
ZARZ;\DZENIE Nr 33/2016 

PREZESA 

AGENCJI OCENYTECHNOLOGII MEDYCZNYCH ITARYFIKACJI 

z dnia 27 lipca 2016 r. 
w sprawie zasad przekazywania przez swiadczeniodawcow danych niezb~dnych do 

ustalenia taryfy swiadczen w zakresie radioterapii - karty kosztowe oraz dane 
finansowo-ksi~gowe 

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, poz. 581 z p6fo. zm.), 

zarz(\_dza Sil(, co nast@uje. 

§ 1. 

Wprowadza Sil( zasady przekazywania przez swiadczeniodawc6w, kt6rzy podpisali 

z Agencj'\_ Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji umowy o przekazywanie danych, 

danych niezb<(dnych do ustalenia taryfy swiadczen w zakresie radioterapii - karty kosztowe 

oraz <lane finansowo-ksi<(gowe, stanowi'\_ce zal~cznik do niniejszego zarz~dzenia. 

§2. 

Zarz'\_dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



\\~ 

ZalC1.cznik do ZarzC1.dzenia nr 33/2016 
Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

Spis tresci: 

I. lnstrukcja wypetniania kart kosztowych dla swiadczen radioterapii strona 1 

II. lnstrukcja wypetniania p6trocznego pliku FK strona 16 

Ill. lnstrukcja wypetniania rocznego pliku FK strona 25 

I. INSTRUKCJA WYPEtNIANIA KART KOSZTOWYCH DLA SWIADCZEN Z RADIOTERAPll 

Formularz stuiy zebraniu informacji na temat srednich koszt6w leczenia danego swiadczenia, kt6re 
okreslone zostato w zaktadce "Dane og61ne". 

Jako swiadczenie rozumiec nalei:y produkt rozliczeniowy wskazany w punkcie 2.2 tqcznie z procedurq 
ICD-9 wskazanq w punkcie 2.3 tabeli 2 ,,Charakterystyka swiadczenia opieki zdrowotnej" w zaktadce 
,,Dane og61ne" . 

Przy wypetnianiu kart kosztowych nalezy zachowac nastt;:pujqce zasady: 
Prosimy o: 

• nie dokonywanie iadnych zmian w uktadzie tabel, kolejnosci kolumn itp. (moiliwe jest 
jedynie powielanie wierszy}, 

• nie zmienianie formatu kom6rek, 

• nie dodawanie kolejnych zaktadek (arkuszy). 

NALEiY WYPEtNIC WSZYSTKIE POLA WE WSZYSTKICH TABELACH. Brak wypetnienia dopuszczalny 
jest jedynie wtedy, jesli w realizacji swiadczenia nie majq zastosowania kt6rekolwiek z element6w 
(zasob6w). W6wczas w odpowiedniej tabeli wpisac nalei:y "nie dotyczy". 

Nazewnictwo plik6w: 

Nazwa pliku ma zostac zbudowana w nast~pujqcy spos6b: 

<numer ankiety> _ <kod produktu> _ <kod procedury>.XLS (np. xxxxxxx_KK_S.07.01.0000011_92.247} 

gdzie: 
<nu mer ankiety> - jest numerem nadanym przez Agencj~ Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

<kod produktu> - jest kodem produktu swiadczenia wskazanym w zatqczniku nr 1 do umowy 
zawartej pomi~dzy swiadczeniodawcq, a Agencjq Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

<kod procedury> - jest kodem procedury, kt6rej dotyczy karta kosztowa, zgodnie z klasyfikacjq ICD-9 
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1.1. Dane og61ne: 

l. Nalezy wypetnic jedynie pola, kt6re NIE Sf\ zaznaczone na szaro. 

Zalqcznik do Zm-1.qdzcnia nr 3312016 
Prczcsa Agcncji Occny Tcchnologi i Mcdycznych i Taryfi kacji 

2. Punkty 2.1, 2.2 i 2.3 - nalezy wpisac kod zakresu swiadczen, kod produktu jednostkowego oraz kod procedury (z katalogu radioterapii, stanowiqcego 
zatqcznik ld do Zarzqdzenia Prezesa NFZ nr 89/2013/DSOZ), kt6rego dotyczq dane karty. 

3. Punkt 2.4 - nalezy wpisac rozpoznanie zasadnicze, w jakim wykonywana jest dana procedura, jesli jest taka mozliwosc nalezy r6wniez podac l iczb~ 

pacjent6w z danym rozpoznaniem. W przypadku gdy ta sama procedura jest wykonywana w kilku schorzeniach dopuszczalne jest wpisanie kilku kod6w 
ICD-10, jesli dla kazdej z jednostek chorobowych wielkosc zaangaiowania zasob6w i koszt jest taki sam (dopuszczalne jest tu powielenie wierszy). 

4. Punkt 2.5 - nalezy wpisac liczb~ swiadczen, b~dqcych przedmiotem wyceny, rozliczonych z NFZ w 2015 roku. 

5. Punkt 2.6 - nalezy wpisac sumarycznq liczb~ swiadczen, b~dqcych przedmiotem wyceny, wykonanych w 2015 roku (tqcznie z zabiegami komercyjnymi). 

6. Punkt 2.7 - wpisac nalezy sumarycznq wartosc refundacji NFZ uzyskanq w 2015 roku . 

7. Punkt 2.8 - jezeli do produktu podstawowego zwyczajowo/przeci~tnie konieczne jest zrealizowanie dodatkowych swiadczen (odr~bnych i do 
sumowania z zatqcznik6w lb i le do Zarzqdzenia Prezesa NFZ nr 89/2013/DSOZ), nalezy wskazac wszystkie te produktu wraz z podaniem krotnosci i 
sumarycznej refundacji z NFZ. 

8. Pun kt 2.9 - w tym miejscu podac mozna ewentualne dodatkowe informacje doprecyzowujqce dany przypadek. 

swiadczeniodawca wypetnia tylko jasne pola (biate) 

1 INFORMACJE OGOLNE 

1.1 I Kod oddziatowy swiadczeniodawcy 

1.2 I Nazwa swiadczeniodawcy 

2 CHARAKTERYSTYKA SWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ 

2.1 Kod zakresu swiadczenia 

2.2 Kod produktu jednostkowego 

2.3 Procedura (kod ICD-9) 
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2.4 Rozpoznanie zasadnicze (kod wg ICD-10 bez rozszerzenia, np. C61) 

a 

b 

... 
2.5 liczba swiadczen rozliczonych z NFZ w 2015 r. 

liczba swiadczen zrealizowanych w 2015 r. (tqcznie ze 
2.6 swiadczeniami komercyjnymi) 

2.7 Sumaryczna wartosc refundacji uzyskana z NFZ w 2015 r. [PLN] 

Swiadczenia odr~bne i do sumowania z katalog6w lb i le (kod i 
nazwa wg zarzqdzenia NFZ) {np. 5.52.01.0001440 hospitalizacja do 
teleradioterapii, 5.53.01.0001001 leczenie zdarzen niepoiqdanych 

2.8 po teleradioterapii-3 stopien ... ) 

a 

b 

... 

2.9 Dodatkowe informacje 

1.2. Zaktadka PRl: 

Zalqcznik <.lo Zar1.q<.lzcnia nr 33/2016 
Prezesa Agem:ji Occny Tcchnologii Mc<.lycznych i Tarytikacj i 

liczba pacjent6w (swiadczenia 
zrealizowane, tqcznie z 
komercyjnymi) w 2015r. 

Stawka 
Liczba produkt6w zrealizowanych w 

jednostkowa 
lqczna wartosc 

2015r. 
[PLN] 

refundacji [PLN] 

W zaktadce tej nalezy podac informacje o rodzaju i wielkosci zaangaiowanych zasob6w oraz ich kosztach w odniesieniu do etapu planowania radioterapii/ 
brachyterapii. Jezeli u swiadczeniodawcy funkcjonuje kilka pracowni, w kt6rych odbywa si~ planowanie, wszystkie dane naleiy podac dla wszystkich 
Osrodk6w Powstawania Koszt6w (pracowni/zaktad6w) powielajqc odpowiednie kolumny. 

3 



~+-
' Zalqcznik <lo Zar/.q<lzcnia nr 3312016 

Prczcsa Agcncji Oceny Tcchnologii Mc<lycznych i Tarytikacj i 

1.2.1. lnformacje nt funkcjonowania pracowni 

W tabeli 1 podac nalezy podstawowe informacje nt funkcjonowania pracowni, w kt6rych realizowany jest etap planowania leczenia, tj: 

• informacje dotyczqce czasu pracy OPK-u, catkowitq liczb~ swiadczeri realizowanych w OPK-u (liczba pacjent6w tqcznie z pacjentami komercyjnymi), a 
takze tqczny roczny rzeczywisty czas realizacji swiadczeri zwiqzanych z planowaniem radioterapii dla wszystkich swiadczeri i dla przedmiotowego 
swiadczenia/procedury. Jezeli w pracowni jest kilka urzqdzeri, na kt6rych prowadzone jest planowanie radioterapii, w powyzszych punktach nalezy 
uwzgl~dniC sum~ czasu pracy wszystkich aparat6w. Ponadto nalezy podac liczb~ stanowisk i system6w do planowania radioterapii a takze wymienic 
swiadczenia (kod procedury wg klasyfikacji ICD-9), kt6rych planowanie jest realizowane na systemach znajdujqcych si~ w Osrodku Powstawania 
Koszt6w. 

1 lnformacje nt funkcjonowania pracowni 

Catkowita 
Rzeczywisty 

liczba 
rocznyczas 

Procedury 
Osrodek swiadczen 

Catkowita realizacji 
radi12te[aQeut~~z 

Powstawania Liczba dni realizowanych 
liczba Rzeczywisty swiadczen Liczba Liczba 

M realizowane 
Liczba godzin swiadczen roczny czas zwictzanych z stanowisk system ow 

Lp. 
Koszt6w- funkcjonowani 

funkcjonowania 
w OPK-u 

komercyjnych planowaniem do do 
wOPK (kody 

a osrodka w (wszyscy 
pracyw 

zgodne z nazwa 
osrodka dziennie realizowanych roku * radioterapii planowania planowanla 

pracowni I tygodniu pacjenci, w 
wOPKw [GG:MM] dla radioterapii radioterapii 

klasyfikacj<l ICD-
zaktadu tym 

201Sr. taryfikowaneg 
9, rozdzielone 

komercyjni) w 
0 swiadczenia 

przecinkiem) 
201Sr. * [GG:MM] 

Zaktad 

1 radioterapii 

2 
... ... 

suma 0 0 0 0 0 0 0 0 
* jesli w pracowni jest kilka urzqdzeri, na kt6rych prowadzone jest planowanie radioterapii, naleiy podac sumt; czasu pracy wszystkich aparat6w 

1.2.2. lnformacje o typach planowania 

Tabela 2 nalezy podac informacje na temat czasu planowania leczenia w ramach realizacji pojedynczego swiadczenia. Jezeli w danym swiadczeniu 
alternatywnie stosuje si~ r6zne rodzaje planowania, dla kazdego z nich nalezy podac sredni czas trwania planowania (w formacie GG:MM). Dodatkowo 
przy kazdym typie planowania nalezy w6wczas podac cz~stosc z jakq jest stosowany (liczba z zakresu 0-100 oznaczajqca procent swiadczen). 
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2 lnformacje o typach planowania 

Lp. Typ planowania 

1 A 

2 B 

... . .. 

Rodzaj stosowanego 
planowania ** 

Zal~cznik <lo Zan~q<lzcnia nr 33120 16 
Prczcsa Agcncji Occny Tcchnologii Mcdycznych i Taryfikacji 

Sredni czas planowania u 
Cz~stosc wyst~powania [%] 

jednego pacjenta [GG:MM] 

0:00 100 

** jesli przy danym typie radioterapii stosuje Si£: r6ine rodzaje planowania, dla kaidego z nich prosz£: podac sredni czas trwania; dodatkowo przy kaidym 
typie planowania prosz£: podac cz£:stosc z jakq jest stosowany 

1.2.3. lnformacje o typach planowania 

W tabeli 3 naleiy wymieniC srodki trwate zaangaiowane w planowanie radioterapii (tj systemy planowania, symulatory, systemy unieruchomien ... ). Do 
kaidego ze srodk6w trwatych naleiy podac wartosc poczcitkowq, informacj~ nt dofinansowania zakupu, roczny koszt utrzymania (obejmujqcy 
amortyzacj~, optaty serwisowe etc ... ), potencjalnq oraz rzeczywistci liczb~ uiyc, a takie liczb~ uiyc zwicizanych z realizacjq przedmiotowego swiadczenia. 

3 Zaangaiowane srodki trwate (systemy planowania, symulatory, systemy unieruchomien ... ) 
Roczna 

rzeczywista osrodek 
Roczna liczba 

liczba otrzymat 
Roczny koszt frakcji/uiyc Roczna rzeczywista 

zrealizowanych 
Osrodek Powstawania 

wartosc 
dofinansowanie 

utrzymania moiliwa do liczba zrealizowanych 
frakcji/uzyc 

Koszt6w - nazwa 
Nazwa pocz'ltkowa 

na zakup 
[PLN] ** realizacji trakcji/uzyc 

podczas realizacji 

Lp. 
pracowni/zaktadu (zgodnie z 

[PLN) * 
wyposaienia 

(potencjat) 
taryfikowanego 

tab.1) 
TAK/NIE 

swiadczenia 
1 

2 

... 1 1 
* Wartosc poczqtkowa - w przypadku sr trwafych i nieruchomosci wartosc stanowiqca podstaw£: naliczania amortyzacji (w przypadku wyposaienia b£:dzie to cena 

nabycia) 
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··· )- Zalii.cznik do Zarntdzenia nr 33/2016 

Prczesa Agcncj i Occny Tcchnologii Mcdycznych i Tarytikacj i 

*"' Koszt powinien uwzgtedniac sume koszt6w amortyzacji, opfat z tytufu najmu, dzieriawy, /easingu, opfat serwisowych oraz ewentualnie innych koszt6w zwiqzanych z 
utrzymaniem pomieszczeri i sprzetu 

1.2.4. Zaangaiowany personel 

W tabeli 4 podac nalezy wszystkie kategorie personelu biorqcego udziat w procesie planowania radioterapii. W kolumnie D zamiescic nalezy informacj i=;, 
czy dany personel jest przypisany organizacyjnie i kosztowo do Osrodka Powstawania Koszt6w, w kt6rym realizowany jest proces planowania 
radioterapii. 

4 Zaangaiowany personel 

Wynagrodzenie personelu 
tciczny czas 

l<iczne koszty 
Grupa zawodowa 

zaangazowania 

Lp. 
personelu 

medycznego z danej grupy Liczba os6b personelu wszystkich os6b z danej 
personelu z danej grupy 

medycznego 
zawodowej za godzin~ pracy medycznego biorcicego grupy zawodowej 

zawodowejw typ planowania 

(nazwa) 
w II pofowle 2015 r. udziaf w planowaniu podczas planowania dla 

planowaniu petnego (zgodnie z tabel<i 2) 

[PLN) petnego cyklu leczenia 
cyklu leczenia 

[GG:MM] 
[PLN] 

1 
... 

Cykl leczenia : stosowanie dawek frakcji /seans6w napromieniania/ w ustalonym harmonogramie, do momentu uzyskania dawki catkowitej zatozonej w 6wcze5nie 
przygotowanym planie leczenia. 

1.2.5. Produkty lecznicze zuiyte w procesie planowania 

W tabeli 5 wpisac podac nalezy wszystkie produkty lecznicze stosowane w zwiqzku z procesem planowania radioterapii. Do kazdej pozycji okreslic 
nalezy takze cz~stosc zastosowania w odniesieniu do og61nej liczby wszystkich swiadczen, kt6rych dotyczy kosztorys. 
Przyktad: jesli lek x stosuje si~ zwyczajowo w danym procesie leczenia ale podaje co 10-mu pacjentowi, w kolumnie "czi:;stosc stosowania" nalezy wp isac 
10%. 
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5 Produkty lecznicze zuzyte w procesie planowania 

Zah\cznik <lo Za1-/4<lzcnia nr 33120 16 
Prczcsa Agcncji Occny Tcchnologii Mc<lycznych i Tarytikacji 

Naleiy uwzgl~dnic wszystkie produkty lecznicze, jakie najcz~5ciej/ przeci~tnie/ standardowo stosuje si~ w procesie planowania rodioterapii 

Liczba jednostek Wartosc (Liczba x 
Cz~stosc zastosowania w catej 

lp. 
nazwa nazwa Typ jednostki miary 

miary podanych 
Cena jednostki 

cena jednostkowa) 
populacji pacjent6w poddanych 

hand Iowa mi~dzynarodowa (np. g, ml, tab, amp ... ) miary [brutto, PLN] przedmiotowej procedurze 
pacjentowi [PLN] 

[%] 

1 
... 

1.2.6. Wyroby medyczne zuiywane jednorazowo w procesie planowania 
1.2.7. Wyroby medyczne i inne materiafy zuiywane wielorazowo (niebE:dqce srodkami trwatymi) 

W tabelach 6 i 7 wskazac nalezy wszystkie wyroby medyczne, jakie stosowane Sq w procesie planowania radioterapii (np. maski). Jezeli w opisywanym 
swiadczeniu uzywa si~ wymiennie kilku rodzaj6w/ typ6w wyrobu to nalezy podac wszystkie te typy wraz z przypisaniem w ostatniej kolumnie cz~stosci 
ich uzycia (w % wszystkich przypadk6w). 

6 Wyroby medyczne zuzywane jednorazowo w procesie planowania 

Naleiy uwzgl~dnic wszystkie wyroby zuiywane jednorazowo, jakie najcz~sciej/ przeci~tnie/ standardowo stosuje si~ w planowaniu radioterapii (np. maski) 

Cz~stosc zastosowania 

Jednostka 
w catej populacji 

lp. 
Nazwa wyrobu 

typ Producent miary liczba jednostek miary 
Cena jednostkowa Wartosc (liczba x cena pacjent6w poddanych 

medycznego 
(np. szt, ml ••• } 

[PLN] jednostkowa) [PLN] przedmiotowej 
procedurze 

[%) 

1 

... 

WAZNE: jeieli w opisywanym swiadczeniu uiywo si~ wymiennie kilku rodzaj6w/ typ6w wyrobu to naleiy podac wszystkie te typy wraz z przypisaniem w ostatniej kolumnie 
cz~stoSci ich uiycia (w % wszystkich przypadk6w) 
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s::::::-r-, Zahlcznik do ZarLq<lzcnia nr 33r2016 

Prezcsa Agcm:ji Occny Tcchnologii Mcdycznych i Taryfikacji 

7 Wyroby medyczne i inne materiaty zuiywane wielorazowo (nieb~d<1ce srodkami t rwatymi) 

Naleiy uwzglt;dnic wszystkie wyroby medyczne i materialy wielorazowego uiytku, jakie najczt;5ciej/ przecit;tnie/ standardowo stosuje sit; w p/anowaniu radioterapii - - . 

Czi:stosc zastosowania 

Cena Przeci~tna liczba uzyc w 
w catej populacji 

lp. Nazwa typ Producent jednostkowa trakcie realizacji jednego 
Przecii:tna liczba uiyc pacjent6w poddanych 

[PLN] swiadczenia 
og6fem* przedmiotowej 

procedurze 
[%] 

1 

2 

3 

... 

*naleiy podac liczb~ moiliwych uiyc wyrobu w catym okresie jego uiytkowania (od zakupu do jego zuiycia/utylizacji) 

1.2.8. Badania laboratoryjne i diagnostyka nielaboratoryjna, a takze swiadczenia wykonane przez podwykonawc6w (np. konsu ltacje, transport medyczny) 

W tabeli 8 naleiy wymienic wszelkie procedury laboratoryjne, badania obrazowe i inne procedury realizowane w zwiqzku z procedurq planowania 
radioterapii (w tym konsultacje zewn~trzne i transport medyczny). Do kaidej pozycji okreslic naleiy takie cz~stosc zastosowania w odniesieniu do 
og61nej liczby wszystkich swiadczen, kt6rych dotyczy kosztorys. 

8 Badania laboratoryjne i diagnostyka nielaboratoryjna, a takie swiadczenia wykonane przez podwykonawc6w (np. konsultacje, transport medyczny) 

Naleiy uwzglt;dnic wszystkie procedury, badania itp, jakie najczt;sciej/ przecit;tnie/ standardowo stosuje sit: w procesie planowania radio terapii 

Wartosc (liczba x 
czi:stosc zastosowania w cafej 

Kod ICD-9 (jesli Cena jednostkowa populacji pacjent6w poddanych 
lp. 

istnieje) 
Nazwa liczba 

[PLN] 
cena jednostkowa) 

przedmiotowej procedurze 
Uwagi 

[PLN] 
[%] 

1 

2 

3 

... 
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.,~-., Zahtcznik <lo Zarz<t<lzcn ia nr 331201 6 

Prezesa Agcncji Oceny Tcehnologii Medycznych i Tarytikacji 

1.3. Zaktadka PR2: 

W zaktadce tej naleiy podac informacje o rodzaju i wielkoSci zaangazowanych zasob6w oraz ich kosztach w odniesieniu do etapu napromieniania Jezeli u 
swiadczeniodawcy funkcjonuje kilka pracowni, w kt6rych odbywa si~ etap napromieniania podczas realizacji przedmiotowego swiadczenia, wszystkie dane 
nalezy podac dla wszystkich Osrodk6w Powstawania Koszt6w (pracowni/zaktad6w) powielajqc odpowiednie kolumny. 

1.3.1. lnformacje nt funkcjonowania pracowni 

W tabeli 1 podac naleiy podstawowe informacje nt funkcjonowania pracowni, w kt6rych realizowany jest etap napromieniania, tj : 
• informacje dotyczqce czasu pracy OPK-u, catkowitq liczb~ swiadczen realizowanych w OPK-u (liczba pacjent6w tqcznie z pacjentami komercyjnymi), a 

takie tqczny roczny rzeczywisty czas realizacji swiadczen zwiqzanych z napromieniania dla wszystkich swiadczen i dla przedmiotowego 
swiadczenia/procedury. Jezeli w pracowni jest kilka akcelerator6w/aparat6w do brachyterapii, w powyiszych punktach nalezy uwzgl~dnic sum~ czasu 
pracy wszystkich aparat6w. Ponadto naleiy podac liczb~ akcelerator6w/aparat6w do brachyterapii a takie wymienic swiadczenia (kod procedury wg 
klasyfikacji ICD-9), realizowanych na aparatach znajdujqcych si~ w Osrodku Powstawa nia Koszt6w. 

1 lnformacje nt funkcjonowania pracowni 
Cafkowita 

liczba 
Cafkowita 

Rzeczywisty 
swiadczeti 

liczba Rzeczywisty 
roczny czas Procedury 

Osrodek Liczba dni Liczba godzin reallzowanych 
swiadczen 

napromieniania Liczba cadiQterneeutl'~~ae 
Powstawiania funkcjonowani funkcjonowa w OPK-u 

roczny czas 
zwiCizanego z akcelerator6w realizowane w OPK (kody 

Lp. 
Koszt6w - nazwa a osrodka w nia osrodka (wszyscy 

komercyjnych pracy w 
realizacj'l i aparat6w do zgodne z klasyfikacjCI ICD-

pracowni/zakfadu tygodniu dziennie pacjenci, w 
realizowanych roku * 

taryfikowanego brachyterapii 9, rozdzielone 
wOPKw [GG:MM] 

tym swiadczenia przecinkiem) 
komercyjni) w 

2015r. 
[GG:MM] 

2015r. 
1 zakfad radioterapii 
2 
... 

suma 0 0 0 0 0 0 0 
* jesli w pracowni jest kilka urzqdzen, no kt6rych prowadzone jest napromienianie, naleiy podac sumi: czasu pracy wszystkich aparat6w 
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1.3.2. lnformacje o wariantach napromieniania 

W tabeli 2 podac nalezy informacj~ o stosowanych rodzajach planowania (zgodnie z tabelq 1 w zaktadce PRl), a takze sredniej liczbie frakcji 
napromieniania na jedno swiadczenie, sredniej liczbie dni napromieniania i srednim czasie zaangaiowania aparatury w realizacj~ pojedynczej frakcji. 
Jezeli zwyczajowo stosuje si~ r6znq liczb~ frakcji napromieniania, to nalezy r6wniez podac cz~stosc wyst~powania kazdego z wariant6w (przy czym jesli 
rodzaj planowania jest jeden, nie ma koniecznosci wypetniania punktu 2.1). 

2 lnformacje o wariantach napromieniania 

Sredni czas zaangaiowania 

Wariant napromieniania 
Rodzaj stosowanego Srednia liczba frakcjl Srednia liczba dni aparatury w realizacj~ Cz~stosc 

planowania * napromieniania napromieniania pojedynczej frakcji wyst~powania [%] 
[GG:MM] 

1 A 

2 B 

... ... 

* jesli przy danym typie radioterapii stosuje si~ r6zne rodzaje planowania alba wyst~pujq r6znice w liczbie frakcji naswietlania, kaidy z wariant6w prosz~ wskazac w 
osobnej kolumnie dodatkowo podajqc cz~stosc z jakq wyst~puje 

1.3.3. Zaangaiowane srodki trwate (aparatura do radioterapii b~dctca na wyposaieniu pracowni, w ktorych realizowane jest swiadczenie) 

W tabeli 3 nalezy podac informacj~ o wszystkich aparatach b~dqcych na wyposazeniu Osrodka Powstawania Koszt6w, uzywanych w etapie 
napromieniania. Dia kazdego z urzqdzen podac nalezy wartosc poczqtkowq, informacj~ nt dofinansowania zakupu, roczny koszt eksploatacji, a takze 
mozliwq do realizacji (potencjalnq) rocznq liczb~ frakcji, liczb~ frakcji rzeczywiScie realizowanq (catkowitq, dla WSZYSTKICH swiadczen realizowanych na 
tym aparacie) oraz rocznq rzeczywistq liczb~ frakcji dla przedmiotowego swiadczenia. 
Wartosc poczqtkowa - w przypadku srodk6w trwatych i nieruchomosci jest to wartosc stanowiqca podstaw~ naliczania amortyzacji (w przypadku 
wyposazenia b~dzie to cena nabycia). · 
Koszt utrzymania powinien uwzgl~dniac sum~ koszt6w amortyzacji, optat z tytutu najmu, dzierzawy, leasingu, optat serwisowych oraz ewentualnie innych 
koszt6w zwiqzanych z utrzymaniem pomieszczen i sprz~tu. 

10 
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3 Zaangaiowane srodki trwate (aparatura do radioterapii bi;:d<1ca na wyposaieniu pracowni, w kt6rych realizowane jest swiadczenie) 

Osrodek 
Roczna liczba 

Roczna Roczna rzeczywista 
Osrodek Powstawania 

Wartosc 
otrzymaf 

Roczny koszt frakcji/procedur 
rzeczywista liczba 

Koszt6w - nazwa dofinansowanie liczba zrealizowanych 
Lp. 

pracowni/zakfadu (zgodnie z 
Nazwa pocz<1tkowa 

na zakup 
utrzymania moiliwa do 

zrealizowanych frakcji/procedur dla 
tab.1) 

[PLN) * 
aparatury 

[PLN) ** realizacji 
frakcji/procedur przedmiotowego 

TAK/NIE 
(potencjat) 

og6tem swiadczenia 

1 

... 

* Wartosc poczqtkowa - w przypadku sr trwafych i nieruchomosci wartosc stanowiqca podstaw£: naliczania amortyzacji (w przypadku wyposaienia b£:dzie to cena nabycia) 

** Koszt powinien uwzgl£:dniac sum£: koszt6w amortyzacji, opfat z tytufu najmu, dzieriawy, leasingu, oplat serwisowych oraz ewentualnie innych koszt6w zwiqzanych z 
utrzymaniem pomieszczeri i sprz£:tu 

1.3.4. Zaangaiowany personel 

W tabeli 4 podac nalezy wszystkie kategorie personelu biorqcego udziat w procesie napromieniania. W kolumnie D zamiescic nalezy informacjE;, czy dany 
personel jest przypisany organizacyjnie i kosztowo do osrodka powstawania koszt6w, w kt6rym realizowane jest swiadczenie. 

4 Zaangaiowany personel 

t<1czny czas zaangazowania t<1czne koszty 
Wynagrodzenie personelu Liczba os6b personelu 

wszystkich os6b z danej grupy personelu z danej 
Wariant Grupa zawodowa medycznego z danej grupy medycznego 

zawodowej podczas grupy zawodowej w 
napromieniania Lp. personelu medycznego zawodowej za godzini;: pracy bior<1cego udziaf w 

planowania dla pefnego cyklu planowaniu pefnego 
(zgodnie z tab.2) (nazwa) w II pofowie 2015 r. eta pie 

leczenia cyklu leczenia 
[PLN) napromieniania 

[GG:MM) [PLN) 

1 

... 
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1.3.5. Produkty lecznicze zuiyte w procesie napromieniania 

W tabeli 5 wpisac podac naleiy wszystkie produkty lecznicze stosowane w zwiqzku z procesem napromieniania. Do kaidej pozycji okreslic naleiy takie 
cz~stosc zastosowania w odniesieniu do og61nej liczby wszystkich swiadczen, kt6rych dotyczy kosztorys. 
Przyktad: jesli lek x stosuje si~ zwyczajowo w danym procesie leczenia ale podaje co 10-mu pacjentowi, w ko lumnie "cz~stosc stosowania" naleiy wpisac 
10%. 

5 Produkty lecznicze zuiyte w procesie napromieniania 
Na/eiy uwzglt;dnic wszystkie produkty lecznicze, jakie najczt;sciej/ przecit;tnie/ standardowo stosuje sit; w procesie napromieniania 

Typ jednostki Liczba jednostek 
Cz~stosc zastosowania w catej 

Nazwa Nazwa Cena jednostki Wartosc (Liczba x cena populacji pacjent6w poddanych 
Lp. 

hand Iowa mi~dzynarodowa 
miary (np. g, ml, miary podanych 

miary [brutto, PLN) jednostkowa) [PLN] przedmiotowej procedurze 
tab, amp ... ) pacjentowi 

[%] 

1 

... 

1.3.6. Wyroby medyczne zuzywane jednorazowo w procesie napromieniania 
1.3.7. Wyroby medyczne i inne materiaty zuzywane wielorazowo (nieb~d<}ce srodkami trwafymi) 

W tabelach 6 i 7 wskazac naleiy wszystkie wyroby medyczne, jakie stosowane sq w procesie napromieniania. Jeieli w opisywanym swiadczeniu ui ywa si~ 
wymiennie kilku rodzaj6w/typ6w wyrobu to naleiy podac w szystkie te typy wraz z przypisaniem w ostatniej kolumnie cz~stosci ich uiycia (w % 
wszystkich przypadk6w). 

12 
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6 Wyroby medyczne zuiywane jednorazowo w procesie napromieniania 

Naleiy uwzglf;dnic wszystkie wyroby zuiywane jednorazowo, jakie najcz£:sciej/ przeci£:tnie/ standardowo stosuje Si£: w trakcie napromieniania 

Cz~stosc zastosowania 
Wartosc (Liczba x w catej populacji 

Lp. 
Nazwa wyrobu 

Typ Producent 
Jednostka miary Liczba jednostek Cena jednostkowa 1 cena pacjent6w poddanych 

medycznego (np. szt, ml ... ) miary (PLN) I jed nostkowa) przedmiotowej 

I [PLN] procedurze 
[%] 

1 

... 
7 Wyroby medyczne i inne materiaty zuiywane wielorazowo (nieb~d<tce srodkami trwatymi) 

Naleiy uwzg/£:dnic wszystkie wyroby medyczne i materialy wie/orazowego uiytku, jakie najcz£:sciej/ przeci£:tnie/ standardowo stosuje si£: w t rakcie napromieniania 

Cena Przeci~tna ilosc uiyc w 
Cz~stosc zastosowania w catej 

Lp. Nazwa Typ Producent jednostkowa trakcie realizacji jednego 
Przeci~tna ilosc uiyc populacji pacjent6w poddanych 

[PLN] swiadczenia 
og6tem* przedmiotowej procedurze 

[%] 

1 
... 

*nalezy podac liczb~ mozliwych uzyc wyrobu w catym okresie j ego uzytkowania (od zakupu do jego zuiycia/utylizacji) 

1.3.8. Badania laboratoryjne i diagnostyka nielaboratoryjna, a takie swiadczenia wykonane przez podwykonawc6w (np. konsultacje, transport 
medyczny) 

W tabeli 8 naleiy wymienic wszelkie procedury laboratoryjne, badania obrazowe i inne procedury rea lizowane w zwiqzku z realizacjq napromieniania. Do 
ka zdej pozycji okresliC nalezy takze cz~stosc zastosowania w odniesieniu do og61nej liczby wszystkich swiadczen, kt6rych dotyczy kosztorys. 

8 Badania laboratoryjne i diagnostyka nielaboratoryjna, a takie swiadczenia wykonane przez podwykonawc6w (np. konsultacje, transport medyczny) 
Naleiy uwzgl£:dnic wszystkie procedury, badania itp, jakie najcz£:sciej/ przeci£:tnie/ standardowo stosuje si£: w zwiqzku z napromienianiem 

Lp. 
Kod ICD-9 (jesli 

Wartosc (Liczba x 
Cz~stosc zastosowania w catej 

istnieje) 
Nazwa Liczba Cena jednostkowa (PLN] cena jednostkowa) 

populacji pacjent6w poddanych 

(PLN] 
przedmiotowej procedurze 

Uwagi 

[%] 

1 
... 
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1.4. Zaktadka Pozostate koszty: 

1.4.1. Koszty zwictzane z realizacjq swiadczen radioterapii/ brachytrapii, nieujE:te w plikach FK 
W tabeli 1 wskazac nalezy wszystkie inne kategorie koszt6w majqce wptyw na koszt swiadczenia, kt6re nie zostaty uj~te w pozostatych zaktadkach {np. 
koszt ochrony radiologicznej}. 

1. Koszty zwi<1zane z realizacjct swiadczen radioterapii/ brachytrapii, nieuji:te w plikach FK 

Lp. 
Nazwa osrodka powstawiania koszt6w Roczne koszty og6tem 

Roczna liczba realizowanych swiadczeri Sredni koszt na jedno zrealizowane 

(OPK) [PLN] 
radioterapii/ brachyterapii w danym swiadczenie 

OPK (PLN] 

1 

... 

1.4.2. Koszty zwictzane z kontrolct efektu leczenia dla procedur radioterapeutycznych, wg aktualnej klasyfikacji ICD-9-PL, ujE:tych w produktach z zakresu 
teleradioterapii (nie dotyczy leczenia zdarzen niepoictdanych i wizyt kontrolnych po zakonczonym leczeniu rozliczanych w innych produktach 
jed nostkowych) 

Punkt 2 dotyczy koszt6w (osobowych i ewentua lnych realizowanych procedur} ponoszonych w zwiqzku z kontrolq reakcji guza i ocenq efektu leczenia dla 
swiadczen z zakresu teleradioterapii, a nie rozliczanych w innych produktach jednostkowych. 

2a. Koszty osobowe 

t<1czny czas zaangaiowania 
lctczne koszty personelu z danej Wynagrodzenie personelu 

Liczba os6b personelu wszystkich os6b z danej grupy 
grupy zawodowej podczas medycznego z danej grupy 

medycznego biorctcego zawodowej podczas kontroli 
kontroli efektu leczenia po lp. 

Grupa zawodowa personelu 
zawodowej za godzin~ pracy 

udziat w udzielaniu efektu leczenia po ukoriczeniu 
ukoriczeniu petnego cyklu 

medycznego (nazwa) 
w II potowie 2015 r. 

swiadczenia petnego cyklu leczenia 
leczenia [PLN] [PLN] 

[GG:MM] 

1 
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2b. Koszty procedur 

Kod ICD-9 (jesli 
Lp. 

istnieje) 
Nazwa 

1 

2 

3 

... 

Cena jednostkowa Wartosc (Liczba x cena 
Liczba 

(PLN) jednostkowa) [PLN] 

15 
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Cz~stosc zastosowania w catej 
populacji pacjent6w poddanych Uwagi 
przedmiotowej procedurze [%] 
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II. INSTRUKCJA WYPEtNIANIA P6tROCZNEGO PLIKU FK 

Roczny plik FK ma zawierac informacje za okres od 1 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. 
dotyczqce zapis6w w systemie finansowo-ksii:;gowym oraz inne informacje niefinansowe, w tym 

kadrowo-ptacowe. Plik powinien zawierac dane finansowo-ksii:;gowe dla wszystkich medycznych 

osrodk6w powstawania koszt6w realizujqcych swiadczenia z dziatalnosci podstawowej w rodzaju 

leczenie szpitalne w zakresie teleradioterapii i brachyterapii lub osrodk6w dziatalnosci pomocniczej 

medycznej swiadczqcych ustugi na rzecz powyiszych osrodk6w dziata lnosci podstawowej. 
W przypadku wszystkich osrodk6w powstawania koszt6w rapo rtowane koszty powinny zawierac 
koszty bezposrednie oraz alokowane koszty posrednie. 

Plik sktada sii:; z czterech arkuszy: 

• FK.OPKl - tabela zawierajqce dane finansowo-ksii:;gowe oraz dane o przychodach za 
wymagany okres; kaidy kolejny osrodek powstawania koszt6w powinien znalezc sii:; w 
kolejnej kolumnie; 

• Tabl - tabela zawierajqca dane na temat zasob6w ludzkich oraz wybrane dane 
niefinansowe; 

• Tab2 - ta be la zawierajqca dane statystyczne na temat ilosci zrea lizowanych produkt6w; 

• Tab3 - tabela zawierajqce informacje o kosztach utrzymania srodk6w t rwatych i WNiP; 

Kod oddziafowy swiadczeniodawcy np. 3302562 

Nazwa swiadczeniodawcy i adres (ulica, miejscowosc, kod pocztowy) 
np. Szpital XYZ, ul. Warszawska 123, 12-

345 Warszawa 

Osoba do kontaktu, lmi~ i Nazwisko, telefon, adres email 
np. Jan Kowalski, tel. 22 123-45-67, 

jankowalski@szpital.com 

Numer konta OPK np. 510-18-01 

Nazwa konta OPK 
[OPK = Osrodek Powstawania Koszt6w] np. Zaktad Teleradioterapii 

Kaidy kolejny OPK powinien znaleic siE: w kolejnej kolumnie. 

Kod resortowy charakteryzuj<1cv specjalnosc kom6rki organizacyjnej, 
np.4500 

stanowi<1cv cz~sc VIII systemu resortowych kod6w identyfikacyjnych 

Rok: VII-XII 2015 roku 

cz~sc PODSTAWOWA I (dla zdefiniowanych kategoril nalezy przych6d za okres VII-XII 2015 roku 
przyporz<1dkowac wfasciwe przychody: [PLN] 

Przychody z tytufu kontraktu z NFZ (w cz~sci 
A wynikajctcej z kontraktu dotycz<1ce danego 

okresu) 
Przychody z tytufu nadwykonan 

B zrealizowanych w danym okresie (niezaleinie 
od tego czy zostafy zapfacone) 

c Przychody z innych tytut6w (np. dotacje) 
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CZ~SC PODSTAWOWA II (dla zdefiniowanych kategorii kosztowych 
[poz. A-HJ naleiy przyporz<1dkowac wtasciwe koszty z danych FK koszt za okres VII-XII 2015 roku [PLN) 
umieszczonych poniiej w czt:sci szczeg6towej): 

KOSZTY CAtKOWIT~ w tym: 
A (koszty cafkowite mogq bye w1~ksze bqdi r6wne 

sumie pozycji B, C, D, E, F, G, 1 HJ 

B Koszty lek6w i w yrob6w medycznych 

c Koszty amortyzacji2 

cl 
w tym: amortyzaqa srodk6w trwafych 

wymienionych w Tab3 

D Koszty procedur3 

E 
· Koszty zarz<1du~ w tym wynagrodzenia 
personelu administracyjnego 

Koszty wynagrodzen personelu medycznego 

F 
wraz z pochodnymi5 wynikaj<1ce z tytutu um6w I 

0,00 
o pract: za okres Vil-XII 2015 roku (sumo pozycj1 

fl dof6) 

fl w tym: lekarzy mebt:dqcych rezydentam1 

f 2 w tym: p1el~gmarek 
. 

f 3 w tym. fizyk6w medycznych 

f 4 w tym: technik6w elektroradiolog6w 

f 5 
w tym: 1nnych przedstaw1c1el1 personelu 

medycznego 

f 6 
w tym. (wypefnic - inna kluczowa dla OPK-u 

kategana personelu) 

Koszty wynagrodzen personelu medycznego 

G 
wynikaj<1ce z um6w cywilno-prawnych, 

0,00 
kontrakt6w itp. za okres VII-XII 2015 roku 
(sumo pozyqi gl do g6} 

gl w tym. lekarzy nieb~dqcych rezydentami 

g2 w tym: piel~gniarek 

g3 w tym: fizyk6w medycznych 

g4 w tym. technik6w elektroradiolog6w 

g5 
w tym. innych przedstawic1e/1 personelu 

medycznego 

g6 
w tym: (wypefntc - mna k/uczowa dla OPK-u 

kategoria personelu) 

H Wynagrodzenia rezydent6w (refundowane) 

I Transport medyczny 

cz~sc SZCZEG6tOWA - petna FK - plik FK dla OPK z systemu 

~ ksit:gowego swiadczeniodawcy , gdzie numery i nazwy kont 
analitycznych oraz ich szczeg6towosc powinny wynikac ze 

stosowanego u swiadczeniodawcy planu kont. 
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Nr konta 
analitycznego 

np. 500-100-400 

np. 500-100-400-01 

np. 500-100-400-02 

np. 500-100-500 

np. 500-100-500-01 

np. 500-100-500-02 

np. 500-100-500-03 

itd. 
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Nazwa konta analitycznego koszt za okres VII-XII 2015 roku [PLN) 

np. Zuiycie materiaf6w 

np. Zuiycie lek6w 

np. Zuiycie materiaf6w medycznych 

np. Koszty posrednie 

np. Kuchnia 

np. Pralnia 

np. Zarzqd 

{liczba wierszy w czt:sci szczeg6fowej zaleina od 
stopnia szczeg6fowosci analityki w jednostce] 

1 - koszty cafkowite rozumiane jako calosc koszt6w osrodka obejmujqca zar6wno koszty bezposrednie jak i 
posrednie, 

2 - koszty amortyzacji obejmujq koszty amortyzacji budynk6w i /okali, maszyn, urzqdzeri i aparatury og6/nego 
zastosowania, narzt:dzi, przyrzqd6w, mienia ruchomego, wyposaienia, wartosci niematerialnych i prawnych, 

3 - koszty procedur - obejmujq koszty procedur nabytych no zewnqtrz (np. w zewnt:trznym laboratorium) oraz 
zrealizowanych w osrodkach dzialalnosci pomocniczej (np. w Pracowni EEG bt:dqcej w strukturach podmiotu 
leczniczego}, 

4 - koszty zarzqdu rozumiane jako rozliczone koszty osrodk6w zwiqzanych z zarzqdzaniem i administrowaniem 
podmiotem jako calosciq. W szczeg6/nosci do tych koszt6w bt:dq zaliczone koszty wynagrodzeri personelu 
zajmujqcego sit: tq dziafalnosciq, koszty zwiqzane z zawieraniem i roz/iczaniem kontraktu z platnikiem, realizacjq 
zam6wieri publicznych, ksiftgowosciq, kadrami itp., 

5 - koszty wynagrodzeri wraz z pochodnymi obejmujqce wszystkie koszty zwiqzane z zatrudnieniem pracownik6w, 
w tym w szczeg6/nosci koszty wynagrodzeri ze stosunku pracy, skladki z tytufu ubezpieczeri spolecznych i funduszu 
pracy, r6wniei te placone przez pracodawcft (skfadki ZUS emerytalne, rentowe, pomostowe, wypadkowe), a takie 
pozostafe koszty zwiqzane z personelem takie jak odpisy no ZFSS, skfadki PFRON, BHP, koszty szko/eri pracownik6w, 
odzieiy ochronnej i roboczej., 

6 - koszty wynagrodzeri analogicznie jak w pkt. 5 ale nie dotyczqce pracownik6w zatrudnionych no umowt: o pract: 
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Format tabeli Tabl 

Kod oddziatowy swiadczeniodawcy 

Nazwa swiadczeniodawcy i adres (ulica, miejscowosc, kod pocztowy) 

Osoba do kontaktu, lmi«: i Nazwisko, telefon, adres email 

Nazwa OPK1 np. Zaktad 
Teleradloterapii 

Lp. 
Numer konta OPK1 np. 510-18-01 

Rok 
VII-XII 2015 

roku 

a Liczba t6zek I miejsc2 

b Liczba osobodni3 (suma za okres VII-XII 2015 roku) 

c miesiqce funkcjonowania danego OPK w okresie VII -XII 2015r4 np. VII-XII 

d Liczba sal operacyjnych funkcjonujqcych w ramach OPK--s- np. nd 

Liczba zespot6w operacyjnych w gotowosci w godzinach nocnych i w 
dni wolne od pracy 

e (liczba sal operacyjnych z obsadq pozostajqcych w gotowosci w 
godzinach nocnych i w dni wolne od pracy)6 

np. nd 

Rzeczywista ilosc godzin pracy sal operacyjnych funkcjonujqcych w 
f ramach OPK7 (suma okres VII-XII 2015 roku} np.nd 

g Lekarze jakich specjalnoSci sq zatrudnieni w danym OPK8 

19 

Zal<wznik do Zarzll_<lzcnia nr 33/2016 
Prczcsa Agcm:ji Occny Tcchnologii Mc<lycznych i Taryfikacji 

np.3302562 

np. Szpital XYZ, ul. Warszawska 123, 12-345 

Warszawa 

np. Jan Kowalski, tel. 22 123-45-67, 
jankowalski@szpital.com 

np. Oddziat np. Blok itd. - nazwa 
Radioterapii Operacyjny13 kolejnego OPK 

VII-XII 2015 VII-XII 2015 VII-XII 2015 
roku roku roku 

np. 38,67 

np. 13360,10 

np. VII-XII np. VII-XII 

np.2 

np. 1 

np.3000 



-,~ - - - .. 
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Rzeczywista ilosc godzin pracy personelu lekarskiego realizowana 
h poza OPK (dotyczy koszt6w pracy ujmowanych w ramach OPK)9 

Suma za okres VII-XII 2015 roku liczby etatow zatrudnionego na 
i umowy o prac~ personelu medycznego {suma za okres VII-XII 2015 

roku - UWAGA: nie srednia miesi~czna}10 (suma pozyq i il do i6 ) 

il w tym: /ekarzy1° 

i2 w tym: piel~gniarek10 

i3 w tym: fizyk6w medycznych 

i4 w tym technik6w e/ektroradiolog6w 

i5 w tym: innych przedstawicieli personelu medycznego10 

i6 w tym: (wypefnic - inna kluczowa dla OPK-u kategoria personelu/0 

Suma za okres VII-XII 2015 roku liczby etatow personelu 

j 
medycznego wynikajctcvch z um6w cywilno-prawnych, kontrakt6w 
itp.11 (suma za okres VII-XII 2015 roku - UWAGA: nie srednia 
miesi~czna}10 (suma pozycji Jl do JG) 

jl 10 w tym: lekarzy 

j2 w tym: pie/~gniarek10 

j3 w tym · fizyk6w medycznych 

j4 w tym techn1k6w elektroradiolog6w 

j5 w tym: innych przedstawicieli personelu medycznego10 

j 6 w tym: (wypefnic - inna k/uczowa dla OPK-u kategoria personelu/ 0 

k Suma za okres VII-XII 2015 r. liczby etat6w rezydenckich12 

np. 470,43 

I 

np. 38,88 

np. 135,4 

np. 60,25 

np. 120,9 

np. 98,00 

np. 17,00 

np. 96,05 

np. 22,50 

np. 12,30 

np. 20,25 

np. 40,00 

np. 0,00 

np. 1,00 

np. 26,00 

20 
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Zal<1.cznik tlo ZarL<ttlzcnia nr 33/2016 
Prczcsa Agcncji Occny Tcchnologii Mctlycznych i Tarytikacji 
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... ~ ,- Zahtcznik do Zar/.q_dzcnia nr 33/20 16 

Prczcsa Agcncji Occny Tcchnologii Mcdycznych i Tarytikacji 

1 - Nazwa OPK / numer konta OPK powinny korespondowac z nazwq OPK z pliku FK I numerem konta OPK z pliku FK 

2- rzeczywista liczba 16iek w oddziafach szpitalnych (tub miejsc w oddziafach dziennych}. W przypadku gdy liczba f6iek zmienifa si~ w okresie VJ-XII 2015 r., 

prosimy podac sredniq za okres VI-XII 2015 roku 

3 - rzeczywista liczba osobodni - suma za okres VII-XII 2015 roku 

4 - miesiqce funkcjonowania danego OPK w roku - waine w przypadku kiedy dany OPK funkcjonowaf przez mniejszq nii 12 liczb~ miesi~cy 

5- rzeczywista liczba sal operacyjnych, w kt6rych rea/izowane sq zabiegi operacyjne 

6- liczba sat operacyjnych, kt6re pefniq dyiur w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy, liczba r6wna jest ilosci zespol6w operacyjnych pefniqcych dyiur 

7- rzeczywista liczba godzin, w trakcie kt6rych realizowane sq zabiegi operacyjne, powinna stanowic sum~ wszystkich czas6w realizacji procedur zabiegowych. 
Czas ten nie uwzgl~dnia dodatkowego czasu pobytu pacjenta na bloku, zwiqzanego z przygotowaniem do zabiegu, znieczuleniem, wybudzeniem oraz monitorowaniem 
parametr6w iyciowych - jest to wyfqcznie czas realizacji procedur zabiegowych 
8 - prosz~ po przecinku wymienic wszystkie specjalnosci lekarskie, jakie wyst~pujq w ramach OPK i kt6rych wynagrodzenia sq ujmowane w danym OPK (np. dla oddzialu 
wewn~trznego - internista, gastroenterolog, kardiolog; dla bloku operacyjnego - anestezjolog). Jesli na bloku operujq chirurdzy, kt6rych koszty sq ujmowane w OPK 

oddziaf chirurgii to prosz~ ich wymienic w oddziale chirurgii i nie wymieniac na bloku operacyjnym 
9 - prosz~ okreslic ilosc godzin pracy lekarzy sp~dzanych w innych OPK (np. na bloku operacyjnym, pracowni endoskopii, poradniach itd.}, kt6rych koszty w systemie 
finansowo-ksif:gowym pozostajq w danym OPK (np. oddziale szpitalnym). lnnymi sfowy, jesli lekarz otrzymuje wynagrodzenie X ksi~gowane na oddziaf szpitalny i w 
ramach swojego etatu na oddziale sp~dza 100 godzin na bloku operacyjnym prosz~ ten czas wskazac. Jesli dodatkowo pracuje 50 godzin w poradni, ale koszty tej pracy sq 
bezposrednio ujmowane na OPK poradni prosz~ nie wykazywac tych 50 godzin w OPK oddziafu szpitalnego. 
10 - W pozycjach "i, j" zamieszczamy sum~ etat6w za caly rok w poszczeg6/nych kategoriach personelu, np. dla lekarza: 3,5 etatu {lipiec) + 3,6 etatu (sierpieri) + 2,4 etatu 
(wrzesieri) + ... + 3,0 etatu (grudzieri) = 38,88 etatu 
11 - jesli w Paristwa jednostce czy OPK wystqpily r6ine formy zatrudnienia personelu (umowa zlecenie, kontrakt itd.}, prosimy o przeliczenie innych nit etat jednostek 
naliczania wynagradzania na odpowiednik etatu przy zaloieniu, ie 1 etat = 160 godz. miesi~cznie 
12 - prosimy o podanie sumy etat6w rezydenckich za okres VII-XII 2015 roku 

13 - Blok Operacyjny jesli jest wydzielonym odr~bnym osrodkiem powstawania koszt6w; niekt6re pozycje z tabeli nie zostanq wypefnione (np. !iczba f6iek). W przypadku 
kiedy blok operacyjny nie j est oddzielnym OPK-iem, lecz znajduje si~ na oddziale, w6wczas informacje o bloku (wiersze d-f) prosimy wypefnic w kolumnie dotyczqcej tego 
oddziafu. 
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Format tabeli Tab2 

Kod oddziafowy swiadczeniodawcy 

Nazwa swiadczeniodawcy i ad res (ulica, miejscowosc, kod pocztowy) 

Osoba do kontaktu, lmi~ i Nazwisko, telefon, adres email 

Zal<1.cznik <lo Zarz<1.dzcnia nr 33120 I 6 
Prczcsa Agcncj i Occny Technologii Mc<lycznych i Tarytikacji 

np. 3302562 

np. Szpital XYZ, ul. Warszawska 123, 12-345 Warszawa 

np. Jan Kowalski, tel. 22 123-45-67, 
jankowalski@szpital.com 

Kody produktu rozliczeniowego realizowane w poszczeg61nych OPK wraz z licznoscici (dane za okres VII-XII 2015 roku} 

Nazwa OPK1 Rok zakres swiadczen kod produktu rozliczeniowego 
ilosc 

produkt6w2 

np. Zak/ad Teleradioterapii VII-XI/ 2015 
roku 

VII-XII 2015 
roku 

np. Oddzial Radioterapii 
VII-XII 2015 

roku 

VII-XII 2015 
roku 

1td. itd. itd. 1td. itd. 

1 - Nazwa OPK powinna korespondowac alba z nazwq OPK z pliku FK lub numerem konta OPK z pliku FK 

2 - ilosc produkt6w rozliczeniowych = ilosc JGP lub innych produkt6w rozliczeniowych (np. osobodni) 
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Format tabeli Tab3 

Kod oddziatowy swiadczeniodawcy 

Nazwa swiadczeniodawcy i adres (ulica, miejscowosc, 
kod pocztowy) 

Osoba do kontaktu, lmiE: i Nazwisko, telefon, adres 
email 

Zal<tcznik do ZarL<tdzenia nr 33/2016 
Prezcsa Agencj i Oceny Tcchnologii Mcdycznych i Tarytikacji 

np. 3302562 

np. Szpital XYZ, ul. Warszawska 123, 12-345 Warszawa 

np. Jan Kowalski, tel. 22 123-45-67, jankowalski@szpital.com 

Srodki trwate i wartosci niematerialne i prawne (WNiP) przypisane do OPK, kt6rych miesiE:czny koszt utrzymania wynosi co najmniej 1000 zt, z pominiE:ciem srodk6w 
wyszczeg61nionych w KK w zaktadkach PRl i PR2 

(moze obejmowac amortyzacjE:, optatE: z tytutu najmu/dzierzawy/leasingu, a takze optaty serwisowe itp.) 

Rok miesi<1ce 
Roczny koszt osrodek otrzymat 

Najem/ nabycia Wartosc pocz<1tkowa funkcjonowania 
Nazwa OPK1 Nazwa srodka 

dzierzawa/ srodka srodka trwatego i Rok danego srodka 
utrzymania dofinansowanie na 

trwatego i WNiP 
leasing 2 trwatego i WNiP4 trwatego i WNiP w 

srodka trwatego i zakup wyposazenia 

WNiP3 roku5 WNIP6 TAK/NIE 

np. Zaktad 
urzqdzenie X np. 2010 np. 272 500 2015 np. 1-X np. 12 320 

Teleradioterapii 

urzctdzenie Y x - - 2015 np.1-X np.16 000 

urzctdzenie Y np. 2013 np. 520 000 2015 np. XI-XII np.3200 

np. Oddziat 
urzqdzenie Z np.2009 np. 128 000 2015 

Radioterapii 

2015 

2015 

itd. 1td itd. 1td. 

1 - Nazwa OPK powinna korespondowac albo z nazwq OPK z pfiku FK lub numerem konta OPK z pfiku FK. 
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Zahwznik do Zarzl:ldzcnia nr 33/20 16 
Prczcsa Agcncji Ot:cny Tt:t:hnologii Mcdyrn1yd1 i Taryfikacj i 

2 - Najem I dzieriawa I leasing - w przypadku, kiedy uiytkowany przez swiadczeniodawc~ srodek trwafy byf w danym roku leasingowany I 
dzieriawiony I wynajmowany od innego podmiotu, prosimy wpisac krzyiyk {X}. Dia tych srodk6w trwafych moina pozostawic puste kolumny "Rok 
zakupu sr trwalego" i "Wartosc poczqtkowa sr trwafego". 

3 - Rok nabycia srodka trwalego i WNiP - rok, w kt6rym sr trwale/WNiP zostafy nabyte {zakup, najem dzieriawa, leasing, darowizna) 

4 - Wartost poczqtkowa - w przypadku sr trwalych I WNiP wartost stanowiqca podstaw~ naliczania amortyzacji (w przypadku wyposaienia b~dzie 
to cena nabycia}. w przypadku srodka trwalego, kt6ry pierwotnie byl w dzieriawie/leasingu, a w danym roku stal si~ wlasnosciq swiadczeniodawcy, 
prosimy o podanie wartoSci, po kt6rej srodek trwaly zostal przyj~ty do ksiqg 
5 - miesiqce funkcjonowania danego srodka trwalego i WNiP w roku - waine w przypadku kiedy srodki trwale/WNiP funkcjonowaly przez 
mniejszq nit 12 liczb~ miesi~cy. 

6 - koszt powinien uwzgl~dniac sum~ koszt6w amortyzacji, oplat z tytulu najmu, dzieriawy, leasingu, oplat serwisowych oraz ewentualnie innych 
koszt6w zwiqzanych z utrzymaniem sprz~tu. 
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Zalq_cznik do Zarzq_dzcnia nr 33/2016 
Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

Ill. INSTRUKCJA WYPEtNIANIA ROCZNEGO PLIKU FK 

Roczny plik FK ma zawierac informacje za okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. 
dotyczqce zapis6w w systemie finansowo-ksi~gowym oraz inne informacje niefinansowe, w tym 
kadrowo-ptacowe. Plik powinien zawierac dane finansowo-ksi~gowe dla wszystkich medycznych 
osrodk6w powstawania koszt6w realizujqcych swiadczenia z dziatalnosci podstawowej w rodzaju 
leczenie szpitalne w zakresie teleradioterapii i brachyterapii lub osrodk6w dziatalnosci pomocniczej 
medycznej swiadczqcych ustugi na rzecz powyzszych osrodk6w dziatalnosci podstawowej. 
W przypadku wszystkich osrodk6w powstawania koszt6w raportowane koszty powinny zawierac 
koszty bezposrednie oraz alokowane koszty posrednie. 

Plik sktada si~ z czterech arkuszy: 

• FK.OPKl - tabela zawierajqce dane finansowo-ksi~gowe oraz dane o przychodach za 
wymagany okres; kazdy kolejny osrodek powstawania koszt6w powinien znalezc si~ w 
kolejnej kolumnie; 

• Tabl - tabela zawierajqca dane na temat zasob6w ludzkich oraz wybrane dane 
niefinansowe; 

• Tab2 - tabela zawierajqca dane statystyczne na tern at ilosci zrealizowanych produkt6w; 

• Tab3 - ta be la zawierajqce informacje o kosztach utrzymania srodk6w t rwatych i WNiP; 

Format tabeli FK.OPKl 

Kod oddziatowy swiadczeniodawcy np. 3302562 

Nazwa swiadczeniodawcy i adres (ulica, miejscowosc, kod np. Szpital XYZ, ul. Warszawska 123, 12-
pocztowy) 345 Warszawa 

Osoba do kontaktu, lmi~ i Nazwisko, telefon, adres email 
np. Jan Kowalski, tel. 22 123-45-67, 

jankowalski@szpital.com 

Numer konta OPK np. 510-18-01 

Nazwa konta OPK 
[OPK = Osrodek Powstawania Koszt6w) 

np. Zaktad Teleradioterapii Kazdy kolejny OPK powinien znaleic si~ w kolejnej 

kolumnie. 

Kod resortowy charakteryzujCICY specjalnosc kom6rki 
organizacyjnej, stanowiCICY cz~sc VIII systemu resortowych kod6w np. 4500 

identyfikacyjnych 

Rok: 2015 
- -

cz~sc PODSTAWOWA I (dla zdefiniowanych kategorii naleiy 
przychOd roczny [PLN) 

przyporz<1dkowac wtasciwe przychody: 

Przychody z tytutu kontraktu z NFZ (w cz~sci 
A wynikajCicej z kontraktu dotyczCice danego 

roku) 
Przychody z tytutu nadwykonar'i 

B zrealizowanych w danym roku (niezaleinie 
od tego czy zostaty zaptacone) 

c Przychody z innych tytut6w (np. dotacje) 
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Zal!lczn ik do Zarz!ldzenia nr 33/20 16 
Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacj i 

cz~st PODSTAWOWA II (dla zdefiniowanych kategoril kosztowych 
[poz. A-HJ naleiy przyporzctdkowat wtasciwe koszty z danych FK koszt roczny (PlN) 
umieszczonych poniiej w CZ«lSCi szczeg6towej): 

KOSZTV CAtKOWITE1
, w tym: 

A {koszty cafkowite mogq bye wi£tksze bqdi 
r6wne sumie pozyqi 8, C, D, E, F, G, i H) 

B Koszty lek6w i wyrob6w medycznych 

c Koszty amortyzacji2 

I w tym: amortyzacja srodk6w trwalych 
cl 

wym1enionych w Tab3 

D Koszty procedur3 

E 
Koszty zarz<1du4

, w tym wynagrodzenia 
personelu administracyjnego 

·-------
Koszty wynagrodzeri personelu medycznego 

F wraz z pochodnymi5 wynikaj<}ce z tytufu 0,00 
um6w o prac~ (sumo pozycji fl do f6) 

" , 

fl w tym. lekarzy niebt:dqcych rezydentam1 

f 2 w tym: pie/£tgniarek 

f 3 w tym: fizyk6w medycznych 

f 4 w tym: technik6w elektroradiolog6w 

--!-----

f S 
w tym. innych przedstawicieli personelu 

medycznego 

f 6 
w tym: (wypefnic - inna kluczowa dla 

OPK-u kategoria personelu) -
Koszty wynagrodzeri personelu medycznego 

G wynikajijce z um6w cywilno-prawnych, 0,00 

- kontrakt6w itp. (sumo pozycji gl do g6) _i' 

g1 w tym: lekarzy n1eb£tdqcych rezydentam1 

I 
g2 w tym: piel£;gniarek 

g3 w tym: fizyk6w medycznych 

g4 w tym: technik6w elektroradiolog6w 

gs 
w tym: innych przedstawicie/i personelu 

medycznego 

g6 
w tym: (wypefnic - inna kluczowa dla 

OPK-u kategoria personelu) 

H Wynagrodzenia rezydent6w (refundowane) 

I---· -
I Transport medyczny 
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Zalll_cznik do Zarzll_dzenia nr 33/2016 
Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

cz~sc SZCZEGOlOWA - pefna FK - plik FK dla OPK z systemu 
ksi~gowego swladczenlodawcy, gdzle numery I nazwy kont 
analltycznych oraz lch szczeg6towo~ powinny wynlkac ze 

stosowanego u ~iadczeniodawcy planu kont. 

Nr konta 
Nazwa konta analitycznego koszt roczny [PLN] 

analitycznego 

np. 500-100-400 np. Zuiycie material6w 

np. 500-100-400-01 np. Zuiycie lek6w 

np. 500-100-400-02 np. Zuiycie material6w medycznych 

np. 500-100-500 np. Koszty posrednie 

np. 500-100-500-01 np. Kuchnia 

np. 500-100-500-02 np. Pralnia 

np. 500-100-500-03 np. Zarzqd 

[liczba wierszy w czt;sci szczeg61owej zaleina 
itd. od stopnia szczeg61owosci analityki w 

jednostce] 

1 - koszty calkowite rozumiane jako calosc koszt6w osrodka obejmujqca zar6wno koszty bezposrednie jak i 
posrednie, 

2 - koszty amortyzacji obejmujq koszty amortyzacji budynk6w i lokali, maszyn, urzqdzeri i aparatury og61nego 
zastosowania, narzt;dzi, przyrzqd6w, mienia ruchomego, wyposaienia, wartosci niematerialnych i prawnych, 

3 - koszty procedur - obejmujq koszty procedur nabytych no zewnqtrz (np. w zewnt;trznym laboratorium) oraz 
zrealizowanych w osrodkach dzialalnosci pomocniczej (np. w Pracowni EEG bt;dqcej w strukturach podmiotu 
leczniczego), 

4 - koszty zarzqdu rozumiane jako rozliczone koszty osrodk6w zwiqzanych z zarzqdzaniem i 
administrowaniem podmiotem jako calosciq. W szczeg6/nosci do tych koszt6w bt;dq zaliczone koszty 
wynagrodzeri personelu zajmujqcego sit; tq dzialalnosciq, koszty zwiqzane z zawieraniem i rozliczaniem 
kontraktu z platnikiem, realizacjq zam6wieri publicznych, ksit;gowosciq, kadrami itp., 

5 - koszty wynagrodzeri wraz z pochodnymi obejmujqce wszystkie koszty zwiqzane z zatrudnieniem 
pracownik6w, w tym w szczeg6/nosci koszty wynagrodzeri ze stosunku pracy, skladki z tytulu ubezpieczeri 
spolecznych i funduszu pracy, r6wniei te placone przez pracodawct; (skladki ZUS emerytalne, rentowe, 
pomostowe, wypadkowe), a takie pozostale koszty zwiqzane z personelem takie jak odpisy no ZFSS, skladki 
PFRON, BHP, koszty szkoleri pracownik6w, odzieiy ochronnej i roboczej, 

6 - koszty wynagrodzeri analogicznie jak w pkt. 5 ale nie dotyczqce pracownik6w zatrudnionych na umowt; o 
pract;. 
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Format tabeli Tabl 

Kod oddziatowy swiadczeniodawcy 

Nazwa swiadczeniodawcy i adres (ulica, miejscowosc, kod pocztowy) 

Osoba do kontaktu, lmi~ i Nazwisko, telefon, adres email 

Nazwa OPK1 

Lp. 

Numer konta OPK1 

Rok 

a Liczba t6zek I miejsc2 

b Liczba osobodni3 (suma za rok) 

c miesiqce funkcjonowania danego OPK w roku4 

d Liczba sal operacyjnych funkcjonujqcych w ramach OPK-s-

Liczba zespot6w operacyjnych w gotowosci w godzinach nocnych i w 
dni wol ne od pracy 

e (liczba sal operacyjnych z obsadq pozostajqcych w gotowosci w 
godzinach nocnych i w dni wolne od pracy)6 

Rzeczywista ilosc godzin pracy sal operacyjnych funkcjonujqcych w 
f ramach OPK7 {suma za rok} 

g Lekarze jakich specjalnosci Sq zatrudnieni w danym OPK8 

np. Zaktad 
Teleradioterapii 

np. 510-18-01 

2015 

np.nd 

np. I-XII 

np. nd 

np.nd 

np. nd 
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Zal!lcznik do Zai?.l\.dzenia nr 33/201 6 
Prezesa Agem:ji Occny Technologii Me<lycznych i Taryfikacj i 

np.3302562 

np. Szpital XYZ, ul. Warszawska 123, 12-345 
Warszawa 

np. Jan Kowalski, tel. 22 123-45-67, 
j ankowalski@szpital. com 

np. Oddziat 
-, 

np. Blok itd. - nazwa 
Radioterapii I Operacyjny13 kolejnego OPK 

-

2015 2015 2015 

np. 38,67 

np. 13360,10 

np.1-Xll np. V-Xll 

np. 2 

np. 1 

np.3000 



..- . 
~ 

1 

Rzeczywista ilosc godzin pracy personelu lekarskiego realizowana poza 
h OPK {dotyczy koszt6w pracy uj mowa nych w ramach OPK)9 

Suma za rok liczby etat6w zatrudnionego na umowy o prac~ 
i personelu medycznego (suma za rok - UWAGA: nie srednia 

miesi!:czna}10 (suma pozycji il do i6) 

il w tym: lekarzy1° 

i2 w tym: pielF:gniarek10 

i3 w tym: fizyk6w medycznych 

i4 w tym: technik6w elektroradiolog6w 

i5 w tym: innych przedstawicieli personelu medycznego10 

i6 w tym: (wypefnic - inna k/uczowa dla OPK·u kategoria personelu/0 

Suma za rok liczby etat6w personelu medycznego wynikajttcych z 
j um6w cywilno-prawnych, kontrakt6w itp.11 (suma za rok-UWAGA: 

nie srednia mieSi!:Czna}1
0 (Suma pozycji jl do j6 ) 

jl w tym: lekarzy10 

j2 w tym: pielF:gniarek10 

j3 w tym: fizyk6w medycznych 

j4 w tym: technik6w elektroradiolog6w 

j5 w tym: innych przedstawicieli personelu medycznego10 

j6 w tym: (wypefnic - inna kluczowa dla OPK-u kategoria personelu}10 

k Suma za rok liczby etat6w rezydenckich12 

np. 470,43 

np. 38,88 

np. 135,4 

np. 60,25 

np. 120,9 

np. 98,00 

np. 17,00 

np. 96,0S 

np. 22,50 

np. 12,30 

np. 20,25 

np. 40,00 

np. 0,00 

np. 1,00 

np. 26,00 

29 

0,00 

0,00 

Zal11.cznik <lo Zarz<1.<lzcnia nr 33/2016 
Prczcsa Agcncji Occny Technologii Medycznych i Taryti kacji 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 



--=--------'>7-... -...._, 

1 - Nazwa OPK / numer konta OPK powinny korespondowac z nazwq OPK z pliku FK / numerem konta OPK z pliku FK 

Za!qcznik do Zami_dzcnia nr 33/20 16 
Prezcsa Agcncji Occny Tcchnologii Mt.:dycznych i Tarytikacji 

2- rzeczywista liczba 16iek w oddziafach szpitalnych {lub miejsc w oddziafach dziennych}. W przypadku gdy liczba f6iek zmienifa sit: w ciqgu roku, prosimy podac 
sredniq za rok 

3 - rzeczywista /iczba osobodni - suma za rok 

4 - miesiqce funkcjonowania danego OPK w roku - waine w przypadku kiedy dany OPK funkcjonowaf przez mniejszq nit 12 liczbt: miesit:CY 

5- rzeczywista /iczba sat operacyjnych, w kt6rych realizowane sq zabiegi operacyjne 

6- /iczba sol operacyjnych, kt6re pefniq dyiur w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy, liczba r6wna jest ilosci zespof6w operacyjnych pefniqcych dyiur 

7- rzeczywista liczba godzin, w trakcie kt6rych realizowane sq zabiegi operacyjne, powinna stanowic sumt: wszystkich czas6w realizacji procedur zabiegowych. 
Czas ten nie uwzglt:dnia dodatkowego czasu pobytu pacjenta na bloku, zwiqzanego z przygotowaniem do zabiegu, znieczuleniem, wybudzeniem oraz 
monitorowaniem parametr6w iyciowych - jest to wyfqcznie czas rea/izacji procedur zabiegowych 

8 - proszt: po przecinku wymienic wszystkie specjalnosci lekarskie, jakie wystt:pujq w ramach OPK i kt6rych wynagrodzenia sq ujmowane w danym OPK (np. dla 
oddziafu wewnt:trznego - intemista, gastroenterolog, kardiolog; dla bloku operacyjnego - anestezjo/og}. Jesli na bloku operujq chirurdzy, kt6rych koszty sq ujmowane 
w OPK oddziaf chirurgii to proszt: ich wymienic w oddziale chirurgii i nie wymieniac na bloku operacyjnym 

9 - proszt: okreslic ilosc godzin pracy /ekarzy spt:dzanych w innych OPK (np. na bloku operacyjnym, pracowni endoskopii, poradniach itd.}, ktorych koszty w systemie 
finansowo-ksiflgowym pozostajq w danym OPK (np. oddziale szpitalnym). lnnymi sfowy, jesli lekarz otrzymuje wynagrodzenie X ksit:gowane na oddziaf szpitalny i w 
ramach swojego etatu na oddziale spt:dza 100 godzin na bloku operacyjnym proszt: ten czas wskazac. Je5/i dodatkowo pracuje 50 godzin w poradni, ale koszty tej 
pracy sq bezposrednio ujmowane na OPK poradni prosz~ nie wykazywac tych 50 godzin w OPK oddziafu szpitalnego. 

10 - W pozycjach "i,j" zamieszczamy sum~ etat6w za caly rok w poszczeg6/nych kategoriach personelu, np. dla lekarza: 3,5 etatu (styczeri} + 3,6 etatu {luty} + 2,4 
etatu (marzec) + ... + 3,0 etatu (grudzieri} = 38,88 etatu 
11 - jesli w Paristwa jednostce czy OPK wystqpify r6ine formy zatrudnienia personelu (umowa zlecenie, kontrakt itd.}, prosimy o przeliczenie innych nit etat jednostek 
naliczania wynagradzania na odpowiednik etatu przy zafoieniu, ie 1etat = 160 godz. miesit:cznie 

12 - prosimy o podanie sumy etat6w rezydenckich za cafy rok 

13 - Blok Operacyjny jesli jest wydzielonym odrt:bnym osrodkiem powstawania koszt6w; niekt6re pozycje z tabeli nie zostanq wypefnione {np. liczba f6iek}. W 
przypadku kiedy blok operacyjny nie jest oddzielnym OPK-iem, Jeez znajduj e sit: na oddziale, w6wczas informacje o bloku (wiersze d-f} prosimy wypefnic w kolumnie 

dotyczqcej tego oddziafu. 
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Format tabeli Tab2 

Kod oddziafowy swiadczeniodawcy 

Nazwa swiadczeniodawcy i adres (ulica, miejscowosc, kod pocztowy) 

Osoba do kontaktu, lmiE: i Nazwisko, telefon, ad res email 

Zalq_cznik <lo Zai-.i:(\<lzenia nr 33i20 16 
Prezcsa Agcncji Oceny Technologii Me<lycznych i Taryfikacj i 

np. 3302562 

np. Szpital XYl, u/. Warszawska 123, 12-345 Warszawa 

np. Jan Kowalski, tel. 22 123-45-67, 
jankowalski@szpital.com 

Kody produktu rozliczeniowego realizowane w poszczegolnych OPK wraz z licznosci11 (dane roczne) 

Nazwa OPK1 Rok zakres swiadczen kod produktu rozliczeniowego 
ilosc 

produkt6w2 

np. Zakfad Teleradioterapii 2015 

2015 

np. Oddziaf Radioterapii 2015 

2015 

itd. itd. itd. 1td. ltd. 

1 - Nazwa OPK powinna korespondowac albo z nazwq OPK z pliku FK lub numerem konta OPK z pliku FK 

2 - i/osc produkt6w rozliczeniowych = ilosc JGP lub innych produkt6w rozliczeniowych (np. osobodni) 
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) 

Format tabeli Tab3 

Kod oddziatowy swiadczeniodawcy 

Nazwa swiadczeniodawcy i adres (ulica, miejscowosc, 
kod pocztowy) 

Osoba do kontaktu, lmi~ i Nazwisko, telefon, adres 
email 

np.3302562 

Zahlcznik <lo Zar.£<l<lzcnia nr 33/20 16 
Prezcsa Agencj i Occny Tcchnologii Me<lycznych i Taryfikacji 

np. Szpital XYZ, ul. Warszawska 123, 12-345 Warszawa 

np. Jan Kowalski, tel. 22 123-45-67, jankowalski@szpital.com 

Srodki trwate i wartosci niematerialne i prawne (WNiP) przypisane do OPK, kt6rych miesi~czny koszt utrzymania wynosi co najmniej 1000 zt z pomini~ciem 
srodk6w wyszczeg61nionych w KK w zaktadkach PRl i PR2 

(moze obejmowac amortyzacj~, optat~ z tytutu najmu/dzierzawy/leasingu, a takze optaty serwisowe itp.) 

Rok miesi<lce 
osrodek 

Najem/ nabycia Wartosc pocz<}tkowa funkcjonowania 
Roczny koszt otrzymat 

Nazwa OPK1 Nazwa srodka 
dzieriawa/ srodka srodka trwatego i Rok danego srodka 

utrzymania dofinansowanie 
trwatego i WNiP 

leasing2 trwatego i WNiP4 trwatego i WNiP w 
srodka trwatego i na zakup 

WNiP3 roku5 WNIP6 wyposazenia 
TAK/NIE 

np. Zaktad 
urzcidzenie X np.2010 np. 272 500 2015 np. 1-X np. 12 320 

Teleradioterapii 

urz<ldzenie Y x - - 2015 np.1-X np. 16 000 

urz<ldzenie Y np. 2013 np. 520 000 2015 np. XI-XII np.3200 

np. Oddziat 
urzcidzenie Z np.2009 np. 128 000 2015 

Radioterapii 

2015 

2015 

itd. itd. 1td. itd. 
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1 - Nazwa OPK powinna karespandawac alba z nazwq OPK z pliku FK tub numerem kanta OPK z pliku FK 

Zalitcznik do Zai-1.it<lzenia nr 33/20 16 
Prczesa Agencji Oceny Tcchnologii Mcdycznych i Tarytikacj i 

2 - Najem I dzieriawa I leasing - w przypadku, kiedy uiytkowany przez swiadczeniodaWC£: srodek trwafy byf w danym roku leasingawany I 
dzieriawiany / wynajmowany od innego podmiotu, prosimy wpisac krzyiyk (X). Dia tych srodk6w trwafych moina pozostawic puste kolumny "Rok 

zakupu sr trwalega" i "Wartosc poczqtkowa sr trwafega". 

3 - Rak nabycia srodka trwalega i WNiP - rak, w kt6rym sr trwafe/WNiP zastafy nabyte (zakup, najem dzieriawa, leasing, darowizna) 

4 - Wartosc poczqtkowa - w przypadku sr trwafych / WNiP wartosc stanowiqca podstaw£: naliczania amortyzacj i (w przypadku wyposaienia b£:dzie 
to cena nabycia). W przypadku srodka trwafego, kt6ry pierwotnie byf w dzieriawie/leasingu, a w danym roku staf Si£: wfasnosciq 
swiadczeniodawcy, prosimy 0 podanie wartosci, po kt6rej sradek trwafy zostaf przyj £:ty do ksiqg 

5 - miesiqce funkcjonowania danega srodka trwalego i WNiP w roku - waine w przypadku kiedy srodki trwafe/WNiP funkcjonawaly przez 

mniejszq nii 12 liczb£: miesi£:CY 

6 - koszt pawinien uwzgl£:dniac sum£: koszt6w amortyzacji, oplat z tytulu najmu, dzieriawy, leasingu, opfat serwisowych oraz ewentualnie innych 
koszt6w zwiqzanych z utrzymaniem sprz£:tu 
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Za1~cznik do Zarntdzenia nr 33/201 6 
Prezesa Agencji Oceny Technologi i Medycznych i Taryfikacji 

IV. INSTRUKCJA WYPEtNIANIA ROCZNEGO PLIKU FK 

Roczny plik FK ma zawierae informacje za okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. 
dotyczqce zapis6w w systemie finansowo-ksi~gowym oraz inne informacje niefinansowe, w tym 
kadrowo-ptacowe. Plik powinien zawierae dane finansowo-ksi~gowe dla wszystkich medycznych 
osrodk6w powstawania koszt6w realizujqcych swiadczenia z dziatalnosci podstawowej w rodzaju 
leczenie szpitalne lub osrodk6w dziatalnosci pomocniczej medycznej swiadczqcych ustugi na rzecz 
powyzszych osrodk6w dziatalnoSci podstawowej (np. laboratoria, rtg) . W przypadku wszystkich 
osrodk6w powstawania koszt6w raportowane koszty powinny zawierae koszty bezposrednie oraz 
alokowane koszty posrednie. 

Plik sktada si~ z czterech arkuszy: 

• FK.OPKl - tabela zawierajqce dane finansowo-ksi~gowe, arkusz powinien bye skopiowany 
tyle razy dla ilu osrodk6w powstawania koszt6w swiadczeniodawca podaje dane; kolejne 
arkusze mogq bye numerowane FK.OPK2, FK.OPK3 lub wedtug nazwy OPK, np. 
FK.Nefro logia, FK.RTG, FK.Blok operac. - pozostawia si~ to do decyzji swiadczeniodawc6w; 

• Tabl - tabela zawierajqca dane na temat zasob6w ludzkich oraz wybrane dane 
niefinansowe; 

• Tab2 -tabela zawierajqca dane statystyczne na temat ilosci zrealizowanych produkt6w; 

• Tab3 - ta be la zawierajqce informacje o kosztach utrzymania srodk6w trwatych i WNiP; 
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