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➢ Taryfa świadczeń – „zestawienie świadczeń gwarantowanych wraz z
przypisanymi im wartościami względnymi”

!!! Taryfa wyrażona jest w punktach a nie w PLN

Proces ustalania taryfy świadczeń
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➢ Ustalenie wzajemnych relacji pomiędzy świadczeniami

➢ Informacja o rzeczywiście ponoszonych kosztach

➢ Podstawa do rekomendacji odnośnie zmian w zakresie świadczeń (zmiana 
między grupami, zmiana wymagań itp.)

➢ Narzędzie do kreowania polityki zdrowotnej państwa

➢ Narzędzie do realizacji priorytetów Ministra Zdrowia

!!!! Zgodnie z ustawą - taryfikowane mogą być świadczenia 
gwarantowane, czyli te wpisane do koszyka

Cele prac na taryfą świadczeń
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Plan Taryfikacji/zlecenie MZ – podstawa prac taryfikacyjnych

Plan Taryfikacji – tworzony 
do 30 czerwca na następny 

rok

• priorytety Ministra Zdrowia

• istotność z punktu widzenia 
zdrowia publicznego

• głos środowiska

• czas oczekiwania na udzielenie 
świadczenia

• Szacowany popyt i aktualna 
podaż

• Udział w ogólnych wydatkach 
płatnika

• Analiza struktury realizacji 
świadczeń

Zlecenie Ministra Zdrowia 

• inne zadania zlecone w zakresie 
taryfikacji świadczeń, 
szczególnie istotna dla 
bieżącego funkcjonowania 
systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego
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Podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń ze środków publicznych (NFZ, MZ)

Dane świadczeniodawców jako podstawowe źródło informacji

Wyceny analogicznych świadczeń w innych krajach

Ceny świadczeń na rynku komercyjnym

Zaplanowanie procesu i wybór świadczeniodawców – źródła danych
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Zakres niezbędnych danych

Ustalenie założeń 

Próba świadczeniodawców

Format danych

Harmonogram postępowania

Postępowanie skierowane do wszystkich 

świadczeniodawców

Ogłoszenie postępowania 

Postępowanie skierowane do próby 

świadczeniodawców 

• Wysłanie wniosków o udostępnienie danych 

do świadczeniodawców

Wszyscy świadczeniodawcy realizujący świadczenie

Świadczeniodawcy wskazani przez Agencję

• Lista świadczeniodawców

• Projekty dokumentów

• Ankieta zgłoszeniowa

• Lista świadczeniodawców

• Projekty dokumentów

Pozyskanie danych od świadczeniodawców
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ŚWIADCZENIODAWCA

Stała współpraca ze 
szpitalami

Liczne kanały 
dotarcia(maile, strona 

AOTMiT, NFZ, MZ, 
eksperci

Wsparcie w 
przygotowaniu i 

przekazaniu

Spotkania 
informacyjne

Pozyskanie danych od świadczeniodawców
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Analiza danych i ustalenie projektów taryf

Długość 

hospitalizacji i 

oddziały

Zużycie zasobów

Koszty zasobów

- osobodzień na oddziale

- blok operacyjny/ pracownia zabiegowa (zł/h)

- wynagrodzenia personelu zabiegowego (zł/h)

- produkty lecznicze/ wyroby medyczne (koszty 

jednostkowe)
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Raport w sprawie taryfy

Charakterystyka 
świadczenia

Sposób oraz poziom 
finansowania

Analiza popytu i podaży

Cenniki komercyjne

Projekty taryf

*pozyskanie danych

*analiza danych i wrażliwości

*ustalenie projektu taryf

*analiza wpływu na budżet oraz system 
opieki zdrowotnej

*najważniejsze informacje i wnioski, w tym 
propozycje
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Publikacja raportu w Biuletynie Informacji Publicznej AOTMiT

Możliwość zgłaszania uwag – 7 dni od publikacji

(uwagi upublicznione w BIP na okres 6 miesięcy)

Możliwość przedstawienia własnych kalkulacji kosztów

Konsultacje publiczne
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Rada ds. Taryfikacji  (ciało opiniodawczo – doradcze)

*powoływana przez Ministra Zdrowia

*10 członków, m.in. przedstawiciele MZ, NFZ, świadczeniodawców

Przebieg posiedzenia

*analiza raportu, zgłoszonych uwag

*konsultacje z zaproszonymi ekspertami

*dyskusja, pytania, wnioski

*stanowisko w sprawie ustalenia taryfy

*stanowisko Rady publikowane w BIP

Rada do spraw Taryfikacji
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Publikacja w 
biuletynie 
informacji 
publicznej 
AOTMiT

Prezes NFZ 
implementuje 

taryfę w terminie 
4 miesięcy

Obwieszczenie Prezesa AOTMiT

Obwieszczenie 

Prezesa 

AOTMiT
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