
  INSTRUKCJA 

Ankieta stanowi Państwa deklarację współpracy z Agencją w celu przygotowania i przekazania 

danych medycznych, kosztowych i statystycznych, które zostaną wykorzystane do ustalenia taryfy 

świadczeń opieki zdrowotnej opracowywanych przez Wydział Taryfikacji Agencji. 

Przed rozpoczęciem wypełniania ankiety należy zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz 

informacjami, które są widoczne przy ustawieniu kursora myszki na polu do uzupełnienia w ankiecie. 

Postępowanie skierowane jest do podmiotów, które wykonują działalność leczniczą – stacjonarne i 

całodobowe świadczenia szpitalne oraz nie przekazały danych medycznych, kosztowych i 

statystycznych za rok 2017 na podstawie umowy, w ramach dotychczas ogłoszonych i 

przeprowadzonych przez Agencję postępowaniach.  

W ramach niniejszego postępowania należy przygotować i przekazać Agencji dane o procesie 

leczenia świadczeniobiorców z informacjami kosztowymi wynikającymi z realizacji świadczeń 

gwarantowanych w rodzaju: 

1. Leczenie szpitalne (kod 03-01) 

Część A ankiety dotyczy informacji ogólnych o przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, z którego 

przekazane zostaną dane.  

Wybranie odpowiedzi „TAK” w pytaniu „Czy przedsiębiorstwo wykonuje działalność leczniczą w 

rodzaju 1 – „stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne”? Warunkuje udział w postępowaniu. 

Wybranie odpowiedzi „NIE” w pytaniu „Czy przedsiębiorstwo wykonuje działalność leczniczą w 

rodzaju 1 – „stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne”? oznacza, że nie spełniają Państwo 

podstawowego warunku przystąpienia do postępowania tym samy ankieta podlega odrzuceniu. 

 

W polu kod świadczeniodawcy prosimy o wpisanie Państwa identyfikatora świadczeniodawcy np.  

 w mazowieckim oddziale NFZ jest to numer zaczynający się od 7XXXXXXX  

 w śląskim oddziale NFZ jest to numer zaczynający się od 121/XXXXXX; 126/XXXXXX  

 w podkarpackim oddziale NFZ jest to numer zaczynający się od 09R/XXXXXX 

Część B ankiety dotyczy informacji o wyborze rodzaju umowy (odpłatna lub nieodpłatna),w 

przypadku wyłonienia do współpracy zamierzają Państwo zawrzeć z Agencją. Deklaracja nie ma 

wpływu na wyłonienie podmiotu do współpracy. 

Część C ankiety dotyczy informacji ogólnych o przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, z którego 

przekazane zostaną dane. Nie ma wpływu na wyłonienie podmiotu do współpracy. 

Część D ankiety dotyczy informacji o liczbie komórek organizacyjnych będących oddziałami 

szpitalnymi, blokami operacyjnymi, pracowniami zabiegowymi. 

Na podstawie art. 31o ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i 

Taryfikacji informuje, że dla użytego w Ogłoszeniu z dnia 12.06.2016 r. dotyczącym wyłonienia 

przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty 

zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych realizujących 

świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne, sformułowania „komórka organizacyjna będąca oddziałem 

szpitalnym” stosowana jest definicja:  



„komórka organizacyjna będąca oddziałem szpitalnym - pojedyncza komórka wpisana do Rejestru 

Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą posiadająca kod charakteryzujący specjalność 

komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego z części „4. Oddziały szpitalne i inne komórki opieki 

szpitalnej” (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)) w rozumieniu 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów 

identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 2012r, poz. 594 z późn. zm.) 

oraz realizującą świadczenia w rodzaju leczenia szpitalnego.” 

W pytaniu D1 udzielenie odpowiedzi „TAK” oznacza ze elektroniczna dokumentacja medyczna 

prowadzona jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie 

rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 

poz. 2069) 

Liczba komórek podanych w pytaniu D2 pozwala na zakwalifikowanie przedsiębiorstwa podmiotu 

leczniczego do danej grupy: 

a) duże szpitale (powyżej 21 komórek organizacyjnych będących oddziałami szpitalnymi),  

b) średnie szpitale (8-21 komórek organizacyjnych będących oddziałami szpitalnymi), 

c) małe szpitale (1-7 komórek organizacyjnych będących oddziałami szpitalnymi).  

Podanie liczby komórek organizacyjnych będących oddziałami szpitalnymi (pytanie D3) informuje 

z ilu oddziałów szpitalnych będą przekazane wszystkie informacje o procesie leczenia 

świadczeniobiorców wraz informacjami kosztowymi wynikającymi z realizacji świadczeń 

gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne. Liczba komórek ma wpływ na ranking wyłaniający 

szpital. 

Podanie różnej liczby komórek w pytaniu D2 i D3 może wynikać z faktu, że dany szpital jest w 

trakcie wdrażania integralnego systemu informatycznego przez szpital i informacje o procesie 

leczenia z przypisaniem do numeru księgi głównej pacjenta jest wprowadzona i na dzień podpisania 

umowy tylko oddziały wskazane w odpowiedzi D4 mają wdrożony system. 

Część E ankiety dotyczy informacji o szczegółowości gromadzonych przez szpital danych 

klinicznych i kosztowych dotyczących procesu leczenia pacjentów hospitalizowanych w roku 2017.  

Ranking dotyczy komórek organizacyjnych będących oddziałem szpitalnym, blokiem operacyjnym, 

pracowniami zabiegowymi ujętych w liczbie wykazanej w pytaniach D3 i D4.  

W tej części Państwa odpowiedzi na pytania E2; E3; E3.1; E3.2; E4; E4.1; E4.2; E5; E6; E6.1; 

E7; E7.1; E8; E9; E11; E12 mają wpływ na wyłonienie podmiotu.  

Pytanie E1.  

Wykaz podstawowych ośrodków/miejsc powstawania kosztów, które zawierają koszty ze wszystkich 

oddziałów, których liczba została wskazana w pytaniu D3. Jest on integralną częścią ankiety, brak 

jego przesłania będzie jednoznaczny z nieprzyjęciem ankiety. Przesłany wykaz będzie podstawą do 

przygotowania umowy. 

 

 

 

 



Pytanie E2. 

Dostarcza informacje o danych klinicznych w procesie leczenia pacjenta i jest powiązane z 

pytaniami E3;E3.1;E3.2;E4;E4.1;E4.2;E6;E6.1;E8; E9. Udzielenie odpowiedzi „NIE” w pytaniu 

E2 blokuje możliwość udzielenia odpowiedzi na pytania powiązane. 

Udzielenie odpowiedzi „TAK” oznacza, że szpital posiada system informatyczny, w którym każdy 

element procesu leczenia pacjenta (minimum: rozpoznanie główne i współistniejące, podane 

produkty lecznicze i wyroby medyczne oraz wykonane procedury medyczne diagnostyczne, 

terapeutyczne, zabiegowe) jest rejestrowany elektronicznie z możliwością przypisania do numeru 

księgi głównej pacjenta hospitalizowanego. 

Udzielenie odpowiedzi „NIE” oznacza: 

 że szpital rejestruje elektronicznie w systemie informatycznym rozpoznanie główne i 

współistniejące, podane produkty lecznicze i wyroby medyczne oraz wykonane procedury 

medyczne diagnostyczne, terapeutyczne, zabiegowe pacjentów hospitalizowanych ale bez 

możliwości przypisana do numeru księgi głównej pacjenta (hospitalizacji) lub 

 że szpital nie rejestruje elektronicznie w systemie informatycznym rozpoznanie główne i 

współistniejące, podane produkty lecznicze i wyroby medyczne oraz wykonane procedury 

medyczne diagnostyczne, terapeutyczne, zabiegowe pacjentów hospitalizowanych. 

 

Pytanie E3.1 (analogicznie wypełniają Państwo pytania E3.2; E4.1; E4.2) 

Dla określonych procentowo łącznych kosztów zużycia produktów leczniczych w komórce pole 

odpowiedzi nie może być puste, a suma komórek musi się zgadzać z liczbą komórek podanych w 

punkcie D4. Poniżej przykład poprawnie wypełnionej tabeli w pytaniu E3.1. 

D.4. Liczba wszystkich komórek organizacyjnych będącymi blokami operacyjnymi, pracowniami 

zabiegowymi, z których zostaną przekazane dane do Agencji. 
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E3.1 Jeśli tak, prosimy wpisać do poniższej tabeli ilość komórek organizacyjnych będących blokami 

operacyjnymi, pracowniami/salami zabiegowymi, w których produkty lecznicze przypisane do numeru księgi 

głównej pacjenta stanowią określony procent łącznych kosztów zużycia produktów leczniczych w komórce: 

Produkty lecznicze stanowiące >90% 6 

Produkty lecznicze stanowiące 70-89% 4 

Produkty lecznicze stanowiące <70% 0 

 

Pytanie E5. 

Udzielenie odpowiedzi „TAK” oznacza, że zostanie przekazany plik OM zawierający informacje na 

temat obrotu przychodu we wszystkich magazynach (w tym magazynach oddziałowych) produktów 

leczniczych oraz wyrobów medycznych wraz z ich stanem na 31.12.2016 r. (wszystkie rekordy 

sprawozdane w plikach PL i WM powinny mieć reprezentację w obrocie przychodu). 

 

Pytanie E6. 

Udzielenie odpowiedzi „TAK” oznacza, że zostanie przekazany plik PR zawierający informacje 

pozwalające dokładnie określić procedury diagnostyczne, terapeutyczne, zabiegowe jakie wykonano 



na rzecz pacjenta w trakcie hospitalizacji. W pytaniu 6.1 prosimy o doszczegółowienie, które 

spośród wskazanych kategorii procedury zostaną przekazane. Udzielenie odpowiedzi „NIE” w 

pytaniu E6. blokuje możliwość udzielenia odpowiedzi na pytanie E6.1. 

Pytania E6.1 jest pytaniem wielokrotnego wyboru. 

 

Pytanie E7. 

Udzielenie odpowiedzi „TAK” oznacza, że zostanie przekazany plik CP zawierający informacje o 

całkowitym koszcie przypadający na jedną procedurę medyczną. 

Możliwości kalkulacji jednostkowego kosztu procedury medycznej: 

 

1. W przypadku procedur nabywanych z zewnątrz koszt wynika z umowy zawartej z 

podmiotem realizującym procedury. 

2. W odniesieniu do procedur realizowanych przez ośrodki kosztów działalności podstawowej 

niebędące oddziałami szpitalnymi preferowaną metodą jest metoda określona w 

rozporządzeniu z 1998 roku (Dz. U. z 1998 nr 164 poz. 1194) polegająca na określeniu 

kosztu normatywnego (na podstawie karty technologicznej) i w każdym miesiącu ustalenie 

kosztów poprzez kalkulację wartości jednostki kalkulacyjnej. Wartość tę ustala się na 

podstawie następującego wzoru: Łączne koszty ośrodka kosztów / Suma kosztów 

normatywnych. Koszt procedury ustalany jest jako: Koszt normatywny procedury x Wartość 

jednostki kalkulacyjnej. 

3. W odniesieniu do procedur realizowanych przez ośrodki kosztów działalności podstawowej 

niebędące oddziałami szpitalnymi dopuszczalne jest również podanie kosztu procedury na 

podstawie cennika wewnętrznego ustalonego w podmiocie. Cena powinna uwzględniać 

wyłącznie koszty realizacji procedury (bezpośrednie i pośrednie) z pominięciem kosztów 

ogólnego zarządu oraz ewentualnej marży. 

4. W odniesieniu do procedur realizowanych przez ośrodki kosztów działalności podstawowej 

będące oddziałami szpitalnymi zaliczanymi do standardu opieki nad pacjentem na oddziale 

dopuszcza się pominięcie informacji o realizacji takiej procedury oraz o jej kosztach. 

5. W odniesieniu do pozostałych procedur realizowanych przez ośrodki kosztów działalności 

podstawowej będące oddziałami szpitalnymi możliwe jest podanie kosztu procedury 

ustalonego na podstawie cennika wewnętrznego. Cena powinna uwzględniać wyłącznie 

koszty realizacji procedury (bezpośrednie i pośrednie) z pominięciem kosztów ogólnego 

zarządu oraz ewentualnej marży. 

6. Z kosztów procedur należy odjąć koszty leków oraz wyrobów medycznych. 

Koszy infrastruktury stanowią te koszty, które pozostaną w OPKu po odjęciu od kosztów 

całkowitych następujących kategorii kosztowych: wynagrodzeń personelu, kosztów leków i 

wyrobów medycznych oraz kosztów procedur medycznych. Mogą one obejmować następujące 

pozycje (nie zawsze wszystkie te pozycje występują – są to tylko przykłady): 

1. Bezpośrednie:  

 koszty amortyzacji środków trwałych 

 koszty ogrzewania, energii, wody itp. 

 podatki i ubezpieczenia (np. od nieruchomości, opłaty skarbowe, sądowe i in.) 

 koszty materiałów biurowych i druku 

 koszty konserwacji i naprawy sprzętu 

 inne koszty bezpośrednie 



2. Pośrednie:  

 koszty zarządu 

 koszty administracji (księgowość, statystyka, dział rozliczeń itp.),  

 koszty działu gospodarczego 

 koszty działu technicznego 

 koszty pralni, kuchni, kotłowni itp. 

 inne koszty pośrednie. 

Udzielenie odpowiedzi „NIE” w pytaniu E7 blokuje możliwość udzielenia odpowiedzi na pytania 

E7.1; E7.2; E7.3.  

Pytania E7.1 i E7.2 oraz E7.3 są pytaniami wielokrotnego wyboru. 

Pytanie E8. 

Udzielenie odpowiedzi „TAK” oznacza, że zostanie przekazany plik PR_HR zawierający informacje 

pozwalające dokładnie określić zaangażowanie personelu medycznego w wykonanie poszczególnych 

procedur zabiegowych, operacyjnych oraz diagnostyki inwazyjnej (poza procedurami 

laboratoryjnymi i diagnostyki obrazowej). W pliku nie należy uwzględniać procedur realizowanych 

standardowo w trakcie pobytu na oddziale, np. założenie wenflonu, nakłucie żyły czy opieki 

pielęgniarskiej. W pytaniu E8.1 prosimy o uszczegółowienie czy stosują Państwo ujednolicony czas 

zaangażowanego personelu w realizację procedury czy różny w zależności od rodzaju procedury.  

Udzielenie odpowiedzi „NIE” w pytaniu E8 blokuje możliwość udzielenia odpowiedzi na pytanie 

E8.1. 

Pytania E8.1 jest pytaniem jednokrotnego wyboru. 

 

Pytanie E9. 

Informację o sposobie kodowania świadczeń zdrowotnych w oparciu o klasyfikację zgodną z 

nomenklaturą używaną przez NFZ: http://www.nfz.gov.pl/dla-swiadczeniodawcy/jednorodne-grupy-

pacjentow/ 

Pytanie E9 jest pytaniem jednokrotnego wyboru. 

Pytanie E10. 

Pytanie informacyjne udzielenie odpowiedzi „TAK” oznacza, że zostanie przekazany plik BO (księga 

bloku operacyjnego albo sali operacyjnej wersji elektronicznej), zawierający minimum poniższe 

informacje: 

 numer kolejny pacjenta w księdze, 

 pesel pacjenta, 

 kod resortowy komórki organizacyjnej, w której pacjent przebywał, 

 rozpoznanie przedoperacyjne, 

 oznaczenie lekarza kierującego na zabieg albo operację, a w przypadku gdy kierującym jest 

inny podmiot - także oznaczenie tego podmiotu, 

 datę rozpoczęcia oraz zakończenia zabiegu albo operacji, ze wskazaniem roku, miesiąca, dnia 

oraz godziny i minuty w systemie 24-godzinnym, 

 adnotacje o rodzaju i przebiegu zabiegu albo operacji, 

 szczegółowy opis zabiegu albo operacji wraz z rozpoznaniem pooperacyjnym, 

 zlecone badania diagnostyczne, 

http://www.nfz.gov.pl/dla-swiadczeniodawcy/jednorodne-grupy-pacjentow/
http://www.nfz.gov.pl/dla-swiadczeniodawcy/jednorodne-grupy-pacjentow/


 rodzaj i szczegółowy opis znieczulenia zastosowanego u pacjenta oraz oznaczenie lekarza 

anestezjologa, 

 oznaczenie osób wchodzących odpowiednio w skład zespołu operacyjnego, zespołu 

zabiegowego, zespołu anestezjologicznego. 

Pytanie E11. 

Pliki finansowo-księgowe 

Pod pojęciem ośrodka powstawania kosztów (OPK) należy rozumieć wyodrębnioną w strukturze 

organizacyjnej podmiotu jednostkę organizacyjną, dla której gromadzi się koszty zasobów 

zaangażowanych w tym ośrodku. 

Za odrębny OPK nie uznaje się takiego ośrodka powstawania kosztów, który jest wyodrębniony  

w systemie finansowo-księgowym, i na którym gromadzi się tylko jeden rodzaj kosztów, na przykład 

tylko koszty instrumentariuszek bloku operacyjnego czy tylko koszty znieczuleń bloku operacyjnego. 

W przypadku istniejących tak rozdrobnionych OPKów dotyczących tej samej jednostki 

organizacyjnej, (tutaj przykładowo bloku operacyjnego), należy połączyć OPKi w jeden, gdzie 

zebrana będzie całość kosztów ośrodka, czyli koszty osobowe (m.in. lekarzy, pielęgniarek czy innego 

personelu medycznego), koszty materiałowe, czy koszty infrastruktury oddziału/pracowni. 

Ponadto za odrębny OPK Agencja nie uznaje także takich OPKów, na których gromadzone są koszty 

personelu świadczącego pracę w ramach różnych jednostek organizacyjnych (np. pielęgniarki 

anestezjologiczne czy lekarze rezydenci). W takim przypadku należy założyć, że koszty personelu 

zostaną uwzględnione w kosztach poszczególnych komórek organizacyjnych. 

 

Udzielenie odpowiedzi „TAK” oznacza, że dane finansowo-księgowe za rok 2017, które zostaną 

przekazane przez Państwa w układzie określonym przez Agencję będą zawierały minimum poniższe 

informacje: 

1. finansowo-księgowe - które dotyczą przekazania pełnych kosztów OPK w rozbiciu m.in. na: 

 koszty leków i wyrobów medycznych; 

 koszty procedur medycznych; 

 koszty wynagrodzeń wynikających z umów o pracę w podziale na grupy zawodowe 

personelu; 

 koszty wynagrodzeń wynikających z umów cywilno-prawnych i kontraktów w podziale na 

grupy zawodowe personelu; 

 koszty wynagrodzeń rezydentów; 

 koszty zarządu; 

2. niefinansowe - które dotyczą przekazania wybranych danych niefinansowych ośrodka 

powstawania kosztów, takie jak: 

 roczną sumę etatów zatrudnionego na umowy o pracę personelu w podziale na grupy 

zawodowe personelu; 

 roczną sumę etatów zatrudnionego na umowy cywilno-prawne i kontrakty personelu w 

podziale na grupy zawodowe personelu (należy przeliczyć inne niż etat jednostki naliczania 

wynagrodzenia na odpowiednik etatu przy założeniu, że 1 etat = 160 godz. miesięcznie); 

 roczną sumę etatów rezydentów; 

 liczbę łóżek; 

 roczną liczbę osobodni; 

 liczbę sal operacyjnych/zabiegowych funkcjonujących w ramach OPKu; 

 roczną sumę rzeczywistej ilości godzin pracy sal operacyjnych/zabiegowych 

funkcjonujących w ramach OPKu; 

 roczną sumę produktów rozliczeniowych realizowanych w OPKu; 



 listę środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przypisanych do OPK (w tym 

również całkowicie zamortyzowanych ale nadal używanych) oraz ich koszt utrzymania i 

koszt amortyzacji. 

 

Pytanie E12. 

Sposób organizacji i prowadzenia ksiąg rachunkowych określa ustawa o rachunkowości (rozdział 2, 

w tym art. 10). Księgi rachunkowe zawierają wymagane przez Agencję przekroje danych, w tym 

koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym. 

 

Stosowane skróty: 

 

OPK – ośrodek/miejsce powstawania kosztów. 


