
A. DANE ŚWIADCZENIODAWCY (wypełnia świadczeniodawca)

Adres email

Numer księgi rejestrowej podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą

Kod formy organizacyjno-prawny (część IV kodu resortowego)

Dane osoby do kontaktu:

Imię i nazwisko

Zajmowane stanowisko

Numer telefonu

Adres email

33. Bieżąca współpraca z AOTMiT w rodzaju 
Leczenie  Szpitalne  2017

Numer ankiety 

Data wpłynięcia ankiety

REJESTRACJA ZGŁOSZEŃ (wypełnia pracownik Agencji)

Kod świadczeniodawcy – identyfikator 
nadany przez właściwy OW NFZ

Czy przedsiębiorstwo wykonuje działalność leczniczą w rodzaju 
1 – „stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne”?
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C. WPROWADZENIE STANDARDU RACHUNKU KOSZTÓW

Czy wprowadzili Państwo w swoim przedsiębiorstwie standard rachunku kosztów zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u 
świadczeniodawców ?

Jeśli NIE, to od kiedy bylibyście Państwo w stanie wprowadzić standard rachunku kosztów, o którym 
mowa powyżej?

Jeśli NIE, to od kiedy bylibyście Państwo w stanie wprowadzić elektroniczną dokumentację pacjenta?

D. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDSIĘBIORSTWIE PODMIOTU LECZNICZEGO 
D1. Elektroniczna dokumentacja pacjenta

B. DEKLARACJA O RODZAJU PODPISANEJ UMOWY:

W przypadku wybrania Podmiotu do współpracy, wyrażam chęć podpisania umowy o przygotowanie i 
przekazanie danych kosztowych:

Odpłatnie

Nieodpłatnie

Proszę podać liczbę w ilu?

D2. Liczba komórek organizacyjnych będących oddziałem szpitalnym, które aktualnie funkcjonują w Państwa 
szpitalu  z wyłączeniem stacji dializ (4132) oraz izby przyjęć (4900), szpitalnego oddziału ratunkowego 
(4902), bloku operacyjnego (4910), sali porodowej (4912), apteki szpitalnej/zakładowej/działu farmacji (4920), 
działu anestezjologii (4950)

D3. Liczba wszystkich komórek organizacyjnych będących oddziałem szpitalnym, z których zostaną 
przekazane dane do Agencji z wyłączeniem stacji dializ (4132) oraz izby przyjęć (4900), szpitalnego oddziału 
ratunkowego (4902), bloku operacyjnego (4910), sali porodowej (4912), apteki szpitalnej/zakładowej/działu 
farmacji (4920), działu anestezjologii (4950).

D4. Liczba wszystkich komórek organizacyjnych będącymi blokami operacyjnymi, 
pracowniami zabiegowymi, z których zostaną przekazane dane do Agencji.
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Czy prowadzą Państwo elektroniczną dokumentację pacjenta (któremu udzielono stacjonarnego i 
całodobowego świadczenia szpitalnego) na podstawie zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w 
sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ?



E. INFORMACJA O SZCZEGÓŁOWOŚCI GROMADZENIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO 
PODMIOTU LECZNICZEGO, DANYCH MEDYCZNYCH i  KOSZTOWYCH W RODZAJU 
LECZENIE SZPITALNE DLA WSZYSTKICH KOMÓREK WSKAZANYCH W PUNKCIE D.3 i D.4

E1.  Wykaz podstawowych ośrodków/miejsc powstawania kosztów zgodnie z załącznikiem LISTA OPK

E2. Czy dane kliniczne pacjentów hospitalizowanych w Państwa placówce (tj. rozpoznanie główne i 
współistniejące/ produkty lecznicze/wyroby medyczne/procedury medyczne) gromadzone są w 
formie elektronicznej i ewidencjonowane do numeru księgi głównej pacjenta:

E3. Czy przekażą Państwo w formie elektronicznej, wskazanej przez Agencję, informacje o 
produktach leczniczych (plik PL) jakie otrzymał pacjent z przypisaniem do numeru księgi głównej?

E3.1 Jeśli TAK, prosimy wpisać do poniższej tabeli ilość komórek organizacyjnych będącymi blokami 
operacyjnymi, pracowniami zabiegowymi, w których produkty lecznicze przypisane do numeru  księgi głównej 
pacjenta, stanowią określony procent łącznych kosztów zużycia produktów leczniczych w komórce:

E3.2 Jeśli TAK, prosimy wpisać do poniższej tabeli ilość komórek organizacyjnych będącymi oddziałami 
szpitalnymi, w których produkty lecznicze przypisane do numeru  księgi głównej pacjenta, stanowią 
określony procent łącznych kosztów zużycia produktów leczniczych w komórce:

Produkty lecznicze stanowiące > 90% 
Produkty lecznicze stanowiące 70-89% 
Produkty lecznicze stanowiące <70%

proszę wskazać program [nazwa programu/ wersja/ producent]:

Uwaga: suma wskazanych komórek organizacyjnych musi być równa liczbie komórek wykazanych w punkcie D.3 

Produkty lecznicze stanowiące > 90% 
Produkty lecznicze stanowiące 70-89% 
Produkty lecznicze stanowiące <70%

Uwaga: suma wskazanych komórek organizacyjnych musi być równa liczbie komórek wykazanych w punkcie D.4 
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E4.1 Jeśli TAK, prosimy wpisać do poniższej tabeli ilość komórek organizacyjnych będącymi blokami 
operacyjnymi, pracowniami zabiegowymi, w których jednorazowe wyroby medyczne przypisane do 
numeru  księgi głównej pacjenta, stanowią określony procent łącznych kosztów zużycia jednorazowych 
wyrobów medycznych w komórce:

E4. Czy w formie elektronicznej wskazanej przez Agencję przekażą Państwo informacje o  jednorazowych wyrobach 
medycznych (plik WM) jakie otrzymał pacjent z ewidencjonowaniem do numeru księgi głównej?

TAK

NIE

E5. Czy przekażą Państwo w formie elektronicznej, wskazanej przez Agencję, informacje o 
obrocie magazynowym produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych (plik OM)?

Wyroby medyczne stanowiące > 90% 
Wyroby medyczne stanowiące 70-89% 
Wyroby medyczne stanowiące <70%

E4.2 Jeśli TAK, prosimy wpisać do poniższej tabeli ilość komórek organizacyjnych będącymi 
oddziałami szpitalnymi, w których jednorazowe wyroby medyczne przypisane do numeru  księgi 
głównej pacjenta, stanowią określony procent łącznych kosztów zużycia jednorazowych wyrobów 
medycznych w komórce:

Wyroby medyczne stanowiące > 90% 
Wyroby medyczne stanowiące 70-89% 
Wyroby medyczne stanowiące <70%

E6.  Czy przekażą Państwo w formie elektronicznej, wskazanej przez Agencję, informacje 
o procedurach medycznych (plik PR) wykonanych pacjentowi w trakcie hospitalizacji  z
przypisaniem do numeru księgi głównej?

E6.1  Proszę wskazać jakie kategorie procedur medycznych są ewidencjonowane do numeru 
księgi głównej pacjenta:

Procedury zabiegowe i operacyjne

Procedury diagnostyczne

Inne procedury realizowane na rzecz pacjenta, a wykonywane poza oddziałem, w którym 
przebywa pacjent lub wykraczające poza standard opieki medycznej w danym oddziale.

Uwaga: suma wskazanych komórek organizacyjnych musi być równa liczbie komórek wykazanych w punkcie D.4 

Uwaga: suma wskazanych komórek organizacyjnych musi być równa liczbie komórek wykazanych w punkcie D.3 
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E7.  Czy przekażą Państwo w formie elektronicznej wskazanej przez Agencję informacje 
o kosztach procedur medycznych (plik CP)?

E7.1  Proszę wskazać  dla jakich kategorii procedur medycznych gromadzone są 
informacje kosztowe:

Procedur zabiegowych i operacyjnych

Procedur diagnostycznych inwazyjnych oraz nieinwazyjnych

Innych procedur medycznych realizowanych na rzecz pacjenta, a wykonywanych poza oddziałem, 
w którym przebywa pacjent lub wykraczające poza standard opieki medycznej w danym oddziale

E7.2  Proszę wskazać jakie jest źródło informacji o koszcie procedur medycznych zaznaczonych w E.7.1 ?

Koszt normatywny
Koszt 

rzeczywisty
Cennik oparty
na innych danych

Procedury zabiegowe i operacyjne

Procedury diagnostyczne inwazyjne i nieinwazyjne

Inne procedury medyczne realizowane na rzecz 
pacjenta, a wykonywane poza oddziałem, w 
którym przebywa pacjent lub wykraczające poza 
standard opieki medycznej w danym oddziale

E7.3 Proszę wskazać, które składowe kosztowe są uwzględniane w koszcie procedur medycznych 
wskazanych w E7.1:

Koszty infrastruktury
Koszty wynagr.

personelu 
Koszty wyrobów 

medycznych
Koszty produktów 

leczniczych

Brak możliwości 
wydzielenia 

kosztów

Procedury zabiegowe,  
operacyjne i  diagno-
styczne inwazyjne

Procedury diagno-
styczne nieinwazyjne

Inne procedury medy- 
czne realizowane na 
rzecz pacjenta, a wy-
konywane poza 
oddziałem, w którym 
przebywa pacjent lub 
wykraczające poza 
standard opieki medy-
cznej w danym oddziale
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E8.  Czy przekażą Państwo w formie elektronicznej wskazanej przez Agencję informacje o rodzaju i 
ilości personelu medycznego oraz czasu jego zaangażowania w realizację procedur zabiegowych, 
operacyjnych oraz diagnostycznych inwazyjnych (plik PR_HR) wykonanych pacjentowi w trakcie  
hospitalizacji z przypisaniem do numeru księgi głównej?

E8.1 Do zdefiniowania czasu zaangażowania personelu stosowany jest:

Zawsze czas normatywny

Zawsze czas rzeczywisty

W zależności od procedury będzie czas normatywny lub rzeczywisty

E9. Jak w Państwa systemach informatycznych są kodowane informacje o procedurach medycznych, 
wykonanych pacjentowi w trakcie hospitalizacji z przypisaniem do numeru księgi głównej:

przy klasyfikacji procedur medycznych posługujemy się klasyfikacją ICD-9 w stosunku do procedur 
posiadających kod ICD-9
przy klasyfikacji procedur medycznych posługujemy się inną klasyfikacją niż ICD-9 (częściowo 
bądź całkowicie), ale z możliwością jednoznacznego przełożenia tejże klasyfikacji na ICD-9 (w taki 
sposób, że dla każdej procedury medycznej możliwe jest wskazanie dokładnie jednego kodu 
ICD-9)

przy klasyfikacji procedur medycznych posługujemy się inną klasyfikacją niż ICD-9 i nie dla 
wszystkich procedur jesteśmy w stanie jednoznacznie przełożyć tę klasyfikację na ICD-9

UWAGA: pytanie nie dotyczy procedur nieobjętych klasyfikacją ICD-9 (np. transport zwłok) wówczas 
dopuszczalne jest stosowanie własnych kodów.

E10. Czy posiadacie Państwo elektroniczną wersję księgi zabiegowej bloku operacyjnego (pliki BO) ?

TAK

NIE

E11. Czy w formularzu FK zostaną przekazane dane finansowo-księgowe o poniesionych kosztach 
oraz dane niefinansowe o zasobach ludzkich?

E12. Czy dane finansowo-księgowe gromadzone przez Państwa pochodzą z ksiąg rachunkowych?

TAK

NIE

TAK

NIE
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Typ działalności

F1) OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Imię Nazwisko

Adres zamieszkania

Ulica

Numer domu Numer lokalu

Miejscowość Kod pocztowy

Seria i numer dowodu 
osobistego

Nazwa prowadzonej 
działalności 

gospodarczej

Adres siedziby prowadzonej działalności gospodarczej

Ulica

Numer domu Numer lokalu

Miejscowość Kod pocztowy

NIP REGON

F2) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Pełna nazwa spółki

Ulica

Numer domu Numer lokalu

Miejscowość Kod pocztowy

Numer KRS

Nazwa sądu 
prowadzącego rejestr 

przedsiębiorstw

Numer wydziału 
Gospodarczego 

Krajowego Rejestru 
Sądowego

Siedziba sądu - 
miejscowość

NIP REGON

Wysokość kapitału 
zakładowego

Imię i nazwisko oraz 
funkcja osoby 

reprezentującej

DANE DO UMOWY
Prosimy o wypełnienie tylko jednej komparycji do umowy właściwej ze względu na formę prawną prowadzonej przez Państwa działalności.
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F3) SPÓŁKA JAWNA

Pełna nazwa spółki

Ulica

Numer domu Numer lokalu

Miejscowość Kod pocztowy

Numer KRS

Nazwa sądu 
prowadzącego rejestr 

przedsiębiorstw

Numer wydziału 
Gospodarczego 

Krajowego Rejestru 
Sądowego

Siedziba sądu - 
miejscowość

NIP REGON

Imię i nazwisko oraz 
funkcja osoby 

reprezentującej

F4) SPÓŁKA CYWILNA Wspólnik 1:

Imię Nazwisko

Ulica

Numer domu Numer lokalu

Miejscowość Kod pocztowy

Numer PESEL

Nazwa prowadzonej 
działalności 

gospodarczej

Adres siedziby prowadzonej działalności:

Ulica

Numer domu Numer lokalu

Miejscowość Kod pocztowy

NIP REGON

Czy wspólnik 
reprezentuje spółkę

tak

nie
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Wspólnik 2:

Imię Nazwisko

Ulica

Numer domu Numer lokalu

Miejscowość Kod pocztowy

Numer PESEL

Nazwa prowadzonej 
działalności 

gospodarczej

Adres siedziby prowadzonej działalności:

Ulica

Numer domu Numer lokalu

Miejscowość Kod pocztowy

NIP REGON

Czy wspólnik 
reprezentuje spółkę

tak

nie

Nazwa działalności 
wspólnej na podstawie 
umowy spółki cywilnej

Adres siedziby spółki:

Ulica

Numer domu Numer lokalu

Miejscowość Kod pocztowy

NIP REGON

F5) STOWARZYSZENIE, PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDOROWOTNEJ, FUNDACJA

Pełna nazwa podmiotu

Ulica

Numer domu Numer lokalu

Miejscowość Kod pocztowy

Numer KRS

Nazwa sądu 
prowadzącego rejestr 

przedsiębiorstw

Numer wydziału 
Gospodarczego KRS

Siedziba sądu - 
miejscowość

NIP REGON

Imię i nazwisko oraz 
funkcja osoby 

reprezentującej
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F6) INNA FORMA PRAWNA

Inna forma prawna

F7) GENERATOR UMOWY (wypełniane automatycznie)

Treść komparycji
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