
ZARZJ\DZENIE Nr 51/2015 

PREZESA 

AGENCJI OCENYTECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI 

z dnia . ~. ?. .. maja 2015 r. 

w sprawie post4rpowania dotycz~cego wylaniania przez Agencj4r Oceny Technologii 

Medycznycb i Taryfikacji podmiotow innych nii: podmioty zobowi~zane do 

finansowania swiadczen opieki zdrowotnej ze srodkow publicznycb, z ktorymi 

zawierane s~ umowy o pozyskanie danycb niezb4rdnych do ustalania taryfy swiadczen 

oraz post4rpowania z tymi umowami 

Na podstawie art. 31 o ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z p6zn. zm.), 
zwanej dalej ,,Ustawci", zarz<)dza sil(, co nastl(puje. 

§ 1. 

Wprowadza siy w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, procedury 
postypowania dotycz<)CC) wylaniania podmiot6w innych niz podmioty zobowi<)zane do 
finansowania swiadczen opieki zdrowotnej ze srodk6w publicznych, Z kt6rymi zawierane SC) 
umowy o pozyskanie danych niezbydnych do ustalania taryfy swiadczen, oraz postcrpowania z 
tymi umowami. 

§ 2. 

Przez uzyte w Zarz<)dzeniu sformulowanie: 

1) Agencja - rozumie siy Agencjcr Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; 

2) Ankieta - rozumie siy ankiety kierowanci przez Agencjy do swiadczeniodawc6w w 
rozumieniu art. 5 pkt 41 Ustawy, opracowanci przez WT; 

3) Dyrektor - rozumie siy dyrektora kom6rki organizacyjnej Agencji, aw przypadku 
jego nieobecnosci osobcr zastypujciq dyrektora; 

4) IT- rozumie siy Wydzial lnformatyki; 

5) MZ - rozumie sicr Ministerstwo Zdrowia; 

6) NFZ - rozumie sicr Narodowy Fundusz Zdrowia; 

7) Prezes - rozumie siy Prezesa Agencji, a w przypadku jego nieobecnosci osoby 
upowaznion<) przez Prezesa Agencji do jego zastypowania na podstawie 
pelnomocnictwa; 

8) Postypowanie - rozumie siy postypowanie dotyczcice wylaniania przez Agencjy 
Podmiot6w, z kt6rymi zawierane byd<) Umowy o pozyskahie danych niezbydnych 
do ustalania taryfy swiadczen oraz postypowanie z tymi umowami; 

9) Podmiot - rozumie siy swiadczeniodawc6w w rozumieniu art. 5 pkt 41 Ustawy; 

10) Swiadczenie - rozumie siy jako zbi6r wszystkich swiadczen zdrowotnych, 
zdrowotnych rzeczowych i towarzysz<)cych zrealizowanych w ramach 
pojedynczego kontaktu pacjenta ze SWiadczeniodaWCC), dotyCZC)Cego swiadczefl 
jednego rodzaju; 



11) Ustawa - rozumie siy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z 
p6fo. zm.); 

12) Umowa - rozumie siy umowy, o kt6rej mowa w art. 31 lc ust. 4 Ustawy; 

13) WT- rozumie siy Wydzial Taryfikacji; 

14) Wynagrodzenie - rozumie si<r odplatnosc z tytulu przygotowania i przekazywania 
danych niezbydnych do ustalania taryfy swiadczen, o kt6rej mowa w art. 31 lc ust. 
5 Ustawy; 

15) Zarzci.dzenie - rozumie si<r niniejsze Zarzci.dzenie. 

§ 3. 

Celem Zarzci.dzenia jest zdefiniowanie i opis poszczeg6lnych etap6w Postypowania 
prowadzonego w Agencji, majci.cego na celu wylanianie Podmiot6w, z kt6rymi zawierane sci. 
Umowy o pozyskanie danych niezbydnych do ustalania taryfy swiadczen, oraz postypowanie z 
tyffii Umowami. 

§ 4. 

1. Postypowanie prowadzone jest w spos6b zapewniajci.cy poszanowanie zasady 
przejrzystosci i r6wnego traktowania Podmiot6w. 

2. Agencja zawiera Umowy z Podmiotami: 

1) zapewniajci.cymi najwyzszci.jakosc i kompletnosc przekazywanych danych, 

2) spelniajci.cymi obiektywne, proporcjonalne i niedyskryminujci.ce warunki okreslone 
w Postypowaniu. 

§ 5. 

W ramach Postypowania wyodrybnia siy nastypujci.ce etapy: 

1) przygotowanie Postypowania w oparciu o zatwierdzony przez Ministra Zdrowia plan 
taryfikacji na dany rok; 

2) ogloszenie o rozpoczyciu Postypowania; 

3) zebranie Ankiet od Podmiot6w; 

4) wyb6r Podmiot6w, z kt6rymi Agencja zawrze Umowy; 

5) ogloszenie o rozstrzygniyciu Postypowania oraz wyliczenie przez WT maksymalnego 
Wynagrodzenia dla kazdego z wylonionych Podmiot6w, kt6ry zadeklaruje zawarcie 
Umowy o odplatne przekazywanie danych niezbydnych do ustalenia taryfy swiadczen; 

6) przygotowanie i zawarcie Um6w z wylonionymi w Postypowaniu Podmiotami. 

§ 6. 

1. Agencja wszczyna Postypowanie poprzez: 

1) przygotowanie wniosku dotyczci.cego ogloszenia o Postypowaniu wedlug wzoru 
stanowici.cego zalci.cznik nr 1 do Zarzci.dzenia oraz ogloszenie o rozpoczyciu 
Postypowania przez Prezesa, 

2) zlozenie przez pracownik6w WT Oswiadczenia o Konflikcie Interes6w, zgodnie z 
wlasciwym Zarzci.dzeniem Prezesa Agencji, 

3) zamieszczenie na stronie internetowej Agencji w zakladce ,,Taryfikacja": 
a) ogloszenia o rozpoczyciu Postypowania, zgodnego ze wzorem okrdlonym w 

zalci.czniku nr 2 do Zarzci.dzenia, 



b) Ankiety do wypelnienia przez Podmioty wraz z informacjq o terminie 
skladania Ankiet do Agencji oraz z informacjq o koniecznosci przesylania 
wypelnionych Ankiet w formie: 

- elektronicznej i edytowalnej w formacie wskazanym przez Agencjy oraz skanu 
podpisanego przez osoby umocowanq do reprezentowania Podmiotu na adres 
taryfikacja@aotm.gov.pl oraz 

- papierowej, z podpisem osoby umocowanej do reprezentowania Podmiotu, na 
adres siedziby Agencji. 

4) zamieszczenie na stronie Agencji material6w dotyczqcych Postypowania, tj. 
Zarzcidzenia, harmonogramu Postcypowania, Ankiety, projekt6w Um6w, wzor6w 
formularzy do przesylania przez Podmioty danych niezbcydnych do ustalenia 
taryfy swiadczen, zasad wynagradzania Podmiot6w, informacje o terminach 
planowanych szkolen, 

5) przeslanie do NFZ pisma z prosb'! o przekazanie ogloszenia o rozpoczyciu 
Postl(powania do wszystkich Podmiot6w realizuj'!cych Swiadczenia w danym 
rodzaju swiadczen majqcych zawarte umowy z NFZ o udzielenie swiadczen opieki 
zdrowotnej, za posrednictwem komunikatu w Systemie Zarzqdzania Obiegiem 
Informacji (SZOI) oraz z prosbq o zamieszczenie ogloszenia o rozpoczyciu 
Postypowania na stronach Centrali NFZ i oddzial6w wojew6dzkich NFZ, 

6) przeslanie do MZ pisma, z prosbq o zamieszczeniu ogloszenia o rozpoczyciu 
Postypowania na stronie intemetowej MZ, 

7) podjycie innych dzialan majcicych na celu poinformowanie Podmiot6w o 
rozpoczyciu Postypowania oraz o zamieszczeniu Ankiety i innych material6w na 
stronie intemetowej Agencji w zakladce ,,Taryfikacja". 

2. Informacje, o kt6rych mowa w ust. 1 pkt 3-4, zamieszczane Sq na stronie internetowej 
Agencji przez pracownika IT na wniosek Dyrektora WT, bcidz osoby go zastcypujqcej. 

3. Pracownicy WT sprawdzajci poprawnosc wypelnienia przez Podmioty Ankiet. W 
przypadku zidentyfikowanych blttd6w, brak6w, niejasnosci, niepodpisania ankiety przez 
osobtt upowaznionq do reprezentowania Podmiotu, wystl(pujq do Podmiot6w z prosbq o 
wyjasnienia, korektl( lub uzupelnienia Ankiet. Agencja wystypuje do Podmiot6w drogy 
mailowq, pocztowq lub telefonicznie. 

4. Jesli Podmiot nie przedstawi wyjafoien, korekt lub uzupelnien Ankiet, przed uplywem 
terminu okreslonego przez Agencjy lub wyjafoienia, korekty lub uzupelnienia nie bl(dq 
wystarczajqce, Ankieta zostaje odrzucona. 0 odrzuceniu Ankiety i jego przyczynach 
Agencja poinformuje Podmiot w formie pisemnej. 

5. W Postl(powaniu mogq brae udzial takze Podmioty realizujqce swiadczenia z danego 
zakresu, kt6re informacjy o rozpoczyciu Postl(powania uzyskaly w spos6b inny niz 
okreslony w ust. 1 pkt 3-7. 

6. Ankiety, kt6re wplynyly do Agencji po uplywie terminu okreslonego w ust. 1 pkt 3 lit b, 
nie bydq brane pod uwagy przy wylanianiu Podmiot6w, z kt6rymi Agencja zawierac 
bttdzie Umowy. 

§ 7. 

1. Agencja przyznaje Podmiotom punktacjy wedlug zasad okreslonych w § 8, na podstawie 
zadeklarowanych przez Podmioty informacji zawartych w Ankietach. 

2. WT podsumowuje podjttte dzialania w ramach prowadzonego Postl(powania sporzqdzajcic 
protok6l, kt6rego wz6r okreslony jest w zalqczniku nr 3 do Zarzqdzenia. 

3. Wykaz Podmiot6w, wraz z informacjq o liczbie otrzymanych punkt6w, sporzqdzony 
zgodnie ze wzorem okreslonym w zaliiczniku nr 4 do Zarzqdzenia, przedstawiany jest 
przez Dyrektora WT do akceptacji Prezesowi. W przedmiotowym wykazie wyodrybnione 
zostaj'! Podmioty, z kt6rymi Agencja zawrze Umowy na odplatne oraz nieodplatne 



przekazywanie danych, wraz z podaniem maksymalnych kwot finansowania. 
4. Wykaz Podmiot6w, z kt6rymi Agencja zawrze Umowy, sporz<:!dzony przez pracownika 

WT zamieszczany jest na stronie internetowej Agencji przez pracownika IT na wniosek 
Dyrektora WT b<:!dz osoby go zast((puj'lcej , zgodnie ze wzorem stanowi"!cym zal<:!cznik nr 
5 do Zarzqdzenia. 

§ 8. 

1. Przyznawanie Podmiotom punktacji odbywa sitt dla kazdego zakresu odrttbnie. Dia 
kazdego zakresu wypelniana jest Ankieta wedlug wzoru okreslonego przez Agencj((. 
Agencja moze stworzyc jeden wz6r Ankiety dotyczqcy wiykszej liczby zakres6w. W 
przypadku okreslonym w zdaniu trzecim Podmiot ma mozliwosc wypelnienia jednej 
Ankiety dla kilku zakres6w, o ile zastosowany zostanie do nich wlasciwy wz6r Ankiety 
oraz odpowiedzi na pytania zawarte w Ankiecie bttd<:! takie same dla kazdego z tych 
zakres6w. 

2. Agencja przyznaje Podmiotom punkty na podstawie informacji wskazanych w Ankiecie 
przy wykorzystaniu nastypujqcej zasady: liczba punkt6w okreslona dla danego pytania x 
wartosc liczbowa wskazana w odpowiedzi dla kazdego roku, dla kt6rego sporzqdzana jest 
Ankieta, odrybnie. Liczba punkt6w uzyskanych dla odpowiedzi dotyczqcych 
poszczeg6lnych lat jest nastypnie sumowana. Maksymalna liczba punkt6w zalezy od 
rodzaju Ankiety i zawartych w niej pytan. 

3. Agencja przyznaje Podmiotom punkty wedlug nastypujqcych zasad: 

1) pytania dotyczqce kosztu swiadczen - 15 punkt6w x wartosc liczbowa wskazana 
w odpowiedzi, dla kazdego roku odrttbnie, 

2) pytanie dotyczqce danych ze swiadczen medycznych - 15 punkty x wartosc 
liczbowa wskazana w odpowiedzi, dla kazdego roku odr((bnie. 

3) pytanie dotycz'lce danych finansowo-ksiygowych - 15 punkt6w x wartosc 
liczbowa wskazana w odpowiedzi, dla kazdego roku odrttbnie, 

4) pytanie dotyczqce danych na temat zasob6w ludzkich - 10 punkt6w x wartosc 
liczbowa wskazana w odpowiedzi, dla kazdego roku odrybnie, 

5) pytanie dotyczqce cennika procedur medycznych - 10 punkt6w x wartosc 
liczbowa wskazana w odpowiedzi, dla kazdego roku odrybnie, 

6) pytanie dotyczqce zaangazowania personelu medycznego w danej procedurze - 5 
punkt6w x wartos6 liczbowa wskazana w odpowiedzi, dla kazdego roku odr((bnie. 

4. Wyb6r Podmiot6w jest dokonywany na podstawie lqcznej liczby zgromadzonych 
punkt6w. 

5. Agencja tworzy ranking Podmiot6w wedlug najwi((kszej liczby punkt6w uzyskanej na 
podstawie Ankiety. Z zastrzezeniem ust. 6 Agencja wybiera Podmioty w kolejnosci 
okreslonej w rankingu tak, aby spelnialy nast((puj'lce kryterium: liczba wybranych 
Podmiot6w stanowi co najmniej 10% og6lu swiadczeniodawc6w realizujqcych dany 
zakres Swiadczen na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

6. W przypadku, gdy nie zostalo spelnione kryterium okreslone w ust. 5 Agencja wybiera 
Podmioty w kolejnosci okrdlonej w rankingu tak, aby spelnialy nast((pujqce kryterium: 
wybrane Podmioty swiadczq minimum 10% liczby Swiadczen zrealizowanych w ramach 
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w poprzednim roku kalendarzowym. 

7. w odniesieniu do zakresow swiadczen, w ktorych wystypuje kilka swiadczen 
jednostkowych, pod uwag(( brana jest lqczna liczba Swiadczen zrealizowanych przez 
swiadczeniodawcy na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w 
poprzednim roku kalendarzowym. 

8. w przypadku, jesli og6lna liczba swiadczeniodawc6w realizuj'lcych swiadczenia na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej w danym zakresie Swiadczen j est nizsza niz 30, liczba 



Podmiot6w, z kt6rymi Agencja zawiera Umowy jest ustalana zgodnie z nastypujqcymi 
zasadami: 

I) dla grupy liczqcej I swiadczeniodawcy - wielkosc pr6by = I , 
2) dla grupy liczqcej 2-9 swiadczeniodawc6w - wielkosc pr6by = minimum 2, 
3) dla grupy liczqcej 10-29 swiadczeniodawc6w - wielkosc pr6by = minimum 3. 

9. Jdli dla kt6regokolwiek zakresu Swiadczen zglosi siy niewystarczajqca liczba Podmiot6w 
lub przekazane dane bydq niewystarczajqce do ustalenia taryfy Agencja ma mozliwosc 
powt6mego zaproszenia Podmiot6w do wsp6lpracy bqdz pozyskania danych z innych 
2:r6del, w szczeg6Inosci od ekspert6w. 

§ 9. 

1. Z Podmiotami wylonionymi w ramach Postypowania Agencja podpisuje Umowy. 
2. W przypadku zadeklarowania przez Podmiot chyci podpisania Umowy na odplatne 

przygotowanie i przekazanie danych, wyznacza siy maksymalnq kwoty finansowania. 
Maksymalnq kwoty finansowania wyznacza siy na podstawie uzyskanej z NFZ informacji 
o liczbie zrealizowanych swiadczen opieki zdrowotnej wykonanych przez Podmiot w 
roku poprzedzajqcym ogloszenie przez Agencjy Postypowania. Informacja o sposobie 
wyliczania przez Agencjy Wynagrodzenia dla Podmiot6w, wraz ze stawkami, stanowi 
zalqcznik do Umowy. 

3. Spos6b postypowania z Umowami w Agencji okresla zalqcznik nr 6 do Zarzqdzenia. 
4. W przypadku odmowy zawarcia Umowy przez Podmiot wyloniony w drodze 

Postypowania, Agencja w ramach swoich mozliwosci moze wybrac dodatkowo w jego 
miejsce inne Podmioty, z zachowaniem zasad okreslonych w § 8. 

§ 10. 

Agencja moze wystypowac do Podmiot6w wylonionych w ramach Postypowania o 
przekazywanie dodatkowych danych z okreslonego zakresu Swiadczen. 

§ 11. 

WT dokumentuje Postypowanie zgodnie z zalqcznikiem nr 7 do Zarzqdzenia. 

§ 12. 

W szczeg6lnych przypadkach uzasadnionych zagrozeniem niedotrzymania termin6w 
ustawowych bqdz okreslonych w planie taryfikacji Agencja moze odstqpic od stosowania 
zapis6w Zarzqdzenia w toku Postypowania w zakresie nie naruszajqcym poszanowania 
zasady przejrzystosci i r6wnego traktowania Podmiot6w. W celu odstqpienia od zapis6w 
Zarzqdzenia Dyrektor kazdorazowo uzyskuje zgody Prezesa na pismie, zgodnie ze wzorem 
stanowiqcym zalqcznik nr 8 do Zarzqdzenia. Kopia informacji dolqczana jest do dokumentacji 
Postypowania. 

§ 13. 

1. Z zastrzezeniem ust. 2 uchyla siy Zarzqdzenie Nr 40/2015 Prezesa Agencj i Oceny 
Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie 
postypowania dotyczqcego wylaniania przez Agencjy Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji podmiot6w innych niz podmioty zobowiqzane do 
finansowania swiadczen opieki zdrowotnej ze srodk6w publicznych, z kt6rymi 
zawierane sq umowy o pozyskanie danych niezbydnych do ustalania taryfy swiadczen 
oraz postypowania z tymi umowami. 

2. Zarzqdzenie Nr 40/2015 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i 
Taryfikacj i z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie postypowania dotyczqcego 



wylaniania przez Agencjy Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiot6w 
innych niz podmioty zobowii}zane do finansowania swiadczen opieki zdrowotnej ze 
srodk6w publicznych, z kt6rymi zawierane S<f umowy o pozyskanie danych 
niezbydnych do ustalania taryfy swiadczen oraz postypowania z tymi umowam 
stosuje siy do Postypowan rozpoczytych przed wejsciem w zycie Zarz<idzenia. 

§ 14. 

Zarz1Jdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



Zal~cznik nr I do Zrz~dzenia Nr 5112015 Prezesa Agencji Oceny Technolog ii Medycznych i Taryfikacji 

Data sporzl!dzenia wniosku 

Wniosek o ogloszenie postl(powania w sprawie wylaniania przez Agencjl( Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji podmiot6w innych nii: podmioty zobowi~zane do finansowania 

swiadczen opieki zdrowotnej ze srodk6w publicznych w zakresie .... ... . 

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych 
i Taryfikacji 
w miejscu 

Wydzia} Taryfikacji , w mysl art. 3 llc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 581 z p6fo. zm.), zwraca 
si<r z wnioskiem o ogloszenie post<rpowania w sprawie wylaniania przez Agencjy Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji podmiot6w innych niz podmioty zobowi£lzane do finansowania swiadczen 
opieki zdrowotnej ze srodk6w publicznych, w zakresie ... ... . ....... , z kt6rymi podpisane zostanci 
umowy na przygotowywanie i przekazywanie Agencji danych niezbydnych do ustalenia taryfy 
swiadczen opieki zdrowotnej, zgodnie z planem taryfikacji zatwierdzonym przez Ministera Zdrowia 
pismem z dnia .... znak ...... . * stanowi£lcym zahicznik do wniosku. 

Uzasadnienie: 

Postypowanie przeprowadzone zostanie wedrug zasad okreslonych w Zarz£ldzeniu Nr 51/20 15 

Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia .. .... .. . . .... 2015 r. w sprawie 

post<rpowania dotycz£lcego wyfaniania przez Agencjy Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

podmiot6w innych niz podmioty zobowi'!Zane do finansowania swiadczen opieki zdrowotnej ze 

srodk6w publicznych, z kt6rymi zawierane S£l umowy o pozyskanie danych niezbydnych do ustalania 

taryfy swiadczen oraz postypowania z tymi umowami. 

(podpis i pieczc;c Dyrektora WT) 

Zgoda Prezesa Agencji: 

(podpis i pieczc;c Prezesa) 

* - nalezy do l~czac czc;sc planu postc;powari. kt6rego dotyczy \rn iosek 



Zal(!cznik nr 2 do Zrz(!dzenia Nr 51 /2015 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

Data sporz<)dzenia wniosku 

Ogloszenie w sprawie wylaniania przez Agencj~ Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji podmiotow innych niz podmioty zobowi~zane do 

finansowania swiadczen opieki zdrowotnej ze srodkow publicznych w 
zakresie ...... . 

Na podstawie art. 31 lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpn ia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze srodk6w publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z p6in. zm.) oraz zgodnie z 
planem taryfikacji zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia 

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznycb i Taryfikacji 

zaprasza 

do uczestniczenia w post~powaniu maj:tcym na celu wylonienie przez Agencj~ Oceny 
Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiot6w innych nii: podmioty zobowi:tzane do 
finansowania swiadczen opieki zdrowotnej ze srodk6w publicznych w zakresie .. .. .... , z ktorymi 
podpisane zostan:t umowy dotycz:tce przygotowywania i przekazywania Agencji danych 
niezb~dnych do ustalenia taryfy swiadczen 

Aby uczestniczyc w post((powaniu nalei:y wypetnic Ankiet(( zgodnie z formu larzem, kt6ry wraz z 
materialami moi:na pobrac ze strony internetowej www.aotmit.gov.pl. 

Ankiet(( nalei:y przeslac, w edytowalnej formie elektronicznej wskazanej przez Agencj(( oraz w formie 
skanu podpisanego przez osobtt umocowanl! do reprezentowania podmiotu na adres 
taryfikacja@aotm.gov.pl, a taki:e papierowej, z podpisem osoby umocowanej do reprezentowania 
podmiotu, na adres siedziby Agencji Oceny Technologii Medycznycb i Taryfikacji, tj. ul. I. 
Krasickiego 26, w Warszawie (kod pocztowy: 02-611 Warszawa) 

do dnia .................... .............................. . roku. 

Ankieta przesfana pocztl! bttdzie potraktowana jako ztozona w terminie, jezeli data wptyniircia do 
Agencji nie jest p6foiejsza nii: ww. termin skladania Ankiet. 
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zastri:ega sobie prawo do przedlui:enia tenninu 
skfadania Ankiet. 

(podpis Prezesa Agencji) 



Zah1cznik nr 3 do Zrz<tdzenia Nr 51/2015 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacj i 

Protok6t koiicz~cy cz~sc Post~powania dotycz~cy wytonienia Podmiot6w z 
kt6rymi podpisane zostan~ umowy dotycz~ce przygotowywania i 

przekazywania Agencji danych niezb~dnych do ustalenia taryfy swiadczeii 
w zakresie ....... . 

I. W odpowiedzi na ogloszone w dniu ..... •. •• Post((powanie w sprawie wylonienia przez Agencj(( 
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiot6w innych nii: podmioty zobowi~zane do 
finansowania swiadczen opieki zdrowotnej ze srodk6w publicznych w zakresie ........ , z kt6rymi 
podpisane zostan:t umowy dotycz:tce przygotowywania i przekazywania Agencji danych 
niezb~dnych do ustalenia taryfy swiadczen, wplyncrlo ... . .... Ankiet. 

Wykaz Podmiot6w ubiegaj~cych sicr o zawarc ie umowy w podziale na poszczeg6lne zakresy 

podlegaj~ce taryfikacji wraz z punktacj~ zawiera zat. nr . ......... . 

Po terminie wpfyncrfo ........... Ankiet. 

II. Agencja wezwala do wyjasniell/zloi:enia uzupelnien, korekt w Ankietach .. ... ... Podmiot6w. 
Wykaz Podmiot6w wezwanych do wyjasnieil/zlozenia uzupelnien, korekt w Ankietach stanowi za!~cznik 

nr ........... . 

III. W trakcie postcrpowania odrzucono .................... . .... Ankiet. Wykaz Podmiot6w odrzuconych 

wraz z uzasadnieniem stanowi zal~cznik nr ....... . ... . 

IV. W trakcie postcrpowania wybrano Podmioty wedlug zasad okreslonych w § 8 Zarz~dzenia. Wykaz 

Podmiot6w zawiera zalq.cznik nr. ... .. 

Kierownik Dzialu Wsp61pracy ze Swiadczeniodawcami Dyrektor Wydzialu Taryfikacji 



Zal14cznik nr 4 do Zrz14dzenia Nr 51/2015 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

INFORMACJA 0 ROZSTRZYGNn;c1u POSTF;POW ANIA I WNIOSEK 0 ZA w ARCIE 
UMOW 

Wydziat Taryfikacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacj i informuje o 

rozstrzygni((ciu post((powania prowadzonego na podstawie art. 3 llc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych (Dz.U. z 2015 r. , 

poz. 581 z p6in. zm.) i wnioskuje o zawarcie um6w z nastypujl}cymi Podmiotami w rodzaj u .. .. .. .. : 

Numer 
Liczba 

Wynagrod 
L.p. N azwa i adres Podmiotu uzyskanych 

Ankiety 
punktow 

zenie 

RAZEM 

Kierownik Dzialu Wsp61pracy ze Swiadczeniodawcami Dyrektor Wydzialu Taryfikacj i 

Akceptacja Prezesa Agencji 

Prezes Agencj i 



Zal'lcznik nr 5 do Zrz<!dzenia Nr 51 /2015 Prezesa Agencji OcenyTeclmologii Medycznych i Taryfikacji 

INFORMACJA 0 ROZSTRZYGNn;c1u POSTF;POW ANIA 

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji infonnuje, ze w trakcie postypowania 
prowadzonego na podstawie art. 31 lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z p6in. zm.), 

w rodzaju .............. wyfonione zostaly nastypuj'lce Podmioty: 

L.p. 
Numer 

Nazwa i adres Podmiotu 
Liczba uzyskanych 

Ankiety punktow 

Prezes Agencji 



Zal'}cznik nr 6 do Zrz~dzenia Nr 51/2015 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

POSTF;POW ANIE Z UMOW AMI 

1. Dzial Wsp6lpracy ze Swiadczeniodawcami WT przygotowuje odpowiedniq wersjer 
Umowy (na podstawie wzoru umowy zatwierdzonego wczesniej przez Biuro Prawne 
Agencji), kt6ra jest nasterpnie wysylana za posrednictwem poczty elektronicznej do 
wylonionego w trakcie Postcrpowania Podmiotu. Przygotowanie Umowy do wyslania 
obejmuje: zaparafowanie kazdej strony Umowy l(}cznie z zal(}cznikami przez 
Dyrektora WT, zeskanowanie Umowy, wyslanie drog(} mailow(} do Podmiotu. 

2. Umower w dw6ch egzemplarzach, podpisan(} przez osobcr upowaznion<i do 
reprezentowania Podmiotu, odeslan(} drog(} pocztow(} nalezy zarejestrowac w WT 
poprzez wpisanie do tabeli Excel nasterpuj<icych informacji: Lp, nr Umowy (w 
formacie l /T/2015), dater podpisania, dater zakonczenia obowiqzywania Umowy, 
nazwer Podmiotu, maksymalna wartosc wynagrodzenia okre5lona w Umowie, uwagi). 

3. WT dokonuje sprawdzenia odeslanych przez Podmiot Um6w poprzez sprawdzenie 
czy: 

a) odeslane Umowy stanowi(} 2 jednobrzmi(}ce egzemplarze, 
b) na kazdej stronie odeslanej Umowy znajduje sier parafa Dyrektora WT, 
c) kazda strona odeslanej Umowy jest zaparafowana przez osober upowaznionq do 

reprezentowania Podmiotu, 
d) Umowa zostala opatrzona podpisem i pieczerci(} imienn(} osoby upowaznionej 

do reprezentowania Podmiotu, 
e) osoba, kt6ra podpisala Umower jest wskazana w komparycji, jesli nie to czy 

zal<iczono stosowne pelnomocnictwo, 
f) Umowa nie zawiera skreslen ani dopisanych tresci, 
g) do Umowy dol(}czone wszystkie zal(}czniki i czy S(} one parafowane, 
h) wpisanajest wlasciwa kwota i czy podpisany jest wlasciwy tekst Umowy. 

4. Umowy wraz z list(} sq przekazywane do Biura Prawnego celem sprawdzenia 
poprawnosci Um6w pod wzglerdem prawnym. Radca prawny parafuje Umowy. Biuro 
Prawne przekazuje Umowy do Biura Ksiergowosci celem sprawdzenia Umowy pod 
wzglerdem finansowo-ksiergowym. Gl6wny ksiygowy parafuje Umower na ostatniej 
stronie. 

5. Umowy sprawdzone przez ww. Biura zostaj(} przekazane do Prezesa Agencji celem 
podpisania. 

6. Po podpisaniu Um6w przez Prezesa Agencji Wydzial Taryfikacji odsyla do Podmiotu 
jeden egzemplarz Umowy. 

7. W WT Umowy S(} skanowane oraz kopiowane dla cel6w WT. 
8. Oryginaly Um6w pozostaj(}ce w Agencji zostaj(} przekazane pismem do Biura 

Ksiergowosci. Jednoczesnie drog(} mailow(} przekazywana jest wypelniona tabela 
Excel w forinacie okreslonym w pkt. 2. 



Zah;icznik nr ~ do Zrzcidzenia Nr 51/2015 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

Dokumentacja postirpowania 

Postltpowanie w celu . . . . . ... - spis dokument6w: 

1) kopia planu taryfikacji zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia; 

2) wniosek o ogloszenie Postcrpowania zaakceptowany przez Prezesa Agencji; 

3) Ankiety swiadczeniodawc6w wraz z dodatkow~ dokumentacj~ (uzupefoienia, wyjasnienia); 

4) podsumowanie oceny Ankiet; 

5) ranking koncowy i akceptacja Prezesa Agencji wykazu swiadczeniodawc6w; 

6) ogloszenie o rozstrzygnicrciu Postcrpowania; 

7) informacja o odst~pieniu od Postcrpowania; 

8) pismo przekazuj~ce oryginaly um6w do Biura Ksicrgowosci. 



Zatl}cznik nr S do Zrz£ldzenia Nr 51/2015 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

Data sporz£ldzenia wniosku 

Prezes Agencji Technologii Medycznych 

i Taryfikacji 

(w miejscu) 

Wniosek o odstl!pieniu od zapis6w Zarzl!dzenia 

Informujcy, :le w Postcypowaniu w zakresie: .. . ... . .......... . ....... . ....... . ........... . ... .. ...... . 

Wydziai Taryfikacji planuje odstl:j.pic od nastcypujl:j.cych zapis6w Zarzl:J.dzenia*: 

Uzasadnienie odstllpienia od Zarzl!dzenia: 

Uwagi: ............................ . ..... . 

(podpis Dyrektora WT) 

Zgoda Prezesa Agencji: ............................. . 

*nalezy podac przepis Zarz£ldzenia (l.p.) wraz z opisem procesu I czynnosc i, kt6rego dotyczy 


