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i Położnych 
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Dotyczy: prośby o podjęcie działań w kierunku podwyższenia stawki osobodnia za realizację 

świadczeń w rodzaju: pielęgniarska opieka długoterminowa domowa 

 

Szanowna Pani Prezes, 

 

W odpowiedzi na pismo NIPiP-NRPiP-DM.0025.104.2021.JP z dnia 20 lipca 2021 roku, 

dotyczące prośby o podjęcie działań w kierunku podwyższenia stawki osobodnia za realizację 

świadczeń w rodzaju: Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa poprzez wprowadzenie 

zaproponowanych zmian, proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień. 

Zgodnie z art. 31la Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, taryfikacja świadczeń opieki zdrowotnej jest prowadzona na podstawie planu 

taryfikacji AOTMiT, sporządzanego w terminie do dnia 1 czerwca danego roku na rok kolejny 

i akceptowanego przez Ministra Zdrowia. W planie taryfikacji ujmowane są całe obszary 

świadczeń, wybierane przy uwzględnieniu obiektywnych kryteriów, do których należą: 

sytuacja epidemiologiczna i procesy demograficzne zachodzące w Polsce, szczególne potrzeby 

wybranych grup pacjentów, znaczenie finansowe dla systemu ochrony zdrowia, koszty 

społeczne oraz istotność z punktu widzenia priorytetów polityki zdrowotnej państwa. W planie 

zawarty jest również punkt Inne zadania w zakresie taryfikacji, szczególnie istotne dla 

bieżącego funkcjonowania systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, na podstawie 

którego Minister Zdrowia może zlecić prace nad wyceną innych świadczeń, o ile w jego opinii 

istnieje taka potrzeba. 

Z powyższego wynika zatem, że jedynym organem uprawnionym do skutecznego 

zainicjowania procesu wyceny świadczeń jest Minister Zdrowia. Z tego względu prośba 

o podjęcie pilnych działań w kierunku podwyższenia stawki osobodnia za realizację świadczeń 
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w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej została przekazana do Ministra 

Zdrowia, do decyzji o zleceniu Agencji tego zadania. 

Jednocześnie proszę przyjąć zapewnienie, że konstrukcja wycen oparta na wskazaniu 

świadczenia bazowego i wag pozostałych powiązanych produktów względem niego jest 

stosowana w różnych obszarach i nie rzutuje na możliwość zmiany taryf wybranych świadczeń, 

w tym świadczenia wskazanego jako bazowe. 

 

 

Z poważaniem 
 

dr n. med. Roman Topór-Mądry 

/dokument podpisany elektronicznie/ 
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