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1. WPROWADZENIE 
Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania planu finansowego Agencji 
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w 2019 roku, pod względem 
legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. 

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1.  

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji2 jest państwową jednostką 
organizacyjną, mającą osobowość prawną, nadzorowaną przez Ministra 
Zdrowia. Do zadań Agencji określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych3 
należy ocena świadczeń opieki zdrowotnej, określanie taryfy świadczeń, 
opracowywanie, weryfikacja i udostępnianie informacji o metodyce 
przeprowadzania oceny technologii medycznych, opiniowanie projektów 
programów polityki zdrowotnej, a także wydawanie opinii w sprawie 
zasadności finansowania leków ze środków publicznych. 

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, 
realizowano projekt Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, 
ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej. Na realizację 
projektu w 2019 r. przewidziano, w planie po zmianach, łączną kwotę 
w wysokości 1354,0 tys. zł, w tym 213,0 tys. zł z dotacji celowej budżetu 
państwa oraz 1141,0 tys. zł ze środków Unii Europejskiej. Koszty realizacji 
projektu (bez kosztów amortyzacji) wyniosły w 2019 r. 968,7 tys. zł., tj. 71,5% 
planu. 

 

 

 

 
 
 

                                                           
1  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. Dalej: ustawa o NIK. 
2  Dalej: AOTMiT lub Agencja. 
3  Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, ze zm. Dalej: ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej lub ustawa 

o świadczeniach. 

Zakres kontroli 

Obejmował 
w szczególności: 

- planowanie i realizację 
przychodów Agencji; 

- planowanie i wykonanie 
kosztów oraz efekty 
realizowanych zadań, 
w tym stopień ich 
wykonania; 

- wykorzystanie 
otrzymanych dotacji 
i środków na realizację 
projektów 
finansowanych 
z budżetu Unii 
Europejskiej; 

- gospodarowanie 
wolnymi środkami 
pieniężnymi; 

- prawidłowość 
sporządzania 
sprawozdań Rb-N i Rb-Z 
za IV kwartał 2019 r. 
w zakresie operacji 
finansowych, rocznego 
sprawozdania Rb-BZ2 
z wykonania planu 
finansowego w układzie 
zadaniowym; 

- system kontroli 
zarządczej w zakresie 
prawidłowości 
sporządzania 
sprawozdań; 

- realizacja wniosków 
pokontrolnych 
wydanych po kontroli 
wykonania planu 
finansowego Agencji 
w 2018 r. 
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2. OCENA OGÓLNA 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie planu finansowego 
Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w 2019 r.  
Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości nie miały istotnego wpływu 
na realizację zadań w ramach planu finansowego Agencji na 2019 r. 
Przychody Agencji wyniosły 47 154,6 tys. zł a poniesione koszty 38 870,6 tys. zł, 
co pozwoliło osiągnąć dodatni wynik finansowy netto w wysokości 
8248,3 tys. zł. Według stanu na 31 grudnia 2019 r., Agencja miała także 
środki zgromadzone na funduszu zapasowym, w wysokości 85 888 tys. zł. 
Agencja prawidłowo sporządziła roczne sprawozdanie w układzie 
zadaniowym (Rb-Z2) oraz sprawozdania w zakresie operacji finansowych 
za IV kwartał 2019 r. o stanie należności oraz wybranych aktywów 
finansowych (RB-N) i o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz 
poręczeń i gwarancji (RB-Z). Sprawozdania zostały sporządzone prawidłowo, 
na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej i terminowo, 
stosownie do przepisów rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie 
sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 
finansowych4, a także sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym5. 
Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny 
prawidłowość sporządzania sprawozdań. Agencja zrealizowała wszystkie 
wnioski pokontrolne sformułowane po zeszłorocznej kontroli wykonania 
planu finansowego w 2018 r. 
W ocenie NIK, na etapie tworzenia planu zawyżono odpis ze środków NFZ 
z  tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, stanowiący główne źródło 
przychodów Agencji w 2019 r.  
Agencja nie dysponowała również informacją o wszystkich wnioskach firm 
farmaceutycznych o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku, 
środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu 
medycznego, która powinna pozwolić na ich przyporządkowanie do wniesionych 
przez wnioskodawców opłat za przeprowadzenie analiz weryfikacyjnych.  
Agencja, podobnie jak w latach 2017–2018, nie osiągnęła zaplanowanej, 
w planie finansowym na rok 2019 w układzie zadaniowym, wartości 
miernika, tj. 150 wydanych projektów taryf dla realizacji zadania 20.1.1.3. 
W 2019 r. Agencja przygotowała 70 projektów taryf i wydatkowała na ten cel 
17 140,8 tys. zł. 
Dla dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego naruszono  
30-dniowy termin dotyczący umieszczenia ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 95 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych6.  
Prezes Agencji ze znacznym opóźnieniem zasięgał opinii konsultantów 
krajowych z dziedziny medycyny odpowiedniej dla danego świadczenia 
opieki zdrowotnej oraz/lub Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, 
dla zleceń otrzymanych od Ministra Zdrowia na przygotowanie rekomendacji 
dla danego świadczenia opieki zdrowotnej w sprawie jego zakwalifikowania, 
jako świadczenia gwarantowanego.  

                                                           
4  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek 

sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773). 
5  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 704). 
6  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, dalej ustawa Pzp. 

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia pozytywnie 
wykonanie planu 
finansowego  
w 2019 r. Agencji Oceny 
Technologii Medycznych  
i Taryfikacji 



Ocena ogólna 

6 
 

Informatyczny System Monitorowania Kosztów Leczenia, mimo rozpoczęcia 
prac w 2015 r., przy zaangażowaniu Centrum Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia, nadal pozostawał na etapie 
koncepcji. 

Szczegółowa kalkulacja oceny została przedstawiona w załączniku 5.1.  
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3. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI  

3.1.  WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO 

3.1.1. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW 

Przychody Agencji w 2019 r. wyniosły ogółem 47 154,6 tys. zł, co stanowiło 101,1% planu 
po zmianach7, w którym przewidywano przychody w kwocie 46 640 tys. zł oraz 134,8% przychodów 
uzyskanych w 2018 r. (34 991,0 tys. zł). Głównym źródłem przychodów AOTMiT w 2019 r. był odpis 
ze środków NFZ z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 36 785,0 tys. zł, co stanowiło 
78,0% łącznych przychodów. Przychody z tytułu opłat za przygotowanie analiz weryfikacyjnych8 
wyniosły 8024,3 tys. zł (17,0%).  

Agencja otrzymała, w 2019 r., więcej niż przewidywano zleceń Ministra Zdrowia na przygotowanie 
analiz weryfikacyjnych i uzyskała z tego tytułu przychody w wysokości 8024,3 tys. zł, tj. 119,7% 
planu (6 704 tys. zł)9. Wykonując to zadanie Agencja nie miała systemu pozwalającego na rzetelne 
ewidencjonowanie informacji dotyczących wniosków o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny 
zbytu dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, 
które wnioskodawcy złożyli Ministrowi Zdrowia (art. 35 ustawy o refundacji). W Agencji był jedynie 
podgląd, w systemie SOLR, dotyczący wniosków, które zostały przekazane do oceny AOTMiT przez 
Ministra Zdrowia. Na rachunku Agencji, według stanu na 31 grudnia 2019 r., odnotowano 63 opłaty 
za przygotowanie analiz weryfikacyjnych o łącznej wartości 6399,2 tys. zł, które nie były związane 
ze zleceniami Ministra Zdrowia o dokonanie analiz weryfikacyjnych. Agencja informowała 
Ministerstwo Zdrowia o tej sytuacji, m.in. występując jeszcze w 2019 r. o wskazanie dalszego 
sposobu postępowania z tego rodzaju wpłatami.  

W 2019 r. wystąpiła różnica pomiędzy liczbą wniosków zaewidencjonowanych w Ministerstwie 
Zdrowia (198) i w Agencji, jako zleceń otrzymanych od Ministra (89).  
W ocenie NIK, brak pełnej informacji o złożonych wnioskach, pozwalającej na powiązanie wniosków 
z dokonanymi wpłatami, stwarza ryzyko nieprawidłowego ewidencjonowania opłat 
za przygotowanie analiz weryfikacyjnych oraz utrudnia identyfikację podstawy przekazywania 
środków na rachunek bankowy Agencji.  

Minister Zdrowia, w trzech pismach z 2013 r. i 2014 r.10, określił zasady postępowania ze środkami 
wpłaconymi Agencji przez firmy farmaceutyczne za przygotowanie analiz weryfikacyjnych, 
w stosunku do których nie było zleceń Ministerstwa. Na tej podstawie Agencja, w 2019 r., dokonała, 
na wniosek stron, zwrotu trzech opłat11 za przygotowanie analiz weryfikacyjnych – w łącznej kwocie 
304,7 tys. zł, wniesionych w 2016 r. i 2018 r. Nie poniesiono dodatkowych kosztów z tytułu odsetek. 

                                                           
 7  Plan finansowy na 2019 rok został zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 25 października 2018 r. i ostatecznie 

zmieniony w dniu 15 października 2019 r. 
 8  Analizy weryfikacyjne w sprawie oceny leku, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu 

medycznego, przygotowywano w 2019 r. na zlecenie Ministra Zdrowia, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. 
o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 357), dalej: ustawa o refundacji. Analiza weryfikacyjna Agencji podlega opłacie w wysokości 101 574,00 zł 
w wysokości, którą wnosi się na rachunek bankowy Agencji – zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii  
Medycznych oraz wysokości opłat za tę analizę (Dz. U. z 2014 r. poz. 4). 

 9  W latach 2016–2019 wzrastały przychody z tytułu opłat za przygotowania analiz weryfikacyjnych Agencji. W 2016 r. 
wynosiły – 6792 tys. zł, w 2017 r. – 7110 tys. zł, w 2018 r. – 7110 tys. zł a w 2019 r. – 8024,3 tys. zł.  

10  Pismo z dnia 20 marca 2013 r. o znaku MZ-PLR-460-17000-12/MKR/13, pismo z dnia 16 sierpnia 2013 r. o znaku MZ-PR-
079-31903-11/DBI/13 oraz pismo z dnia 17 października 2014 r. o znaku MZ-PLR-4610-432/SM/14.  

11  Firmy farmaceutyczne (wnioskodawcy) zwróciły się o zwrot niezasadnie dokonanej opłaty, ponieważ wnioski o objęcie 
refundacją nie zostały nigdy złożone przez wnioskodawców. 
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W 2018 roku dokonano czterech zwrotów takich opłat, na łączną kwotę 406,3 tys. zł, wniesionych 
w latach 2016–2018. 

W 2019 roku Agencja uzyskała 127,5 tys. zł, tj. 59,86% kwoty przewidzianej w planie po zmianach 
(213,0 tys. zł), w ramach dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie zadań finansowanych 
ze środków Unii Europejskiej oraz 774,7 tys. zł, tj. 65,1% planu (1191,0 tys. zł) ze środków Unijnych, 
co stanowiło odpowiednio 0,3% oraz 1,6% łącznych przychodów.  

Agencja osiągnęła dodatni wynik finansowy netto za 2019 r., w wysokości 8248,3 tys. zł, który był 
wyższy od planu po zmianach o 7076,3 tys. zł oraz o 4366,3 tys. zł od wyniku finansowego netto 
za 2018 r. (3882 tys. zł). Uzyskana nadwyżka była efektem wyższych niż planowano przychodów 
z tytułu opłat za przygotowanie analiz weryfikacyjnych oraz niższych niż przewidywano kosztów 
ogółem, w szczególności kosztów usług obcych i wynagrodzeń wraz z pochodnymi. W latach  
2016–2018 uzyskiwany zysk netto, zgodnie z art. 31u ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej i za zgodą Ministra Zdrowia, zasilał fundusz zapasowy Agencji.  

Stan należności, na 31 grudnia 2019 r., wyniósł ogółem 4,4 tys. zł i wynikał z korekt faktur oraz 
nierozliczonych przez pracowników, na dzień bilansowy, podróży służbowych. Należności były 
niższe niż zaplanowano w planie po zmianach na 2019 r. o 45,6 tys. zł, ponieważ dokonano zwrotu 
kaucji za wynajem nieruchomości. Wszelkie należności zostały rozliczone po dniu bilansowym. 
W 2019 r. nie doszło do przeterminowania należności. Prezes Agencji nie podejmował decyzji 
o umorzeniu, odroczeniu lub ich rozłożeniu na raty. Szczegółowe dane liczbowe dotyczące 
wykonania planu przychodów zawarto w załączniku (patrz załącznik 5.2.). 

3.1.2. WYKONANIE PLANU KOSZTÓW I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 

Poniesione przez Agencję w 2019 r. koszty ogółem wyniosły 38 870,6 tys. zł, i stanowiły 85,6 % 
planu po zmianach (45 420 tys. zł) oraz były o 25,1% wyższe od kosztów poniesionych w 2018 r. 
(31 082 tys. zł).  

Koszty wynagrodzeń, w 2019 r., wyniosły 23 902,8 tys. zł, co stanowiło 61,5% kosztów ogółem, 
usługi obce 8290,8 tys. zł, tj. 21,3%, zaś składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 
3887,2 tys. zł (10%). Wzrost kosztów usług obcych o 3207,8 tys. zł, w stosunku do 2018 roku 
(5083 tys. zł), wynikał przede wszystkim z wyższych kosztów najmu siedziby Agencji oraz kosztów 
utrzymania nieruchomości, w tym opłat eksploatacyjnych.  

W planie finansowym wyodrębniono pozostałe koszty funkcjonowania Agencji, które wyniosły 
1406,2 tys. zł, tj. 63,6 % planu po zmianach (2212 tys. zł) i stanowiły 3,6% kosztów ogółem. 
Na niższe niż przewidywano ich wykonanie wpłynęły, m.in. niższe koszty szkoleń i podróży 
służbowych pracowników Agencji, niższe koszty podróży ekspertów oraz niższe koszty obsługi Rady 
Przejrzystości i Rady ds. Taryfikacji. Pozostałe koszty funkcjonowania były jednak wyższe 
o 362,2 tys. zł (o 36,7 %) w stosunku do 2018 roku, w którym koszty te wyniosły 1044 tys. zł. 
Wynikało to ze wzrostu zatrudnienia, realizacji projektów, a także udziału pracowników 
w spotkaniach międzynarodowych.  

W latach 2016–2019 rosły wprawdzie koszty ogółem Agencji, i wynosiły odpowiednio w 2016 r.  
– 25 780 tys. zł, w 2017 r. – 29 868 tys. zł, w 2018 r. – 31 082 tys. zł, a w 2019 r. – 38 870,6 tys. zł, 
ale w tym samym okresie przychody, pochodzące przede wszystkim z odpisów ze środków NFZ, 
przewyższały koszty, co pozwoliło Agencji w latach 2016–2019 osiągać dodatnie wyniki finansowe.  

Agencja zbyt wysoko oszacowała odpis ze środków NFZ na pokrycie kosztów swojego 
funkcjonowania, który zaproponowała na 2019 r. w kwocie 39 419 tys. zł, bez uwzględnienia 
faktycznie poniesionych kosztów funkcjonowania AOTMiT w latach ubiegłych. W ocenie NIK, 
ubieganie się o zbyt wysoki odpis, w stosunku do ponoszonych w latach 2017–2018 kosztów, było 
działaniem nierzetelnym. Należy zaznaczyć, że Agencja miała nadwyżki wolnych środków, których 
stan, na koniec 2018 r., wyniósł 97 822 tys. zł. W uzasadnieniu wniosku dotyczącego odpisu 
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wskazano, że zostanie on przeznaczony, m.in. na pokrycie kosztów: zużycia materiałów i energii  
– 669 tys. zł; usług obcych – 12 215 tys. zł; składek na ubezpieczenia społeczne – 4484 tys. zł; 
pozostałych kosztów funkcjonowania – 2290 tys. zł. Koszty te w 2018 r. wyniosły odpowiednio: 
303 tys. zł; 5083 tys. zł; 2826 tys. zł oraz 1044 tys. zł. Minister Zdrowia, w porozumieniu z Ministrem 
Finansów, ustalił, że przychody Agencji z tytułu odpisu ze środków NFZ, w 2019 r., wyniosą 
36 785, 0 tys. zł. W planie finansowym na 2019 r., po zmianach, podano, że planowane koszty 
wyniosą odpowiednio: zużycie materiałów i energii – 781 tys. zł, usługi obce – 10 049 tys. zł, składki 
na ubezpieczenia społeczne – 4049 tys. zł, pozostałe koszty funkcjonowania – 2212 tys. zł. Według 
wykonania planu finansowego na 2019  r., poniesione koszty wyniosły natomiast odpowiednio: 
624,1 tys. zł; 8290,8 tys. zł; 3390,4 tys. zł oraz 1406,2 tys. zł. 

W 2019 r. w Agencji funkcjonowały dwa Zespoły Zamiejscowe, tj. w Krakowie oraz we Wrocławiu. 
Łączny koszt funkcjonowania tych Zespołów wyniósł 684,8 tys. zł, w tym Zespołu Zamiejscowego 
w Krakowie – 495,2 tys. zł, a Zespołu Zamiejscowego we Wrocławiu – 189,6 tys. zł. Według stanu 
na 31 grudnia 2019 r., w zespołach tych zatrudnionych było 30 pracowników w pełnym wymiarze 
czasu pracy oraz jeden pracownik w niepełnym wymiarze, tj. o 11 osób więcej niż w roku 2018. 
Do dnia zakończenia kontroli w Agencji, tj. do 20 marca 2020 roku, nie powstał Zespół Zamiejscowy 
w Chełmie, a prace pozostały na etapie rozmów z potencjalnymi wynajmującymi o ewentualnych 
warunkach najmu siedziby dla tego Zespołu. 

Na wydatki majątkowe, w 2019 r., Agencja zaplanowała środki w kwocie 3400,0 tys. zł, natomiast 
wydatkowała 558,1 tys. zł, tj. 16,4%. Zakupiono komputery stacjonarne i przenośne wraz 
z dodatkowymi monitorami za kwotę 465 tys. zł, rozbudowano serwer o dyski twarde – 44,9 tys. zł 
oraz wdrożono aplikacje – 48,2 tys. zł. Nie zrealizowano jednak części zaplanowanych zakupów 
inwestycyjnych, m.in. nie wydatkowano środków na realizację zakupów infrastruktury 
informatycznej dla projektu pn. System Monitorowania Kosztów Leczenia (SMoKL) oraz nie 
zakupiono serwerów i oprogramowania do wirtualizacji środowiska i serwera obliczeniowego. 
Przyczyną niezrealizowania inwestycji było przeniesienie realizacji projektu SMoKL na 2020 r. oraz 
rozstrzygnięcia przetargu na zakup serwerów na marzec 2020 r.  

Prace nad utworzeniem i wdrożeniem systemu SMoKL trwają od pięciu lat. Zgodnie z art. 28 ust. 1 
ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia12, celem systemu 
informatycznego jest przetwarzanie danych niezbędnych do określenia taryf świadczeń opieki 
zdrowotnej. W planie finansowym Agencji na 2019 r., na realizację tego projektu przewidziano środki 
w kwocie 2633,3 tys. zł, w tym 1992,6 tys. zł na zakup sprzętu informatycznego oraz 640,7 tys. zł 
na pokrycie kosztów wynajęcia chmury obliczeniowej oraz utrzymanie projektu. Środki te nie zostały 
jednak wydatkowane, a system nie został stworzony. We wrześniu 2019 r. Agencja złożyła wniosek 
o dofinansowanie projektu SMoKL w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług 
publicznych”, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa finansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. W dniu 28 lutego 2019 r. projekt został zarekomendowany do dofinansowania 
w kwocie 10 963,1 tys. zł, z czego 9278,1 tys. zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej oraz 
1685,0 tys. zł ze środków budżetu państwa. 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. stan zobowiązań Agencji wyniósł 1414,5 tys. zł i był niższy o 1855,5 tys. zł 
od planu po zmianach, w którym wynosił 3270,0 tys. zł oraz o 1035,5 tys. zł niższy niż na koniec 
2018 r., gdy wynosił 2450,0 tys. zł. Wynikało to z większej skuteczności w zdobywaniu faktur na 
koniec roku obrotowego oraz ich opłacaniu przed dniem bilansowym. W 2019 r. nie wystąpiły 
zobowiązania wymagalne oraz przeterminowane i tym samym nie wypłacono odsetek 
od zobowiązań. Agencja nie zaciągała kredytów bankowych lub pożyczek. W AOTMiT nie 
wprowadzono odrębnej procedury odnośnie stanu niezbędnych wolnych środków zabezpieczających 
bieżące regulowanie zobowiązań, z uwagi na wysoki poziom wskaźnika bieżącej płynności 
gotówkowej, który wskazywał na zdolność podmiotu do regulacji bieżących zobowiązań za pomocą 
gotówki i jej ekwiwalentów. 

                                                           
12  Dz. U. z 2020 r. poz. 702. 
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Szczegółową analizą, na podstawie 35 dowodów księgowych, objęto koszty realizacji zadań w kwocie 
5719,5 tys. zł, tj. 55,9% kosztów Agencji ujętych w badaniu13. Poniesione, na podstawie zbadanej 
próby, koszty zostały zrealizowane w sposób celowy i gospodarny. 

W 2019 r. Agencja wszczęła 427 postępowań o udzielenie zamówień publicznych. W okresie objętym 
kontrolą udzielono 385 zamówień publicznych o łącznej wartości 6638,4 tys. zł, w tym siedem 
w ramach postępowań na podstawie ustawy Pzp, o łącznej wartości 3524,3 tys. zł, tj. 53,0%. 
W AOTMiT, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w AOTMiT, dotyczących 
zamówień, które nie wymagają konieczności stosowania ustawy Pzp14, przeprowadzono 
378 postępowań o wartości 3114,1 tys. zł (47,0%).  

Szczegółową analizą objęto osiem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym pięć 
postępowań przeprowadzonych na podstawie ustawy Pzp15 oraz trzy postępowania 
przeprowadzone na podstawie Regulaminu16, o łącznej wartości 3066,4 tys. zł, tj. 31,4% kwoty 
udzielonych zamówień. 

W ramach przetargu nieograniczonego nr 1/2019 i dwóch przetargów z wolnej ręki – nr 4/2019 oraz 
5/2019, zakupiono 70 zestawów komputerowych, 36 aparatów telefonicznych, 37 kart SIM, 
20 zestawów komputerów przenośnych oraz 180 monitorów. Sprzęt elektroniczny był przeznaczony 
dla pracowników Agencji w Warszawie oraz Zespołów Zamiejscowych we Wrocławiu i Krakowie, 
jak również dla planowanego do otwarcia Zespołu Zamiejscowego w Chełmie.  

Agencja zakupiła w ramach postępowań nr 1/2019 oraz 5/2019, a następnie zarezerwowała dla 
Zespołu Zamiejscowego w Chełmie, trzy aparaty telefoniczne17 oraz siedem zestawów 
komputerowych18 wraz z 10 monitorami19, o łącznej wartości 37,9 tys. zł. Do dnia zakończenia 
czynności kontrolnych, Zespół Zamiejscowy w Chełmie nie został utworzony. W ocenie NIK, zakup 
sprzętu elektronicznego dla nieotwartego, ze względu na m.in. brak siedziby, Zespołu w Chełmie był 
działaniem niecelowym i naruszał art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych20. 

W dniu 13 stycznia 2020 r. Agencja zamieściła w Biuletynie Zamówień Publicznych21 ogłoszenie, 
w ramach postępowania nr 5/2019, o rozstrzygnięciu i udzieleniu zamówienia na świadczenie usług 
telekomunikacyjnych wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych oraz kart SIM. Było to 262 dni 
po ustawowym terminie i stanowiło naruszenie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. Z kolei w ramach 
postępowania nr 4/2019, 30 września 2019 r. Agencja przekazała Urzędowi Publikacji Unii 
Europejskiej ogłoszenie o rozstrzygnięciu i udzieleniu zamówienia na dostawę komputerów 
przenośnych z dodatkowym wyposażeniem. Było to niezgodne z art. 95 ustawy Pzp, ponieważ  
szacunkowa wartość tego zmówienia nie przekraczała progów unijnych, a ogłoszenie to powinno być 
zamieszczone w BZP. W trakcie trwania czynności kontrolnych, 7 lutego 2020 roku, Agencja 
dopełniła tego obowiązku, ale było to przekroczenie terminu określonego w  art. 95 ust.1 ustawy Pzp 
o 265 dni.  

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania planu kosztów, w tym majątkowych, zobowiązań 
oraz realizacji zadań ustawowych zawarto w załączniku (patrz załącznik 5.2.). 

                                                           
13  Badanie przeprowadzono na próbie dobranej metodą losową z zastosowaniem metody MUS. 
14  Zarządzenie Nr 40/2017 Prezesa AOTMiT z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania w Agencji Oceny 

Technologii Medycznych i Taryfikacji zamówień których całkowita wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30 000 euro oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji, w tym Regulaminu komisji przetargowej, Regulaminu dialogu technicznego oraz wzoru 
wniosków. Dalej: regulamin lub regulamin udzielania zamówień publicznych. 

15  Próba została dobrana z zastosowaniem metody MUS (postępowanie nr 8/2019 oraz postępowanie w trybie zamówienia 
z wolnej ręki nr 5/2019) oraz w sposób celowy (postępowania w ramach przetargu nieograniczonego nr 1/2019 i 3/2019 
oraz postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki nr 4/2019), na łączną kwotę 2952,4 tys. zł. 

16  Próba dobrana w sposób celowy. Szczegółowo zbadano postępowania o następujących numerach rejestracyjnych 
wniosków: BP/175/2019, BP/227/2019, BP/177/2019, na łączną kwotę 114,0 tys. zł. 

17  Łączna wartość telefonów wyniosła 7,3 tys. zł, tj. iPhon Xs (3,5 tys. zł/szt.) oraz 2 szt. Samsung Galaxy 10 (1,9 tys. zł/szt.). 
18  Łączna wartość zestawów komputerowych model HP Inc.EliteDesk 705 G4 SFF wyniosła 23,3 tys. zł (7 szt. w cenie 3,3 tys. zł/szt.). 
19  Łączna wartość monitorów model HP Inc.EliteDisplay E233 wyniosła 7,4 tys. zł (10 szt. w cenie 738,00 zł/szt.). 
20  Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm. 
21  Dalej BZP. 
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3.1.3. GOSPODAROWANIE WOLNYMI ŚRODKAMI  

Stan środków pieniężnych Agencji na początek 2019 r. wynosił 98 246,0 tys. zł, zaś na koniec roku 
2019 wzrósł do 106 247 tys. zł, tj. o 8001,0 tys. zł więcej w stosunku do stanu środków pieniężnych 
na początku 2019 r. oraz o 5077,0 tys. zł więcej niż przewidywał plan. Wolne środki finansowe 
Agencji, pochodzące z odpisu dla Agencji ze środków NFZ, oraz z opłat za przygotowanie przez 
Agencję analiz weryfikacyjnych, przekazywano Ministrowi Finansów do zarządzenia lub w depozyt. 
Wysokość tych środków, według stanu na 31 grudnia 2019 r., wyniosła 105 797,1 tys. zł. Środki 
pieniężne lokowano na okres od 31 dni do 181 dni jako depozyt terminowy oraz depozyt overnight. 
W 2019 r. średni przychód miesięczny z lokowania i przekazywania tych środków w zarząd, zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków 
niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt 
lub zarządzanie22, wyniósł 94 000 tys. zł. Łączna kwota przychodów uzyskanych z tytułu 
gospodarowania wolnymi środkami w 2019 r. wyniosła 1342,9 tys. zł.  

Środki uzyskane z budżetu państwa w formie zaliczki na realizację projektu pn. Racjonalne decyzje 
w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej 
ewidencjonowano na wyodrębnionym, nieoprocentowanym rachunku bankowym. 

W Agencji występowały nadwyżki wolnych środków, tj. 97 822 tys. zł na koniec 2018 r. oraz 
105 797,1 tys. zł na koniec 2019 r. Agencja, wg stanu na 31 grudnia 2019 r., miała środki 
zgromadzone na funduszu zapasowym w wysokości 85 888 tys. zł. Fundusz zapasowy Agencji tworzy 
się z zysku netto, z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji lub pokrycie straty netto. 
Jak wyjaśniono, środki zgromadzone na funduszu zapasowym, Agencja zamierza przeznaczyć 
na planowany w przyszłości zakup własnej siedziby. Szczegółowe dane liczbowe dotyczące 
gospodarowania wolnymi środkami zawarto w załączniku (patrz załącznik 5.2.).  

3.1.4. EFEKTY RZECZOWE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

Zadania ujęte w planie działalności AOTMiT na 2019 r. wynikały z ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej. Zgodnie z planem finansowym w układzie zadaniowym AOTMiT na 2019 r., Agencja 
realizowała trzy zadania, tj. 20.1.1.2. Ocena świadczeń opieki zdrowotnej i technologii medycznych, 
20.1.1.3. Analizy kosztowe wybranych procedur i procesów medycznych wraz z ich taryfikacją 
i benchmarkingiem oraz 20.3.3.1. Opracowanie stanowisk w sprawie zakwalifikowania leków bądź 
wyrobów medycznych jako świadczenia gwarantowanego, dla których określono cele i mierniki. Celem 
zadania 20.1.1.2 była poprawa dostępności do usług i świadczeń medycznych, a planowana wartość 
miernika na koniec roku miała wynieść 400 wydanych rekomendacji i opinii. Celem zadania 20.1.1.3 
była optymalizacja wykorzystania środków na finansowanie świadczeń ze środków publicznych, 
a planowana wartość miernika na koniec roku miała wynieść 150 gotowych projektów taryf. Celem 
zadania 20.3.3.1. było zapewnienie właściwego dostępu do bezpiecznych, odpowiedniej jakości 
i skutecznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych, a planowana wartość miernika na 
koniec roku miała wynieść 65 wydanych analiz weryfikacyjnych. Na wykonanie tych zadań 
wydatkowano 38 873,5 tys. zł, tj. 85,59% planu po zmianach(45 420,0 tys. zł)23. Wydatki te były 
wyższe o 24,6% od poniesionych w 2018 r. (31 207,0 tys. zł). Poniesione koszty nie spowodowały 
przekroczenia maksymalnego limitu kosztów AOTMiT (wynoszącego w 2019 roku 55 512 tys. zł) 
oraz maksymalnego limitu kosztów  wynagrodzeń w AOTMiT (wynoszącego w 2019 roku 28 827 tys. zł), 
z tytułu realizacji zadań ustawowych, określonych w art. 12 ust. 1. pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy 
z dnia 25 maja 2017 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw24. W ramach realizacji zadania 20.1.1.2. wydano 
460 rekomendacji i opinii, co stanowiło liczbę większą niż określoną w mierniku. Natomiast 

                                                           
22  Dz. U. z 2014 r. poz. 1864. 
23  Na realizację zadań w 2019 roku wydatkowano: zadanie 20.1.1.2 – 10 644,0 tys. zł; zadanie 20.1.1.3 – 17 140,0 tys. zł oraz 

zadanie 20.3.3.1 – 11 088,7 tys. zł. 
24  Dz. U. z 2017 r. poz. 1200. 
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w ramach realizacji zadania 20.3.3.1. wydano 79 analiz weryfikacyjnych, co również stanowiło liczbę 
większą od zakładanej w mierniku. Pozwoliło to na efektywniejsze zaangażowanie zasobów Agencji. 
W ramach zadania 20.1.1.2., szczegółowym badaniem dotyczącym terminowości realizacji zadań 
objęto 405 wydanych rekomendacji i opinii25. Zadania te wykonano z zachowaniem ustawowych 
terminów. Pomimo nieopracowania w Agencji wewnętrznych procedur oceny wykonania planów, 
dokonywano pomiaru realizacji celów i zadań poprzez monitorowanie rejestru zleceń, tworzenie 
comiesięcznych harmonogramów prac, przekazywanie protokołów z posiedzeń Rady Przejrzystości, 
kontrolowanie stopnia wykonania planu wraz z oceną zaawansowania projektów. W 2019 r., 
na wniosek Ministra Zdrowia, przedkładano sprawozdania z przebiegu realizacji zadań oraz 
miesięczne informacje o osiągniętej wartości miernika dla zadania 20.1.1.2. oraz 20.3.3.1. Już w 2016 r. 
Agencja informowała Ministra Zdrowia, jako organ ją nadzorujący, że prowadzone w MZ katalogi 
dotyczące sprawozdawczości z wykonywanych zadań, w tym osiągniętej wartości miernika, nie 
uwzględniają realizowanego przez Agencję zadania 20.1.1.3, tj. Analizy kosztowe wybranych procedur 
i procesów medycznych wraz z ich taryfikacją i benchmarkingiem. Agencja, w latach 2016–2019, 
sporządzała sprawozdania, w których zawierano dane o realizacji tego zadania. 

W 2019 roku, w ramach realizacji zadania 20.1.1.3, Agencja przygotowała 70 projektów taryf i nie 
osiągnęła miernika przewidzianego w planie finansowym na rok 2019 – w układzie zadaniowym, 
tj. wydania 150 projektów taryf. Na ten cel Agencja wydatkowała 17 140,8 tys. zł, tj. 73,6% planu 
po zmianach. Jak wyjaśniono, na opóźnienia realizacji zadań w 2019 r. wpłynęły: obszerność 
analizowanych zagadnień; problemy ze sprawozdaniem, rozliczaniem i finansowaniem świadczeń; 
opóźnienia w przekazywaniu danych przez świadczeniodawców; powtórny proces uzyskiwania 
danych od świadczeniodawców; dodatkowe analizy; powiązania różnych projektów. Także w latach 
2017–2018 Agencja nie osiągała wartości miernika planowanego, dla zadania 20.1.1.3, 
tj. opublikowania 300 taryf na koniec 2017 r., 171 taryf na koniec 2018 r. W 2017 r. opublikowano 
129 taryf, w tym 34 taryfy z planu na rok 2017 oraz 95 taryf z planu z lat ubiegłych. W 2018 r. 
opublikowano 23 taryfy, z czego cztery taryfy z planu na rok 2018 oraz 19 taryf z planu z lat 
ubiegłych. W związku z tym realizacja planu taryfikacji na lata 2016–2018 była tylko częściowa. 
Jedynie plan na 2015 rok został wykonany w całości. W roku 2018 i 2019 przygotowano 35 taryf, 
które nie zostały do chwili obecnej zatwierdzone przez Ministra Zdrowia. W ocenie NIK, 
niewykonanie przyjętych założeń było postępowaniem nierzetelnym. Zgodnie z art. 31n pkt 1a) 
ustawy o oświadczeniach opieki zdrowotnej, realizacja zadań związanych z określeniem taryf 
świadczeń jest ustawowym zadaniem Agencji. 

Prezes Agencji ze znacznym opóźnieniem zasięgał opinii konsultantów krajowych z dziedziny 
medycyny odpowiedniej dla danego świadczenia opieki zdrowotnej oraz/lub Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia dla sześciu przekazanych przez Ministra Zdrowia zleceń w sprawie 
przygotowania rekomendacji dla danego świadczenia opieki zdrowotnej i zakwalifikowania go jako 
świadczenia gwarantowanego (nr: 7/2019, 12/2019, 13/2019, 93/2019, 95/2019, 96/2019). Prezes 
występował o opinię od 47 do 631 dni od daty wpływu zlecenia do AOTMiT, chociaż zgodnie z art. 31 c 
ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej Prezes Agencji zasięga opinii niezwłocznie 
po otrzymaniu zlecenia. W ocenie NIK, tak długie zwlekanie z występowaniem o opinie przy 
kwalifikowaniu świadczeń wskazuje na nierzetelne postępowanie Agencji. 

W 2019 r. Agencja współpracowała przy realizacji trzech projektów26, finansowanych ze środków 
zewnętrznych. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, realizowano 

                                                           
25  W tym: 195 szt. opinii o projektach programów polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 48 a ust. 1 ustawy 

o świadczeniach; 87 szt. ocen off-label, o których mowa w art. 40 ust.1 ustawy o refundacji; 117 szt. opinii w ramach 
ratunkowego dostępu do technologii lekowych, o których mowa w art. 47 f ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach; 6 szt. 
rekomendacji w sprawie zakwalifikowania świadczeń jako gwarantowane, o których mowa w art. 31 a–c ustawy 
o świadczeniach. 

26  EUnetHTA JA3 2016–2020 – „Określenie i wdrożenie zrównoważonego modelu współpracy naukowo-technicznej 
w zakresie oceny technologii medycznych (HTA) w Europie”; Impact HTA – „Ulepszone metody i użyteczne narzędzia 
umożliwiające lepszą ocenę technologii medycznych”; POWER – „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych 
i Wdrożeniowych”.  
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projekt Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej 
polityki zdrowotnej27. Projekt ten był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz ze środków budżetu państwa. Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych projektu wyniosła 
6578,2 tys. zł i obejmowała dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 5544,1 tys. zł (tj. 84,3 %) 
oraz ze środków dotacji celowej w kwocie 1034,1 tys. zł (tj. 15,7%)28. Na realizację tego projektu 
w 2019 r. przewidziano, w planie po zmianach, łączną kwotę w wysokości 1354,0 tys. zł, w tym 
213,0 tys. zł z dotacji celowej budżetu państwa oraz 1141,0 tys. zł ze środków Unii Europejskiej. 
Koszty realizacji projektu (bez kosztów amortyzacji) w 2019 r. wyniosły 968,7 tys. zł., tj. 71,5% planu 
po zmianach. Dodatkowo poniesiono koszty w kwocie 46,8 tys. zł na zakup aplikacji Kreator. Niższe 
niż przewidywano wykonanie tych zadań wynikało z niezatwierdzenia przez Instytucję 
Pośredniczącą wniosku, o płatność za IV kwartał 2019 r. – na kwotę 314,6 tys. zł oraz z poniesienia 
niższych niż planowano kosztów związanych m.in. z noclegami dla uczestników szkoleń i ich 
dojazdem.  

Do końca 2019 r. AOTMiT, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji tego projektu, 
przeprowadziła 14 szkoleń dotyczących m.in. programów polityki zdrowotnej, taryfikacji świadczeń 
i HTA (ang. Health Technology Assesment)29; udostępniła na stronie internetowej kreator do 
tworzenia programów polityki zdrowotnej30 oraz opracowała 36 publikacji edukacyjnych31.  

W 2019 r., w ramach prowadzonej przez Agencję działalności inwestycyjnej, zakupiono komputery 
stacjonarne, przenośne wraz z dodatkowymi monitorami (465 tys. zł), rozbudowano serwer o dyski 
twarde (44,9 tys. zł) oraz wdrożono aplikację Kreator w ramach POWER (46,8 tys. zł) i inne aplikacje 
o licencji wieczystej (1,4 tys. zł). Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania planu przychodów 
i kosztów zawarto w załączniku (patrz wzór załącznik 5.2.). 

3.1.5.  REALIZACJA WNIOSKÓW POKONTROLNYCH 

W związku z ustaleniami kontroli nr P/19/001 wykonania planu finansowego Agencji w 2018 r., 
Najwyższa Izba Kontroli sformułowała siedem wniosków pokontrolnych, wszystkie wnioski zostały 
zrealizowane. 

1. Agencja wykonała wniosek o podjęcie skutecznych działań w celu zrealizowania projektu 
pt. Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej 
polityki zdrowotnej, objętego dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Przeprowadziła 
14 szkoleń, a także udostępniła na stronie internetowej kreator do tworzenia programów 
polityki zdrowotnej oraz opracowała 36 publikacji edukacyjnych. 

2. Agencja zrezygnowała z wynajmu dwóch miejsc parkingowych (jedno w Krakowie32 i drugie 
we Wrocławiu33) po przeprowadzeniu kalkulacji w ramach wniosku o dokonanie analizy 
celowości odpłatnego wynajmu miejsc parkingowych w celu ograniczenia kosztów. Miesięczne 
opłaty zmniejszyły się o 350 zł netto miesięcznie. W 2019 r. wyniosły 800 zł netto miesięcznie za 
wynajem czterech miejsc parkingowych w Krakowie oraz 450 zł netto miesięcznie za wynajem 

                                                           
27  Na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.05.02.00-00-0002/18-00, zawartej w dniu 5 kwietnia 2018 r. 

pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a AOTMiT. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności 
systemu ochrony zdrowia w zakresie: tworzenia samorządowych programów polityki zdrowotnej, regionalnych strategii 
ochrony zdrowia, świadczeń objętych finansowaniem ze środków publicznych, procesu taryfikacji, procesu 
terapeutycznego. Okres realizacji projektu: od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2022 r.  

28  Dnia 18 września 2019 r. Agencja zawarła z Ministrem Zdrowia aneks nr POWR.05.02.00-00-0002/18-01 do Umowy 
o dofinansowanie projektu nr POWR.05.02.00-00-0002/18-00, w którym określono łączną wysokość wydatków 
kwalifikowanych projektu oraz nową treść wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.  

29  W ramach realizacja zadania nr 1: Wypracowanie i przeprowadzenie programów szkoleń.  
30  W ramach realizacji zadania nr 2: Stworzenie Repozytorium jako informatycznej platformy wymiany wiedzy na temat HTA 

i Programów Polityki Zdrowotnej.  
31  W ramach realizacji zadania nr 3: Wypracowanie materiałów edukacyjnych wykorzystywanych w ramach prowadzonych 

zadań.  
32  Aneks nr 1 z dnia 28 czerwca 2019 roku do umowy najmu Nr 114A/10/2018, zawartej w Warszawie, w dniu 

5 października 2018 roku, pomiędzy Profuturo sp. z o o. spółka komandytowa a AOTMiT. 
33  Aneks nr 1 z dnia 12 sierpnia 2019 roku do umowy najmu Nr 135/11/2018, zawartej w Warszawie, w dniu 

14 listopada 2018 roku, pomiędzy Dalmor S.A a AOTMiT. 
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trzech miejsc postojowych we Wrocławiu. Agencja wynajmuje także w Warszawie 21 miejsc 
parkingowych w cenie 921,2 zł netto miesięcznie za miejsce parkingowe. 

3. W Agencji wyeliminowano stwierdzone wcześniej nieprawidłowości dotyczące dokumentowania 
ustalenia szacunkowej wartości i wyboru wykonawców zamówień, których wartość nie przekracza 
równowartości w złotych kwoty 30 tys. euro. W kwietniu i maju 2019 r. przeprowadzono 
szkolenia dla pracowników Agencji, dotyczące zamówień publicznych o wartości poniżej 
30 tys. euro, obejmujące m.in. przygotowanie wniosków zakupowych. 

4. W Agencji dokonano analizy celowości tworzenia Zespołu Zamiejscowego do spraw 
analitycznych w Chełmie i przygotowano raport pt. Analiza lokalizacji Zespołu Zamiejscowego 
AOTMiT w Polsce Wschodniej. Do dnia zakończenia kontroli w Agencji Zespół Zamiejscowy 
w Chełmie nie został utworzony. 

5. W Agencji, zgodnie z wnioskiem NIK, przestrzegano zasad przeprowadzania procesu rekrutacji 
w sposób zapewniający przejrzysty wybór kandydatów, zgodnie z § 6 ust. 2 i 4 Zarządzenia 
Nr 27/2015 Prezesa AOTMiT z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie trybu przeprowadzania naboru 
na wolne stanowiska pracy, tj. sporządzano protokoły z naborów oraz dokumentowano oceny 
kandydatów. 

6. W Agencji, zgodnie z wnioskiem NIK zapewniono nadzór nad wykonaniem zadań określonych 
w umowach cywilnoprawnych. W umowach wprowadzono zapis, że odbioru usług dokonuje 
dyrektor komórki organizacyjnej AOTMiT lub osoba go zastępująca, na podstawie sprawozdania 
od zleceniobiorcy. 

7. Agencja, w 2019 r., na podstawie art. 31n pkt 3 ustawy o świadczeniach, wydała 195 opinii 
do projektów programów polityki zdrowotnej. Wszystkie opinie zostały wydane przez Prezesa 
Agencji z zachowaniem ustawowego terminu, tj. dwóch miesięcy, o którym mowa w art. 48a 
ust. 7 ustawy o świadczeniach, co wskazuje na wykonanie wniosku NIK z 2011 r. dotyczącego 
terminowego wydawania opinii w sprawie projektów samorządowych programów polityki 
zdrowotnej. 

 

3.2.  SPRAWOZDANIA 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania przez AOTMiT sprawozdań za 2019 r.: 
− z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej w układzie zadaniowym (Rb-BZ2) 

oraz 
− sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2019 r. o stanie należności oraz 

wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz 
poręczeń i gwarancji (Rb-Z).  

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 r. było w trakcie przygotowania i w czasie 
niniejszej kontroli nie zostało w pełni sporządzone34. Kwoty wykazane w sprawozdaniach Rb-BZ2,  
Rb-N i Rb-Z były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. W dniu 5 marca 2020 roku 
Agencja złożyła do Ministerstwa Zdrowia korektę sprawozdania Rb-N za IV kwartał 2019 r.35 
Zarządzenie Prezesa Agencji Nr 2/2019 w sprawie wytycznych dotyczących sprawozdawczości Biura 
Księgowości36 określało, m.in. rodzaje sporządzanych sprawozdań oraz osoby odpowiedzialne za ich 
przygotowanie i weryfikację. Zastosowany system kontroli zarządczej oraz opracowane procedury 
były racjonalne i zapewniały prawidłowość sprawozdań. Agencja zidentyfikowała i oszacowała 
ryzyka w obszarze sprawozdawczości. Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone 
terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 

                                                           
34  Zgodnie z art. 31u ust. 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, Prezes Agencji w terminie do 30 kwietnia każdego 

roku przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 
poprzedni. 

35  Zmiana dotyczyła pozycji N3.2 depozyty na żądanie, kol.10 banki, gdzie pierwotna kwota wyniosła 402 502,88 zł. 
Natomiast kwota po korekcie wyniosła 399 997, 28 zł, różnica w kwocie to 2 505,60 zł i dotyczyła wyceny różnic 
kursowych naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku walutowym w euro. 

36  Zarządzenie Nr 2/2019 Prezesa Agencji z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wytycznych dotyczących sprawozdawczości 
Biura Księgowości AOTMiT. 
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4. INFORMACJE DODATKOWE 
W dniu 9 kwietnia 2020 r. do Prezesa Agencji skierowano wystąpienie pokontrolne, w którym 
sformułowano następujące wnioski pokontrolne: 

1. Opracowanie, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, systemu pozwalającego 
na ewidencjonowanie informacji o statusie zgłoszonych wniosków i zleceń o przeprowadzenie 
analiz weryfikacyjnych, który umożliwi ich przyporządkowanie do opłat wnoszonych przez 
wnioskodawców na konto Agencji.  

2. Ustalanie propozycji wysokości odpisu dla Agencji w oparciu o rzeczywiste koszty poniesione 
w latach ubiegłych. 

3. Wyeliminowanie przypadków nieterminowego zamieszczania ogłoszeń o udzieleniu zamówień. 
4. Zasięganie opinii konsultantów krajowych z dziedziny medycyny odpowiedniej dla danego 

świadczenia opieki zdrowotnej oraz/lub Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia niezwłocznie 
po otrzymaniu zlecenia od Ministra Zdrowia na przygotowanie rekomendacji dla danego 
świadczenia opieki zdrowotnej, co do zakwalifikowania go jako świadczenie gwarantowane.  

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła również uwagę na konieczność efektywnego wdrożenia projektu 
System Monitorowania Kosztów Leczenia, zarekomendowanego do dofinansowania 28 lutego 2019 r. 
w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 10 963,1 tys. zł. 
Pierwsze prace nad opracowaniem systemu teleinformatycznego rozpoczęły się pięć lat temu.  

Prezes Agencji zgłosił zastrzeżenia, w zakresie sformułowanych fragmentów zdań zaprezentowanych 
w ocenie ogólnej i stwierdzonych nieprawidłowościach oraz przedłożonych wniosków, dotyczące: 

- niedysponowania przez Agencję informacją o części wniosków o objęcie refundacją i ustalenie 
urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu 
medycznego, która pozwalałaby na ich przyporządkowanie do wniesionych przez wnioskodawców 
opłat za przeprowadzenie analiz weryfikacyjnych; 

- zakupu sprzętu elektronicznego dla nieotwartego Zespołu Zamiejscowego w Chełmie; 
- zasięgnięcia przez Prezesa Agencji ze znacznym opóźnieniem opinii konsultantów krajowych 

z dziedziny medycyny odpowiedniej dla danego świadczenia opieki zdrowotnej oraz/lub Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia dla sześciu zleceń przekazanych przez Ministra Zdrowia 
na przygotowanie rekomendacji dla danego świadczenia opieki zdrowotnej, co do 
zakwalifikowania go jako świadczenie gwarantowane; 

- niewydania przez Agencję wszystkich zaplanowanych do realizacji na 2019 rok projektów taryf. 

Zastrzeżenia w tych sprawach zostały oddalone przez Komisję Rozstrzygającą w Najwyższej Izbie 
Kontroli. Uwzględniono natomiast, w części, jedno zastrzeżenie. Doprecyzowano sformułowanych 
wniosek pokontrolny dotyczący wysokości odpisu ze środków NFZ dla Agencji, który brzmi „Ustalenie 
propozycji wysokości odpisu dla Agencji z uwzględnieniem m.in. rzeczywistych kosztów poniesionych 
w latach ubiegłych.” 
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5. ZAŁĄCZNIKI 

5.1. KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I 

TARYFIKACJI   
Oceny wykonania planu finansowego Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dokonano 
stosując kryteria37 oparte na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych 
w Analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 roku38. 
Przychody (P):     47 154,6 tys. zł     
Koszty (K) (łącznie z wydatkami 
majątkowymi):     38 870,6 tys. zł   
Łączna kwota (G = P + K):    86 025,2 tys. zł  
Waga przychodów  
w łącznej kwocie:    (Wp = P : G) 0,5482 
Waga kosztów (łącznie z wydatkami 
majątkowymi) w łącznej kwocie:   (Wk = K : G) 0,4519 
Nieprawidłowości w przychodach ocenione, jako nierzetelne:  
• Agencja nie miała systemu pozwalającego na rzetelne ewidencjonowanie informacji dotyczących 

wniosków o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, złożonych przez 
wnioskodawców Ministrowi Zdrowia, o których mowa w art. 35 ustawy o refundacji. Skutkowało 
to odnotowaniem na rachunku Agencji, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., 63 opłat 
za przygotowanie analiz weryfikacyjnych o łącznej wartości 6399,2 tys. zł, tj. 13,57% przychodów 
ogółem, które nie były związane ze zleceniami Ministra Zdrowia o dokonanie analiz 
weryfikacyjnych.  

Ocena cząstkowa przychodów (Op):   (5) pozytywna 
Nieprawidłowości w kosztach (łącznie z wydatkami majątkowymi) ocenione, jako poniesione 
z naruszaniem prawa, niecelowe lub nierzetelne, dotyczyły: 
• zakupienia w ramach postępowań nr 1/2019 oraz 5/2019, a następnie zarezerwowania 

dla Zespołu Zamiejscowego w Chełmie sprzętu elektronicznego, o łącznej wartości 37,9 tys. zł, 
tj. 0,10% kosztów ogółem. Pomimo, że do dnia zakończenia czynności kontrolnych, Zespół 
Zamiejscowy w Chełmie nie został utworzony; 

• braku osiągnięcia zaplanowanego, w planie finansowym w układzie zadaniowym na rok 2019, 
miernika, tj. 150 wydanych projektów taryf dla realizacji zadania 20.1.1.3. W 2019 roku Agencja 
przygotowała 70 projektów taryf; 

• zbyt wysoko oszacowanego przez Agencję odpis na pokrycie kosztów swojego funkcjonowania, 
który zaproponowano na 2019 r. w kwocie 39 419 tys. zł, bez uwzględnienia faktycznie 
poniesionych kosztów funkcjonowania AOTMiT w latach ubiegłych.  Należy zaznaczyć, że Agencja 
miała nadwyżki wolnych środków, których stan na koniec 2018 r. wynosił 97 822 tys. zł. 

Ocena cząstkowa kosztów  
(Ok) (łącznie z wydatkami majątkowymi):   (3) gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny 
       pozytywnej ani dla oceny negatywnej.  
Łączna ocena przychodów i kosztów ŁO39:   ocena przychodów (5), ocena kosztów (3) 
Wyliczenie: ŁO = 5 x 0,5482 + 3 x 0,4519 = 4,0967. 
Opinia o sprawozdaniach:     pozytywna 
Ocena ogólna:      pozytywna  

                                                           
37 http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
38 Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/. 
39  ŁO = Op x Wp + Ok x Wk 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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5.2. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH 

I TARYFIKACJI 

 

Lp. Wyszczególnienie 

2018 2019 

4:3 6:3 6:4 6:5 
Wykonanie 

Plan 
wg ustawy 

budżetowej1) 

Plan po 
zmianach Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Część A − Zadania wynikające z ustawy tworzącej Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

20. 

Zadania wynikające 
z ustawy z dnia  
27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach 
opieki zdrowotnej 
finansowanych ze 
środków publicznych 

31 207,0 46 785,0 45 420,0 38 873,5 149,9 124,6 83,1 85,6 

20.1.1.2  

Ocena świadczeń 
opieki zdrowotnej 
i technologii 
medycznych 

7 729,7 11 950,0 11 009,0 10 644,0 154,6 137,7 89,1 96,7 

20.1.1.3 

Analizy kosztowe 
wybranych procedur 
i procesów 
medycznych wraz 
z ich taryfikacją 
i benchmarkingiem 

15 760,5 25 150,0 23 304,0 17 140,0 159,6 108,8 68,2 73,5 

20.3.3.1 

Opracowanie 
stanowisk w sprawie 
zakwalifikowania 
leków bądź wyrobów 
medycznych jako 
świadczenia 
gwarantowanego 

7 716,8 9 685,0 11 107,0 11 088,7 125,5 143,7 114,5 99,8 

Część B − Plan finansowy w układzie memoriałowym 

I. Stan na początek roku         

 Środki obrotowe, w tym: 95 051,0 85 018,0 98 333,0 98 333,0 89,4 103,5 116,7 100,0 

 środki pieniężna 94 918,0 84 858,0 98 248,0 98 248,0 89,4 103,5 115,8 100,0 

 należności 133,0 160,0 85,0 85,0 120,3 63,9 53,1 100,0 

 Zobowiązania, w tym: 2076,0 4500,0 2450,0 2450,0 216,8 118,0 54,4 100,0 

 wymagalne 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 

II. Przychody 34 991,0 46 785,0 46 640,0 47 154,6 133,7 134,8 100,8 101,1 

 
Przychody z tyt. opłat za 
przygotowania analiz 
weryfikacyjnych Agencji 

7 110,0 6 602,0 6 704,0 8 024,3 92,9 112,9 121,5 119,7 

 Odpis na 
taryfikację/Agencję 26 148,0 36 785,0 36 785,0 36 785,0 140,7 140,7 100,0 100,0 

 Dotacje z budżetu 0,0 389 213,0 127,5 - - 32,8 59,9 

 środki otrzymane z Unii 
Europejskiej 22,0 2 136,0 1 191,0 774,7 9 709,0 3 521,4 36,3 65,1 

 Pozostałe przychody, 
w tym: 1711,0 873,0 1 747,0 1 443,1 51,0 84,3 165,3 82,6 

 odsetki, w tym: 1 210,0 800,0 1 280,0 1 350,6 66,1 111,6 168,8 105,5 

 
odsetki od depozytów 
u Ministra Finansów  
lub z tytułu skarbowych 

1 210,0 800,0 1 280,0 1 342,9 66,1 111,0 167,9 104,9 

 Równowartość odpisów 
amortyzacyjnych 38,0 23,0 23,0 24,2 60,5 63,7 105,2 105,2 
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 Niewykorzystany odpis 
na taryfikację 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 

 Inne 463,0 50,0 444,0 68,3 10,8 14,8 136,6 15,4 

III. Koszty 31 082,0 46 785,0 45 420,0 38 870,6 150,5 125,1 83,1 85,6 

 Amortyzacja 426,0 822,0 702,0 567,0 193,0 133,1 69,0 80,8 

 Materiały i energia 303,0 450,0 781,0 624,1 148,5 206,0 138,7 79,9 

 Usługi obce 5 083,0 11 842,0 10 049,0 8 290,8 233,0 163,1 70,0 82,5 

 Wynagrodzenia, w tym: 20 835,0 26 327,0 26 824,0 23 902,8 126,4 114,7 90,8 89,1 

 osobowe, w tym: 18 448,0 22 450,0 23 602,0 21 718,3 121,7 117,7 96,7 92,0 

 osobowe - projekt  
POWER 125,0 0,0 653,0 562,5 - 450,0 - 86,1 

 osobowe - projekt Mapy 0,0 0,0 368,0 88,5 - - - 24,1 

 bezosobowe, w tym: 2 387,0 3 877,0 3 222,0 2 184,5 162,4 91,5 56,4 67,8 

 bezosobowe - projekt 
POWER 0,0 0,0 45,0 13,2 - - - 29,3 

 bezosobowa - projekt 
Mapy 0,0 0,0 490,0 0,0 - - - 0,0 

 Składki, w tym: 3 250,0 4 451,0 4 627,0 3 887,2 137,0 119,6 87,3 84,0 

 ubezpieczenia społeczne 2 826,0 3 901,0 4 049,0 3 390,4 138,0 120,0 86,9 83,7 

 Fundusz Pracy 424,0 550,0 578,0 496,8 129,7 117,2 90,3 86,0 

 Podatki i opłaty, w tym: 141,0 315,0 225,0 192,5 223,4 136,5 61,1 85,6 

 podatek od towarów 
i usług 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 

 opłaty na rzecz JST 0,0 0,0 2 0,7 - - - 35,0 

 opłaty na rzecz budżetu 
państwa 2,0 5,0 3,0 1,9 250,0 95,0 38,0 63,3 

 opłaty na rzecz PFRON 139,0 310,0 220,0 189,9 223,0 136,6 61,3 86,3 

 Pozostałe koszty 
funkcjonowania 1 044,0 2 578,0 2 212,0 1 405,2 246,9 134,6 54,5 63,5 

IV. Stan na koniec roku         

 Środki obrotowa, w tym: 98 333,0 85 446,0 101 220,0 102 651,4 86,9 104,4 120,1 101,4 

 środki pieniężne 98 248,0 85 266,0 101 170,0 102 647,0 86,8 104,5 120,4 101,5 

 należności 85,0 180,0 50,0 4,4 211,8 5,2 2,4 8,8 

 Zobowiązania, w tym: 2 450,0 4 600,0 3 270,0 1 414,5 187,8 57,7 30,8 43,3 

 wymagalne 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 

Część B − Dane uzupełniające 

 

Zobowiązania zaliczane 
da państwowego długu 
publicznego wg wartości 
nominalnej 

2 450,0 4 600,0 3 270,0 1 414,5 187,8 57,7 30,8 43,3 

Część C – Dane uzupełniające 

 

Wolne środki finansowe 
przekazane w 
zarządzanie lub depozyt 
u Ministra Finansów 

97 822,0 85 446,0 101 170,0 105 797,1 87,4 108,2 123,8 104,6 

Opracowanie własne na podstawie danych AOTMiT z wykonania określonego w ustawie budżetowej na 2019 r. planu finansowego, 
zweryfikowanego przez NIK.  
1) Ustawa budżetowa na rok 2019 (Dz. U. poz. 198).  
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5.3. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO INFORMACJĘ O WYNIKACH KONTROLI  
 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
4. Prezes Rady Ministrów 
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
6. Rzecznik Praw Obywatelskich 
7. Minister Finansów 
8. Minister Zdrowia 
9. Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
10. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
11. Komisja Zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej Polski
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