ZARZ;\DZENIE Nr 23/ 2016
PREZESA
AGENCJI OCENY1EOINOLOGIIMEDYCZNYCHiTARYFIKACJI

z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie zasad ustalania taryfy swiadczen w Agencji Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji

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 p6in. zm.),
zarzqdza siy, co nast(fpuje.

§1

Zarzqdzenie okrdla zasady ustalania taryfy swiadczen w Agencji Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji.

§2
Definicje

Uzyte w Zarzqdzeniu okreslenia oznaczajq:
1) Agencja-Agencjy Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
2) BIP - Biuletyn Informacji Publicznej Agencji,
3) Metodyka - proces gromadzenia oraz przetwarzania danych niezbydnych do realizacji
zadan zwiqzanych z ustaleniem taryfy swiadczen, jak r6wniez rodzaj i zakres
gromadzonych informacji, opisany w dokumencie sporzqdzonym przez Agencjy,
4) Raport - dokumentacjy procesu analitycznego, stanowiqca podstaw<r okreslenia
Projektu Taryfy swiadczen, zgodnie z przyj(ftq Metodykq,
5) Projekt Taryfy swiadczen - propozycj<r taryfy swiadczen, sporzqdzonq na podstawie
Raportu,
6) Prezes - Prezesa Agencji,
7) Taryfa swiadczen - taryf<f w rozumieniu art. 5 pkt 42a Ustawy,
8) Ustawa - ustaw<r z dnia 27 sierpnia 2004 roku o swiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze srodk6w publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z p6in. zm.),
9) Zarzqdzenie - niniejsze Zarzqdzenie.

§3
Etapy ustalenia Taryfy swiadczen
Ustala siy nastypujqce etapy okreslenia taryfy:
1) przygotowanie Raportu w oparciu o przyjytq Metodyk((,
2) sporzqdzenie Projektu Taryfy swiadczen,
3) konsultacje zewnytrzne,
4) opinia Rady do spraw Taryfikacji w sprawie Projektu Taryfy swiadczen,
5) publikacja Taryfy swiadczen.

§4
Przygotowanie Raportu i Projektu Taryfy swiadczeii
1. Wydzial Taryfikacji przygotowuje Raport i Projekt Taryfy swiadczen, a nast<ypnie
przekazuje przedmiotowe dokumenty Prezesowi.
2. Prezes niezwlocznie publikuje Projekt Taryfy swiadczen w BIP Agencji, a nast((pnie
kieruje Projekt Taryfy swiadczen do konsultacji zewnytrznych.
3. W Raportach i Projektach Taryf nie b<ydq ujawniane <lane niezb<ydne do okreslenia
taryf swiadczen, o kt6rych mowa w art. 31 lc ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004
r. swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych (Dz.U. z
2015 roku, poz. 581 z p6:Zn. zm.) przekazane przez podmioty zobowiqzane do
finansowania swiadczen opieki zdrowotnej ze srodk6w publicznych oraz inne
podmioty.
4. W zakresie zakreslania w Projektach Taryf udost((pnianych w BIP Agencji informacji
stanowiqcych tajemnic<y przedsiybiorstwa, danych osobowych oraz innych danych
niepodlegajqcych ujawnieniu na podstawie przepis6w prawa bqdz zawartych um6w
stosuje siy odpowiednio obowiqzujqce w Agencji zarzqdzenie Prezesa Agencji Oceny
Technologii Medycznych
Taryfikacp w sprawie zakreslania informacji
niepodlegajqcych ujawnieniu w dokumentach udost<;pnianych przez Agencj<; Oceny
Technologii Medycznych i Taryfikacji na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na wniosek, z wyhiczeniem zapis6w dotyczqcych komunikatu Prezesa
Agencji.
§5
Konsultacje

zewn~trzne

1. Informacja o skierowaniu Projektu Taryfy swiadczen do konsultacji zewn<ytrznych

moze zostac rozpowszechniona wszelkimi dost<ypnymi kanalami inforrnacyjnymi, w
szczeg6lnosci: pismem, e-mailem, inforrnacjq na stronach intemetowych Agencji,
Ministerstwa Zdrowia lub Narodowego Funduszu Zdrowia.
2. Konsultacje zewnytrzne, trwajq nie dluzej niz 14 dni kalendarzowych, liczqc od dnia
publikacji Projektu Taryfy swiadczen w BIP Agencji.
3. Kazdy zainteresowany moze zglosic uwagi do Projektu Taryfy swiadczen za pomocq
formularza stanowiqcego Zalqcznik do Zarzqdzenia przeslanego drogq elektronicznq
na adres: sekretariat@aotm.gov.pl.
4. Za dat<y zgloszenia uwag uznaje siy dat<y wplywu formularza do Agencji
5. Wydzial Taryfikacji przekazuje zgloszone uwagi Prezesowi.

6. Prezes przekazuje Radzie do spraw Taryfikacji Raport i Projekt Taryfy swiadczen
wraz ze zgfoszonymi uwagami za posrednictwem Biura Obslugi Rady Przejrzystosci i
Rady do spraw Taryfikacji.
7. Rada do spraw Taryfikacji po zapoznaniu sitr z Raportem, Projektem Taryfy
swiadczen i uwagami, moze zdecydowac, w porozumieniu z Prezesem, o koniecznosci
przeprowadzenia dodatkowych konsultacji zewntrtrznych, poprzez zaproszenie na
posiedzenie Rady do spraw Taryfikacji przedstawicieli srodowiska, zainteresowanych
taryfC} swiadczen.

§6
Taryfa swiadczen
1. Na podstawie Raportu, Projektu Taryfy swiadczen oraz zgloszonych uwag Rada do
spraw Taryfikacji wydaje opinitr w sprawie Projektu Taryfy swiadczen.
2. W przypadku przeprowadzenia dodatkowych konsultacji zewntrtrznych, o kt6rych
mowa w § 5 ust. 7, Rada do spraw Taryfikacji moze wzic:t6 pod uwagtr ich wyniki.
3. Prezes po zasitrgnitrciu opinii Rady do spraw Taryfikacji, o kt6rej mowa w ust.
okresla Taryftr swiadczen, w formie obwieszczenia publikowanego w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na stronie intemetowej Agencji.

§7

Z chwilc:t wejscia w zycie niniejszego Zarzctdzenia, traci moc obowiµuj'tC't Zarzctdzenie nr
19/2016 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 28 kwietnia
2016 roku w sprawie zasad ustalania taryfy swiadczen w Agencji Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji.

§8

Zarzc:tdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

/

A) Dane

skladaj~cego

uwagi
lmi~

Nazwisko

Nazwa reprezentowanego podmiotu

Zajmowane stanowisko

Adres korespondencyjny:
Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Miejscowosc

Kod pocztowy

Adres e-mail

B) Zglaszane uwagi

Projekt Taryfy swiadczen, kt6rego dotycz(\ uwagi
JGP: E77

Uwagi do Projektu Taryfy swiadczeri

Uzasadnienie

W przypadku zgloszonych w uwagach zarzut6w wzgl~dem wysokosci /ub zasad ustalania taryfy, zwracamy
z prosbCJ o przedstawienie informacji, jaki wedlug Paflstwa wiedzy jest rzeczywisty koszt realizacji
danego swiadczenia (najbardziej typowego, powszechnie realizowanego).
si~

Plik/pliki naleiy zalCJczyc do wiadomosci e-mail wygenerowanej dla przeslania formularza z uwagami.

