
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

34. Leczenie niewydolności oddychania przy zastosowaniu 
nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM) > 17 r.ż.

Numer 

Data wpłynięcia ankiety

REJESTRACJA ZGŁOSZEŃ (wypełnia pracownik Agencji)

Kod świadczeniodawcy – identyfikator 
nadany przez właściwy OW NFZ

Numer NIP Podmiotu
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B. DEKLARACJA UDOSTĘPNIENIA AGENCJI NIEODPŁATNIE DANYCH, ZAPEWNIAJĄCYCH ICH 
NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ:

B1. Deklaruję udostępnienie wszystkich  świadczeń sprawozdanych w I półroczu 2017 roku do NFZ, 
opisanego poniżej kodem i nazwą grupy, z którego zostaną przekazane dane w układzie określonym przez 
Agencję (Zasady udostępnienia danych zgodnie z formularzami OG, SM, PL, WM, PR, CP).

Uwagi:

5.51.01.0004045 - Leczenie niewydolności oddychania przy zastosowaniu nieinwazyjnej wentylacji 
mechanicznej (NWM) > 17 r.ż.

B2. Deklaruję udostępnienie danych finansowo-księgowych o poniesionych kosztach oraz danych 
niefinansowych o zasobach ludzkich w 2016 i pierwszej połowie 2017 roku z medycznych ośrodków 
powstawania kosztów (OPK) realizujących przedmiotowe świadczenia (tj. nieinwazyjną wentylację 
mechaniczną rozliczaną w ramach grupy D45) z działalności podstawowej w rodzaju leczenie 
szpitalne. Dane zostaną przekazane dane w układzie określonym przez Agencję (Zasady 
udostępnienia danych zgodnie z formularzem FK).

Uwagi:

B3. Wykaz ośrodków/miejsc powstawania kosztów zgodnie z załącznikiem LISTA OPK

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu
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