
 

 

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 niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń oraz do realizacji 

innych zadań ustawowych 

 

Postępowanie prowadzone jest według zasad określonych w Zarządzeniu Nr 18/2021 Prezesa Agencji Oceny 

Technologii Medycznych i Taryfikacji z 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. 

Gromadzenie danych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji odbywa się poprzez 

występowanie z wnioskiem o udostępnienie danych. 

 

Postępowanie skierowano do podmiotów leczniczych, które w ramach umowy z NFZ w rodzaju 

ambulatoryjna opieka specjalistyczna w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zrealizowały 

świadczenie zdrowotne z grupy zabiegowej:  

Z115 - Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego (kod produktu 5.31.00.0000115) 

Z116 - Trepanobiopsja szpiku kostnego (kod produktu 5.31.00.0000116). 

 

Prezes Agencji wystąpił z Wnioskiem o udostępnienie danych do świadczeniodawców, których Agencja 

wytypowała zgodnie z § 4 ust. 4. pkt 2) Zarządzenia nr 18/2021 Prezesa Agencji z dnia 13 sierpnia 2021 r. 

 

Ramowy harmonogram gromadzenia danych udostępnianych przez świadczeniodawców przedstawia się 

następująco: 

13.07.2022 r. – szkolenie w zakresie zasad udostępnienia danych (online). Link z dostępem na platformę, na 

której odbędzie się szkolenie został przesłany na ogólny adres mailowy podmiotu w dniu 28.06.2022 r. 

do 29.07.2022 r. – przekazanie danych własnej kalkulacji kosztów (WKK). 

 

W przedmiotowym postępowaniu gromadzone będą dane za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 

grudnia 2021 zawarte w formularzu własnej kalkulacji kosztów (WKK) tj. informacje ogólne identyfikujące 

świadczenie z Katalogu ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych (grupy zabiegowe Z115, Z116) 

obejmujące koszty zużycia produktów leczniczych, wyrobów medycznych wraz z kosztami osobowymi 

personelu medycznego zaangażowanego w realizację świadczenia. 

 

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 związku z prowadzonymi pracami nad ustaleniem taryfy świadczeń zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

kierowanie do AOTMiT wszelkich uwag, sugestii i opinii dotyczących realizacji przedmiotowych świadczeń 

w terminie do 29 lipca 2022 r.  

Link: Formularz do uwag. 

 

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

pomocnicze dostępne są w zakładce „Pomoc/Instrukcja” 

https://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/taryfikacja/taryfy/2022.01.25_Formularz_uwagi_do_swiadczenia.pdf
https://dane-kosztowe.aotm.gov.pl/instrukcja/pliki/postepowanie-65

