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OBWIESZCZENIE 

PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI  

Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2019 R.  

W SPRAWIE TARYFY ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO 

Z ZAKRESU LECZENIA SZPITALNEGO:  POBYT PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO 

ALBO OPIEKUNA FAKTYCZNEGO PRZY PACJENCIE MAŁOLETNIM LUB 

POSIADAJĄCYM ORZECZENIE O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

 

 

 

Na podstawie art. 31lb ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnych 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 1373), ustala się na dzień 30 września 

2019 r. taryfę świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego: Pobyt przedstawiciela 

ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie 

o znacznym stopniu niepełnosprawności, stanowiące załącznik do obwieszczenia. 
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Załącznik do Obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 września 2019 r. 

 

 

Taryfa świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego: pobyt przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie 

małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności 

ŚWIADCZENIE 

GWARANTOWANE* 
NAZWA ŚWIADCZENIA JEDNOSTKOWEGO 

TARYFA 

Świadczenia gwarantowane 

obejmujące pobyt przedstawiciela 

ustawowego albo opiekuna 

faktycznego przy pacjencie 

małoletnim lub posiadającym 

orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

Koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie 

o znacznym stopniu niepełnosprawności 
15 pkt 

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 

szpitalnego (Dz.U. 2019 poz. 1196) 

Taryfa została ustalona w odniesieniu do średniej wartości 1 punktu rozliczeniowego określonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w umowach o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne, leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe oraz w rodzaju 

świadczenia zdrowotne odrębnie kontraktowane w przypadku świadczeń udzielanych w szpitalu. 


