
 
 
 
 
 

 

  

Warszawa, 8 listopada 2022 r. 

DZ/0506/11/2022/BR/DD 
 
Pan 
Dr n. ekon. Adam Niedzielski 
Minister Zdrowia 
 

Dotyczy: zbierania danych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 
 
 
 
 
chciałabym zwrócić uwagę Pana Ministra na pismo Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  

(AOTMiT) z dnia 24 października 2022 r., znak WT.5401.6.2022.ACh.1, skierowane do 

świadczeniodawców, w którym AOTMiT wnosi o przekazywanie przez nich m.in. wybranych 

podstawowych danych finansowych dotyczących funkcjonowania podmiotu za okresy: styczeń – 

czerwiec 2022 r. i styczeń – wrzesień 2022 r.  

 

Z dniem 29 czerwca 2022 r. weszła w życie zmiana art. 3lc ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i dotyczyła ona kwestii 

zbierania przez AOTMiT danych o wszystkich osobach zatrudnionych u świadczeniodawcy na 

podstawie umowy o pracę lub świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, lub  

w ramach podwykonawstwa, obejmujących informacje o wymiarze zatrudnienia i wysokości 

poszczególnych składowych wynagrodzenia, oraz kosztów zatrudnienia ponoszonych przez 

świadczeniodawcę. Zabieranie tych danych (pkt 1 lit. a ww. pisma) nie budzi wątpliwości. 

Natomiast AOTMiT nie ma podstawy prawnej do zbierania danych, o których mowa w pkt. 1 lit. b ww. 

pisma. Zgodnie z art. 31lc ust. 2 ww. ustawy wynika, że Agencja przetwarza następujące dane: 

1. numer PESEL świadczeniobiorcy, a w przypadku jego braku – rodzaj, serię i numer   

dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

2. adres miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy; 

3. dotyczące udzielania oraz finansowania świadczeń opieki zdrowotnej; 

4. stanowisko pracy osoby zatrudnionej u świadczeniodawców, o których mowa w ust. 4,  

na podstawie umowy o pracę lub świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, 

lub w ramach podwykonawstwa, w zakresie, w jakim dane te dotyczą osób biorących udział 

w realizacji świadczeń udzielanych w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej; 

5. zanonimizowane dane o wysokości poszczególnych składowych wynagrodzenia i wymiarze 

zatrudnienia osoby, o której mowa w pkt. 4, oraz kosztów zatrudnienia ponoszonych przez 

świadczeniodawcę, w zakresie, w jakim dane te dotyczą osób biorących udział w realizacji 

świadczeń udzielanych w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 



 
 
 

 
 
 
 
 

Dane finansowe dotyczące funkcjonowania podmiotu nie są danymi, o których mowa w ww.  

pkt. 1-5. Nie pozwala na to w żaden sposób wykładnia literalna ww. ust. 2 w art. 3lc, która ma 

pierwszeństwo przed innymi rodzajami wykładni norm prawnych. Nie można także – nawet przy 

zastosowaniu wykładni celowościowej (rozszerzającej) uznać, że dane finansowe, takie jak: informacje 

o zyskach, stratach, kosztach, amortyzacji są danymi dotyczącymi udzielania oraz finansowania 

świadczeń opieki zdrowotnej, bo one dotyczą całości działalności danej jednostki, a nie stricte 

finansowania świadczeń (ich kosztów). Wydaje się, że sama AOTMiT zdaje sobie w powyższego sprawę, 

gdyż uzasadnienie pisma dotyczy pkt. 1 lit. a, przemilczając kwestie dotyczące lit. b.  

 

Biorąc pod uwagę powyższe, zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą, aby te tak niezwykle 

ważne i kontrowersyjne kwestie stały się przedmiotem dyskusji w ramach Trójstronnego Zespołu  

ds. Ochrony Zdrowia. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

 


