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Proces gromadzenia danych niezbędnych do
ustalenia taryfy świadczeń – podstawa prawna

1. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018
roku, poz. 1510 z późn. zm.),
2. plan taryfikacji na dany rok,
3. zarządzenie Nr 59/2018 Prezesa Agencji Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji z dnia 2 października 2018 r. w sprawie
gromadzenia danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń
opieki zdrowotnej od świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej
finansowanych
ze
środków
publicznych – główne założenia
•

•

•
•

Minister Zdrowia oraz Agencją są uprawnieni do gromadzenia
danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń oraz mają prawo
do przetwarzania danych określonych w art. 31 lc ust. 2 ustawy,
Świadczeniodawca, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej udostępnia Agencji nieodpłatnie dane, w
terminie wskazanym przez Prezesa Agencji, nie krótszym niż 14 dni
od dnia doręczenia świadczeniodawcy wniosku o udostępnienie
danych,
zapewniając
najwyższą
jakość
i
kompletność
udostępnionych danych,
Prezes AOTMiT publikuje raport w sprawie ustalenia taryfy
świadczeń, do którego można zgłaszać uwagi,
Prezes AOTMiT przesyła projekt obwieszczenia w sprawie taryfy
świadczeń przed publikacją do MZ, który zatwierdza albo zmienia
taryfę świadczeń, na podstawie innych danych,

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej
finansowanych
ze
środków
publicznych – główne założenia
•

Określoną przez Prezesa Agencji taryfę świadczeń wprowadza się
do stosowania nie później niż przed upływem 4 miesięcy od dnia
opublikowania,

•

Przy porównaniu ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej uwzględnia się
także czy świadczeniodawca przekazał Agencji w terminie dane,
o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustaw.

Procedura pozyskania danych niezbędnych do
ustalenia taryfy świadczenia gwarantowanego
od wybranych świadczeniodawców
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Zamieszczenie na stronie internetowej Agencji, NFZ, MZ ogłoszenia o
wszczęciu postępowania umożliwiającego udostępnienie danych wraz z:
 listą wytypowanych przez Agencję świadczeniodawców,
 ankietą umożliwiającą zgłoszenie deklaracji przekazania danych
świadczeniodawcom, którzy nie zostali wytypowani
 projektem dokumentów
Zebranie ankiet będącymi deklaracjami do przekazania danych.
Wystąpienie z wnioskiem o udostępnienie danych wraz z załącznikami:
 nr 1 - Oświadczenie Podmiotu
 nr 2 - Oświadczenie Wnioskodawcy
Świadczeniodawca odsyła podpisane Oświadczenie Podmiotu
Przyjęcie danych
Monitorowanie terminowości i wolumenu przekazanych danych
Przekazanie potwierdzenia o udostępnieniu w terminie wnioskowanych
danych

Procedura pozyskania danych niezbędnych do
ustalenia taryfy świadczenia gwarantowanego
od wszystkich świadczeniodawców
1. Zamieszczenie na stronie internetowej Agencji, NFZ, MZ komunikatu o
wszczęciu postępowania wraz z listą świadczeniodawców, do których
Prezes Agencji wystąpi z „Wnioskiem o udostępnienie danych”
2. Wystąpienie z wnioskiem o udostępnienie danych wraz z
załącznikami:
1. nr 1 - Oświadczenie Podmiotu
2. nr 2 - Oświadczenie Wnioskodawcy
3. Świadczeniodawca odsyła podpisane Oświadczenie Podmiotu
4. Przyjęcie danych
5. Monitorowanie terminowości i wolumenu przekazanych danych
6. Przekazanie potwierdzenia o udostępnieniu w terminie wnioskowanych
danych
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RODO
Ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków
publicznych art. 31lc. ust.2
w celu określenia taryfy świadczeń minister właściwy do spraw zdrowia
oraz Agencja mają prawo do przetwarzania następujących danych:
1) numeru PESEL świadczeniobiorcy, a w przypadku jego braku –rodzaju,
serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2) adresu miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy;
3) dotyczących udzielania oraz finansowania świadczeń opieki zdrowotnej
Oświadczenie Wnioskodawcy (załącznik nr 2 do Wniosku)
Pkt.10 udostępnienie danych poprzez kanał dostępowy za pomocą którego
Podmiot udostępni Wnioskodawcy Dane jest zgodne z rozporządzeniem
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;

Ważne terminy
•

do 25.04.2019 r. – odesłanie podpisanego Oświadczenia Podmiotu

•

do 25.04.2019 r. – wprowadzenie na danych-kosztowe.aotm.gov.pl
LISTĘ OPK do zatwierdzenia przez WT

•

niezwłoczne wysłanie informacji na adres dws@aotm.gov.pl o
przekazanie listy wylosowanych świadczeniobiorców po uprzednim
dokonaniu zmiany hasła do kanału dostępowego FTP;

•

Przygotowanie i udostępnienie danych:
przez aplikację https://dane-kosztowe.aotm.gov.pl
do 30.06.2019 r. danych finansowo-księgowych (FK),
do 30.06.2019 r. danych medyczno-kosztowych (DSZ),
przez aplikację https://ftptaryfikacja.aotm.gov.pl (FTP),
do 30.06.2019 r. fakultatywne przekazanie własnej kalkulacji
kosztów (WKK)

Kontakt z Agencją
•

Wydział Taryfikacji, sekretariat: tel. (22) 101 47 10;

•

informacje dotyczące prowadzonych w Agencji postępowań:
tel. (22) 101 47 14; (22) 101 47 12; (22) 101 47 16;
taryfikacja@aotm.gov.pl

•

informacje dotyczące plików FK:
tel. (22) 101 47 15; (22) 101 47 21; (22) 101 47 36;
tel. (22) 101 47 37; (22) 101 47 38; (22) 101 47 40;
dane-kosztowe@aotm.gov.pl

•

informacje dotyczące plików szczegółowych (OG, SM, PL, WM, PR, CP):
tel. (22) 101 47 18; (22) 101 47 19; (22) 101 47 27;
taryfikacja@aotm.gov.pl

•

zagadnienia prawne dot. współpracy w zakresie udostępniania danych
dws@aotm.gov.pl

•

informacje zakresie oświadczenia potwierdzającego współpracę
rachunki@aotm.gov.pl

•

uwagi do projektów taryf taryfa.uwagi@aotm.gov.pl

Dziękuję za uwagę

