
Harmonogramy 
przyjęć

Opracowanie:
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej 



Cele szkolenia:

₋ usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zasad prawidłowego
prowadzenia i sprawozdawczości harmonogramów

₋ omówienie kwestii prezentowania danych w Informatorze
o Terminach Leczenia

₋ przedstawienie zasad prawidłowego prowadzenia
i sprawozdawczości harmonogramów przyjęć z zakresu
fizjoterapii (fizjoterapia ambulatoryjna i domowa), których
obowiązek założenia i prowadzenia w czasie rzeczywistym
w AP-KOLCE wszedł w życie od 1 stycznia 2020



CZĘŚĆ I: 
CZĘŚĆ I

harmonogramy przyjęć – informacje ogólne

Od 1 stycznia 2020 r. zgodnie z ustawą z dnia 

27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1373 z późn. zm.), wszyscy 

świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki 

zdrowotnej są zobowiązani do założenia 

i prowadzenia harmonogramów przyjęć. 



CZĘŚĆ I: 
CZĘŚĆ I

harmonogramy przyjęć – informacje ogólne

Zasady prowadzenia harmonogramów przyjęć zostały 
opisane w art. 19a ww. ustawy 

oraz 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 

26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych 
informacji przetwarzanych przez 

świadczeniodawców, szczegółowego sposobu 
rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania 

podmiotom zobowiązanym do finansowania 
świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1207 z późn. zm.).



CZĘŚĆ I: 
CZĘŚĆ I

harmonogramy przyjęć – informacje ogólne

Harmonogramów nie prowadzi się wyłącznie w:

• szpitalnych oddziałach ratunkowych,
• izbach przyjęć,
• oddziałach intensywnej opieki medycznej,
• poradni pediatrycznej,
• poradni chorób wewnętrznych,
• poradni chorób wewnętrznych dla dzieci



CZĘŚĆ I
harmonogramy przyjęć – informacje ogólne

Cele prowadzenia harmonogramów /kolejek oczekujących:

• zapewnienie równego traktowania wszystkich 

Świadczeniobiorców oraz sprawiedliwego 

i niedyskryminującego dostępu do świadczeń opieki 

zdrowotnej,

• prosta, rzetelna i dokładna informacja dla 

Świadczeniobiorców o czasie oczekiwania na świadczenia, 

• poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej,

• monitorowanie okresu oczekiwania na udzielenie 

świadczenia opieki zdrowotnej



CZĘŚĆ I
harmonogramy przyjęć – informacje ogólne

Kategorie świadczeniobiorców w harmonogramie

• przyjęty na bieżąco
dotyczy świadczeniobiorcy, któremu udzielono
świadczenia w dniu zgłoszenia, z wyłączeniem
świadczeniobiorcy przyjętego z kategorią

posiadający prawo do korzystania poza
kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz

przyjęty w stanie nagłym,



CZĘŚĆ I
harmonogramy przyjęć – informacje ogólne

Kategorie świadczeniobiorców w harmonogramie

• oczekujący – dotyczy świadczeniobiorcy
wpisywanego na listę oczekujących

Świadczeniodawca kwalifikuje świadczeniobiorcę do odpowiedniej
kategorii medycznej: „przypadek pilny” lub „przypadek stabilny”
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005r.
w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się
świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniodawców na listach
oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. 2005
r. Nr 200, poz. 1661).

Świadczeniobiorcy zakwalifikowani do kategorii medycznej
„przypadek pilny” powinni być umieszczani na liście oczekujących
przed świadczeniobiorcami zakwalifikowanymi do kategorii medycznej
„przypadek stabilny”.



CZĘŚĆ I
harmonogramy przyjęć – informacje ogólne

Lista oczekujących - kategorie medyczne - kwalifikacja

Umieszczanie Świadczeniobiorcy na liście oczekujących następuje
zgodnie z poniższymi kryteriami medycznymi opartymi na aktualnej
wiedzy medycznej:
• stan zdrowia Świadczeniobiorcy
• rokowania co do dalszego przebiegu choroby
• występowanie chorób współistniejących mających wpływ na 

chorobę, z powodu której ma być udzielone świadczenie
• zagrożeniem wystąpienia, utrwalenia lub pogłębienia 

niepełnosprawności



CZĘŚĆ I
harmonogramy przyjęć – informacje ogólne

Kategorie świadczeniobiorców w harmonogramie

• oczekujący objęty diagnostyką onkologiczną lub 
leczeniem onkologicznym na podstawie karty 
diagnostyki i leczenia onkologicznego – w przypadku 
świadczeniobiorcy wpisywanego na listę 
oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 12

• przyjęty w stanie nagłym – w stanach nagłych 
świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane 
świadczeniobiorcy niezwłocznie



CZĘŚĆ I
harmonogramy przyjęć – informacje ogólne

Kategorie świadczeniobiorców w harmonogramie

• kontynuujący leczenie – świadczeniobiorców, 
którzy wymagają okresowego, w ściśle 
ustalonych terminach wykonania kolejnych 
etapów świadczenia, przyjmuje się w celu 
udzielenia tego świadczenia zgodnie z planem 
leczenia

• posiadający prawo do korzystania poza kolejnością ze 
świadczeń opieki zdrowotnej – konieczność 
wskazanie podstawy tego prawa



CZĘŚĆ I
harmonogramy przyjęć – informacje ogólne

Świadczeniobiorcy uprawnieni do korzystania ze świadczeń poza kolejnością:

• kobiety w ciąży,
• świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1a (tj. osoby do 18 r.ż. u których

stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą
życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu),

• świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1b (tj. osoby o znacznym stopniu
niepełnosprawności),

• osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1 (tj. „Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi”, Zasłużeni
Dawcy Przeszczepu” oraz osoby posiadające tytuł „Dawcy Przeszczepu”,

• inwalidzi wojenni i wojskowi,
• żołnierze zastępczej służby wojskowej,
• cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
• Kombatanci,
• działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
• osoby deportowane do pracy przymusowej,
• uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu

wynosi co najmniej 30%,
• weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co

najmniej 30%.



CZĘŚĆ I
harmonogramy przyjęć – informacje ogólne

Wpis do harmonogramu

Wpisywanie świadczeniobiorców do harmonogramu następuje w 
dniu zgłoszenia, w dniach i godzinach pracy świadczeniodawcy. 

Zgodnie z art. 20 ust.10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych:
„W celu otrzymania danego świadczenia opieki zdrowotnej 
świadczeniobiorca może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego 
świadczeniodawcy”. 



CZĘŚĆ II 
Prezentacja danych w Informatorze o terminach leczenia

Informator o terminach leczenia 
Dane gromadzone w harmonogramach przyjęć, w tym informacja o pierwszym wolnym terminie, liczbie 

osób oczekujących, liczbie osób skreślonych oraz średnim czasie oczekiwania, przekazywane przez 
świadczeniodawców do NFZ publikowane są na stronie https://terminyleczenia.nfz.gov.pl



CZĘŚĆ III 
Zasady sprawozdawania danych z harmonogramów

Zasady przekazywania informacji o pierwszym wolnym terminie:

Świadczeniodawcy sprawozdający dane z zakresu list oczekujących są zobowiązani
do przekazywania każdego swojego dnia roboczego informacje o pierwszym
wolnym terminie udzielania świadczenia.

Dane te mają dotyczyć stanu na dzień poprzedzający.

Wskazany pierwszy wolny termin zarówno dla przypadków pilnych jak i stabilnych 
musi być terminem w jaki świadczeniodawca jest w stanie realnie zaproponować 
każdemu potencjalnemu pacjentowi. 



CZĘŚĆ III 
Zasady sprawozdawania danych z harmonogramów

Harmonogramy przyjęć prowadzone są dla komórek organizacyjnych, w których 
udzielane są świadczenia. 

Przykładowy sposób określania PWT w komórce

•Pierwszy wolny termin na świadczenie nr 1: 15 maja 2020 r. 
•Pierwszy wolny termin na świadczenie nr 2: 25 czerwca 2020 r. 
•Pierwszy wolny termin na świadczenie nr 3: 10 grudnia 2020 r. 

Pierwszy wolny termin dla komórki: 10 grudnia 2020 r. 



CZĘŚĆ III 
Zasady sprawozdawania danych z harmonogramów

Zasady przekazywania informacji o pierwszym wolnym terminie:

Niedopuszczalne jest podawanie pierwszego wolnego terminu, który wynika 
z rezygnacji pacjenta wpisanego wcześniej na listę oczekujących. 

W sytuacji, gdy następuje rezygnacja świadczeniobiorcy wpisanego na listę 
oczekujących na udzielenie świadczenia, świadczeniodawca powinien 
poinformować kolejnego pacjenta na liście o możliwości udzielenia świadczenia 
we wcześniejszym terminie. 



CZĘŚĆ III 
Zasady sprawozdawania danych z harmonogramów

Data oceny list oczekujących 

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z 
późn. zm.) listy oczekujących podlegają okresowej, co najmniej raz w miesiącu 
ocenie pod względem prawidłowości prowadzenia dokumentacji, czasu 
oczekiwania na udzielenie świadczenia oraz zasadności i przyczyn zmian terminów 
udzielenia świadczenia.

Ocena dokonywana jest przez jeden z niżej wymienionych podmiotów w zależności 
od rodzaju umowy zawartej przez świadczeniodawcę z Narodowym Funduszem 
Zdrowia:
• zespół oceny przyjęć powołany przez świadczeniodawcę – w przypadku szpitali. 

W skład zespołu wchodzą lekarz specjalista w specjalności zabiegowej, lekarz 
specjalista w specjalności niezabiegowej oraz pielęgniarka naczelna, a w razie jej 
braku inna pielęgniarka albo położna. Obowiązkiem zespołu oceny przyjęć jest 
sporządzanie szczegółowego raportu i przedstawienie go świadczeniodawcy,

• kierownika świadczeniodawcy – w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej,
• świadczeniodawcę – w sytuacji innej niż wyszczególnionej w pkt. 1 i 2.



CZĘŚĆ IV AP-KOLCE

Prowadzenie harmonogramów w AP-KOLCE 

Zasady dotyczące prowadzenia harmonogramów w AP-KOLCE są identyczne jak 
dla wszystkich pozostałych świadczeń, jednakże należy pamiętać o dwóch 
kwestiach:

• harmonogramy w AP-KOLCE są prowadzone w czasie rzeczywistym. 
Wszystkie zmiany na liście powinny być wprowadzane niezwłocznie do 
aplikacji. 

• nawet w przypadku braku kolejek i przyjmowaniu pacjentów na bieżąco 
obowiązkowe jest: 

- stworzenie (zgodnie z umową) odpowiedniego harmonogramu
- comiesięczne uzupełnianie daty oceny kolejki 
- każdego dnia roboczego uzupełnianie PWT.



CZĘŚĆ IV AP-KOLCE

Świadczenia gwarantowane z zakresu rehabilitacji leczniczej w AP-KOLCE:

Od września 2019 r.
• rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych
• rehabilitacja neurologiczna w warunkach
• rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych
• rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych
• kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w warunkach stacjonarnych

Od stycznia 2020 r.
• fizjoterapia ambulatoryjna
• fizjoterapia domowa



CZĘŚĆ IV AP-KOLCE

Wpis do harmonogramu

W aplikacji AP-KOLCE świadczeniodawca wpisuje pacjenta na listę 
oczekujących na wizytę fizjoterapeutyczną i wyznacza mu planowany termin 
udzielenia świadczenia. 

W dniu planowanego terminu udzielenia świadczenia, w którym do 
świadczeniodawcy zgłasza się pacjent, świadczeniodawca skreśla go z listy 
oczekujących ze wskazaniem powodu: „wykonanie świadczenia przez 
świadczeniodawcę” i po ustaleniu planu leczenia wpisuje go do harmonogramu 
przyjęć z kategorią świadczeniobiorcy „kontynuujący leczenie”, i wskazuje 
planowany termin udzielenia świadczenia (termin pierwszego zabiegu).

W ostatnim dniu zabiegowym cyklu fizjoterapii świadczeniodawca 
skreśla pacjenta z powodu wykonania świadczenia.



CZĘŚĆ I: 

Wykaz aktów prawnych
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.).

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 r. poz. 1146 z późn. zm.).

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych
informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych
informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze
środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1207 z późn. zm.).

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i kryteriów ustalania
dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane zakresy świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2015 r.
poz. 1948).

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi
powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących
na udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 200, poz. 1661).

• Zarządzenie Nr 98/2019/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 1 sierpnia 2019 r. w sprawie
ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów
sprawozdawczych XML (z późn. zm.).



Dziękujemy za uwagę


