych Deklaracji (opcjonalnie);
12) na podstawie pkt 10-11 Agencja podejmuje decyzję o możliwości podjęcia współpracy ze
Świadczeniodawcą zgodnie z Załącznikiem 5 do Zarządzenia;
13) uzyskanie akceptacji Prezesa w zakresie wykazu wyłonionych Podmiotów na podstawie
Deklaracji, do których skierowany zostanie Wniosek zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia,
umieszczenie i ogłoszenie na stronie internetowej Agencji informacji o podjęciu współpracy z
wybranymi Podmiotami;
14) przygotowanie Wniosków zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zarządzenia i wystąpienie do
Podmiotów wyłonionych na podstawie Deklaracji z Wnioskami o udostępnienie Danych
niezbędnych do określenia taryfy świadczeń albo realizacji innych zadań ustawowych Agencji;
15) szkolenie Podmiotów (opcjonalnie);
16) przyjęcie udostępnionych przez Podmiot Danych wskazanych we Wniosku;
17) w przypadku podjęcia decyzji na etapie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 o wystąpieniu z Wnioskami
do wszystkich Świadczeniodawców realizujących świadczenia objęte procedurą, Agencja może
odstąpić od działań określonych w pkt 6 lit. a oraz w pkt 10-12;
18) jeśli zgłosi się niewystarczająca liczba Podmiotów, spełniających kryteria określone w
ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 6, Agencja ma możliwość powtórnego zaproszenia Podmiotów
do wzięcia udziału w postępowaniu, wraz ze zmianą terminu zakończenia postępowania.
5. Informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 12 oraz ust. 4 pkt 6 i 13 zamieszczane są na stronie
internetowej Agencji przez pracownika IT na wniosek pracownika Agencji po wcześniejszej
akceptacji Dyrektora komórki organizacyjnej w której zatrudniony jest ten pracownik.
§ 5.
1. W sytuacji, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 Agencja może zwrócić się do wybranych lub wszystkich
podmiotów leczniczych realizujących świadczenie opieki zdrowotnej z prośbą o udzielenie informacji
niezbędnych do realizacji zadań ustawowych Agencji.
2. Lista podmiotów, do których wystąpi Agencja z prośbą o udzielenie informacji będzie zamieszczana na
stronie internetowej Agencji przez pracownika IT.
3. W przypadku wystąpienia z prośbą, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 do wybranej grupy podmiotów
leczniczych Agencja dopuszcza możliwość przyjęcia informacji, o której mowa w ust. 1 od innych
podmiotów.
4. W przypadku przekazania informacji, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 podmiotowi nie przysługuje
Oświadczenie potwierdzające udostępnienie Danych w terminie, o którym mowa w ust. 5 Załącznika nr
6.
§ 6.
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 6 do Zarządzenia.
§ 7.
Agencja może występować do Podmiotów, które udostępniły Agencji Dane o przygotowanie i przekazanie
dodatkowych informacji służących opracowaniu zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów
lub współtworzeniu rozwiązań informatycznych niezbędnych do zbierania Danych.

§ 8.
Agencja przetwarza Dane określone w art. 31lc ust. 2 Ustawy, także na inne zadania Agencji określone
w art. 31 n pkt 1-3d, 4a i 4b Ustawy oraz w celu dokonywania analiz na rzecz systemu ochrony zdrowia.
§ 9.
1. Uchyla się Z zastrzeżeniem ust. 2:
1) zarządzenie Nr 7/2021 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 11 marca
2021 r. sprawie gromadzenia danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej od
świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
2) zarządzenie 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,
3) zarządzenie Nr 15/2021 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 23
czerwca 2021 r. 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
2. Do postępowań prowadzonych w dniu wejścia w życie Zarządzenia stosuje się dotychczasowe zarządzenia
wskazane w ust. 1.
§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES
dr n. med. Roman Topór-Mądry
/dokument podpisany elektronicznie/

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2021 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
Prezes Agencji
Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji
w miejscu

Podstawa:
………
Zakres gromadzonych danych:
………
Próba świadczeniodawców:
………
Harmonogram:
………
Inne istotne kwestie:
(np. o podmiotach kontynuujących współpracę) ………

……………………………………
(podpis i pieczęć Dyrektora)
Zgoda Prezesa Agencji:
……………………………………
(podpis i pieczęć Prezesa)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2021 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
oraz do realizacji innych zadań ustawowych

Na podstawie art. 31lc ust. 4 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.)
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
informuje
świadczeniodawców, którzy zawarli z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej w rodzaju …………………….. o możliwości udostępnienia danych………..
Warunkiem podjęcia współpracy w zakresie udostępnienia Agencji danych przez określony Podmiot jest
wypełnienie Deklaracji zgodnie z formularzem, który wraz z materiałami można pobrać ze strony internetowej
www.aotmit.gov.pl, oraz wyłonienie Podmiotu przez Agencję.
Wypełnioną Deklarację należy przesłać w edytowalnej formie elektronicznej w formacie wskazanym przez
Agencję na adres: taryfikacja@aotm.gov.pl
do dnia ................................................... roku (opcjonalne).
Agencja zastrzega sobie prawo do odrzucenia Deklaracji przesłanej po terminie, jeżeli data wpłynięcia do
Agencji będzie późniejsza niż ww. termin składania Deklaracji (opcjonalne).
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu
składania Deklaracji (opcjonalne).
……………………………………………
(podpis Prezesa Agencji)

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 18/2021 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
WNIOSEK O AKCEPTACJĘ WYKAZU ŚWIADCZENIODAWCÓW, DO KTÓRYCH AGENCJA
WYSTĄPI O UDOSTĘPNIENIE DANYCH W ZAKRESIE………
……………………... wnioskuje o akceptację wykazu Podmiotów wyłonionych na podstawie Deklaracji, do
których zostaną wysłane wnioski o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy albo realizacji
innych zadań ustawowych Agencji.

Lp.

Nazwa i adres Podmiotu

…………………………………………
Kierownik Działu ……………..

Akceptacja Prezesa Agencji

…………………………………………………
Prezes Agencji

………………………………………
Dyrektor Wydziału/Biura …………..

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 18/2021 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji
Wniosek o udostępnienie Danych nr
Działając na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”,
wnoszę o nieodpłatne udostępnienie danych, nieprzekazanych w ramach dotychczasowej współpracy, do
Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, zwanej dalej „Wnioskodawcą”, w zakresie
………………., niezbędnych do ustalania taryf świadczeń albo realizacji innych zadań ustawowych Agencji,
na które składają się :
1) …..
2) …..
3) …..
Przekazanie danych, o których mowa w pkt ……. nastąpi w terminie do …….. zgodnie z Zarządzeniem
…………...
Dane w pkt ….. zwane są dalej „Danymi”.
W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie udostepnienia Danych uprzejmie prosimy
o kontaktowanie się drogą elektroniczną za pośrednictwem następujących adresów e-mail Wnioskodawcy:
1) ………
2) ………
3) ………
UZASADNIENIE
Obowiązek nieodpłatnego udostępnienia Danych przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej, zwanym dalej „Podmiotem,” wynika z art. 31lc ust. 4 Ustawy. Podmiot
przekazujący Dane, zobowiązany jest zgodnie z przedmiotowym przepisem prawa do zapewnienia
najwyższej jakości i kompletności udostępnionych Danych, a Wnioskodawca może zweryfikować jakość oraz
kompletność Danych w miejscu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez Podmiot na zasadach z nim
uzgodnionych.
Podstawa przetwarzania przez Wnioskodawcę Danych wynika z przepisów prawa. Do zakresu ustawowego
działania Wnioskodawcy zgodnie z art. 31n pkt 1a Ustawy, należy ustalanie taryfy świadczeń. Na podstawie
art. 31lc ust. 1 i 2 Ustawy Wnioskodawca jest uprawniony do przetwarzania danych niezbędnych do realizacji zadań
określonych w art. 31 n pkt 1-3d, 4a i 4b Ustawy oraz w celu dokonywania analiz na rzecz systemu ochrony zdrowia.
Biorąc powyższe pod uwagę, udostępnione przez Podmiot Dane i inne informacje na podstawie przedmiotowego
Wniosku będą przetwarzane przez Wnioskodawcę wyłączenie w celu realizacji ww. zadań oraz celów Wnioskodawcy
i nie będą przekazywane osobom nieuprawnionym.
Dane będą udostępnienie Wnioskodawcy przez Podmiot poprzez kanał dostępowy, który spełnia wymogi wynikające
z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) pod względem
bezpieczeństwa.

Po otrzymaniu Danych Wnioskodawca dokona weryfikacji jakościowej i ilościowej Danych w terminie do 42 dni
od ich udostępnienia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub niekompletności Danych, Wnioskodawca
wezwie Podmiot do dokonania poprawek, zmian lub uzupełnień Danych i udostępnienia ostatecznej wersji Danych w
terminie określonym przez Wnioskodawcę, liczonym od dnia otrzymania uwag od Wnioskodawcy. W przypadku
niewywiązania się przez Podmiot z przedmiotowego obowiązku, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo
nieprzyjęcia nieprawidłowych lub niekompletnych Danych, a Dane zostaną uznane jako nieudostępnione, o ile
Wnioskodawca nie wyznaczył nowego terminu udostępnienia Danych na wniosek Podmiotu. Wnioskodawca
przekaże Podmiotowi Oświadczenie udostępnienia Danych w terminie, podpisane przez osobę uprawnioną do
reprezentacji Wnioskodawcy, za pomocą poczty elektronicznej na ogólny adres mailowy Podmiotu lub skrzynki
ePUAP, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia prawidłowych Danych.
Wnioskodawca uznaje, że udostępnione przez Podmiot Dane nie będą stanowiły utworu w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.) a
przekazanie przez Podmiot Danych, będzie stanowiło potwierdzenie, że zawarł on umowę o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.
W przypadku gdy Dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913), Podmiot zobowiązany jest poinformować
o tym Wnioskodawcę. W przypadku niewskazania przez Podmiot, które z udostępnionych Danych stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa, udostępnione Dane nie będą uznawane przez Wnioskodawcę za stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa Podmiotu.
Wszelkie informacje uzyskane przez Wnioskodawcę od Podmiotu, zwane dalej „informacjami poufnymi” nie zostaną
udostępnione osobom/podmiotom trzecim za wyjątkiem niżej wskazanych przypadków. Wnioskodawca zobowiązuje
się:
1) utrzymać Dane i informacje poufne w tajemnicy i chronić je, co najmniej ze starannością, z jaką wymaga
ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, oraz przestrzegać zasad poufnego dostępu i przekazywania informacji,
2) wykorzystywać informacje poufne tylko w celach niezbędnych do realizacji zadań określonych w art. 31 n pkt
1-3d, 4a i 4b Ustawy oraz w celu dokonywania analiz na rzecz systemu ochrony zdrowia,
3) z wyjątkiem celów określonych w pkt. 2), nie przetwarzać informacji poufnych,
4) ujawniać informacje poufne wyłącznie osobom uprawnionym do ich przetwarzania i tylko w takim zakresie,
w jakim potrzebne jest to do prawidłowego realizowania zadań ustawowych Wnioskodawcy,
5) niezwłocznie powiadomić Podmiot o zaistnieniu takich okoliczności, jak w szczególności prowadzenie
postępowania sądowego lub administracyjnego, z których wynika obowiązek prawny ujawnienia informacji
poufnych,
6) niezwłocznie poinformować Podmiot o fakcie utraty, ujawnienia lub powielenia informacji poufnej przez
osobę nieuprawnioną, zarówno w sposób autoryzowany, jak i bez autoryzacji, lub o niedotrzymaniu
poufności.
Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy tych informacji, które:
1) były znane Wnioskodawcy przed ich udostępnieniem przez Podmiot, na co istnieje pisemne potwierdzenie,
2) zostały upowszechnione, jednakże nie nastąpiło to wskutek zaniedbania czy też świadomego działania
Wnioskodawcy,
3) zostały ujawnione przez osobę trzecią, bez zaniedbania w zakresie ochrony informacji poufnych przez
Wnioskodawcę,
4) zostały zaaprobowane jako informacje do ujawnienia, na podstawie pisemnego upoważnienia Podmiotu,
5) muszą być ujawnione z mocy prawa.

Ponadto uprzejmie informuję, że w celu realizacji obowiązku nieodpłatnego udostępnienia Danych, proszę o
niezwłoczne przekazanie przez Podmiot na skrzynkę mailową: taryfikacja@aotm.gov.pl informacji o osobie
koordynującej współpracę z Wnioskodawcą: tj.
1) numer otrzymanego Wniosku: ……………………………………………
2) imię i nazwisko: ………………………………………………………..
3) adres e-mail: ………………………………………………………........
4) numer telefonu: ………………………………………………………..
Jednocześnie wskazuję dane dostępu do kanału dostępowego:
1) https://dane-kosztowe.aotm.gov.pl, zawierający informacje w zakresie zasad udostępnienia danych,
wzorów struktur danych podlegających udostępnieniu (pliki xls) oraz będący kanałem, za pomocą
którego zostanie niezwłocznie przekazana lista OPK oraz udostępnienie danych finansowoksięgowych i medyczno-kosztowych objętych Wnioskiem.
Login: XXXXXXXXXX
Hasło: XXXXXXXXXX
2) https://ftptaryfikacja.aotm.gov.pl (FTP), będący kanałem dostępowym umożlwiającym przekazanie
pliku OM oraz dodatkowych informacji:
Login FTP: XXXXXXXXXX
Hasło FTP: XXXXXXXXXX
Przy pierwszym logowaniu się na serwer FTP system wymusi zmianę hasła.
Dane do logowania (hasło) do systemu dane-kosztowe.aotm.gov.pl przypisane w ramach poprzedniego
postępowania, w którym Państwo uczestniczyli, zachowują swoją aktualność w niniejszym postępowaniu.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sposobu przekazywania danych należy skorzystać
z zakładki „POMOC/INSTRUKCJA” na stronie internetowej: https://dane-kosztowe.aotm.gov.pl

Załącznik:
1) Ogólna klauzula informacyjna.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 18/2021 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Protokół kończący część procedury dotyczącej wyboru Podmiotów, do których Agencja wystąpiła
z Wnioskiem o udostępnienie Danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń lub do realizacji
innych zadań ustawowych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
I. Mając na uwadze przyjęte przez Agencję założenia dotyczące wytypowania Podmiotów, których Dane
zostaną pozyskane do ustalenia taryfy lub na realizację innych zadań ustawowych wystąpiono do ….
Podmiotów realizujących zakres przedmiotowych świadczeń.

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 wystąpiła z Wnioskiem o udostępnienie Danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń
lub do realizacji innych zadań ustawowych …. Podmiotów, w tym …. Podmiotów wytypowanych przez
Agencję oraz …. Podmiotów wyłonionych na podstawie Deklaracji.
Wykaz Podmiotów stanowi załącznik nr…………
IV. Inne istotne kwestie

……………………………………………
Kierownik Działu…………….

……………………………………………
Dyrektor Wydziału/Biura ……………..

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 18/2021 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTAMI
1.

2.

3.
4.
5.

Wskazany przez Dyrektora Wydziału/Biura Dział przygotowuje Wniosek zgodnie z Załącznikiem nr 5
do Zarządzenia i przesyła do Biura Prawnego celem sprawdzenia. Wniosek 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.
Przygotowanie Wniosku obejmuje: zaparafowanie kopii Wniosku przez Dyrektora Wydziału/Biura lub
wskazanego przez niego pracownika oraz podpisanie Wniosku przez Prezesa lub osobę uprawnioną do
reprezentacji Agencji.
Dopuszcza się możliwość podpisania dokumentów, o których mowa w ust. 2, kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, w zastępstwie parafowania i dokonywania podpisu odręcznego.
Wysyłka Wniosku za zwrotnym potwierdzeniem odbioru umożliwiająca Agencji określenie terminu
udostępnienia Danych nie krótszego jednak niż 14 dni, licząc od dnia doręczenia Podmiotowi Wniosku.
W przypadku prawidłowego udostępnienia Danych Dział, o którym mowa w ust. 1 przygotuje
Oświadczenie potwierdzające udostępnienie Danych w terminie i przekazuje je Podmiotowi.
Oświadczenia archiwizowane są w Wydziale/ Biurze, które je przygotowały.

