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ERRATA 

do raportu: WT.541.11.2016 

Rozdział, strona, 
nr wiersza/ nr 

tabeli, nr wiersza 
w tabeli 

Jest 

Rodz. 3.2.2, str 18, 
tab. 16 

nazwa świadczenia 

średnia wartość 
NFZ w 2014 r. 

projekt taryfy 
różnica w stosunku 

do wartości NFZ 

(zł) pkt PLN (%) 

Zabiegi w 
zaburzeniach statyki 
narządu rodnego z 
użyciem materiału 
syntetycznego (M02) 

4 186 72 3 744 -10 

M05 Zabiegi w 
nietrzymaniu moczu 

3 793 58,31 3 032 -20 

Rozdział, strona, 
nr wiersza/ nr 

tabeli, nr wiersza 
w tabeli 

Powinno być 

Rodz. 3.2.2, str 18, 
tab. 16 

nazwa świadczenia 

średnia wartość 
NFZ w 2014 r. 

projekt taryfy 
różnica w stosunku 

do wartości NFZ 

(zł) pkt PLN (%) 

Zabiegi w 
zaburzeniach statyki 
narządu rodnego z 
użyciem materiału 
syntetycznego (M02) 

4 186 
                   73,78     3 836 -8 

M05 Zabiegi w 
nietrzymaniu moczu 

3 793 
                   64,29     3 343 -12 

 

Rozdział, strona, 
nr wiersza/ nr 

tabeli, nr wiersza 
w tabeli 

Jest 

Rozdz. 4, str 19, 
tab. 10 

grupa 
liczba 

świadczeń w 
2014 

wartość 
świadczeń 

wartość 
świadczeń po 
wydzieleniu 

grupy 

skutek finansowy 
dla płatnika 

(zł) (zł) (zł) 

Zabiegi w 
zaburzeniach 

statyki narządu 
rodnego z użyciem 

materiału 
syntetycznego 

(rozliczane w grupie 
M02) 

14 009 58 641 535 52 449 696 -6 191 839 

M05 8456 32 076 599 25 639 607 -6 436 992 

      suma -12 628 831 

Rozdział, strona, 
nr wiersza/ nr 

tabeli, nr wiersza 
w tabeli 

Powinno być 

Rozdz. 4, str 19, 
tab. 10 

grupa 
liczba 

świadczeń w 
2014 

wartość 
świadczeń 

wartość 
świadczeń po 
wydzieleniu 

grupy 

skutek finansowy 
dla płatnika 

(zł) (zł) (zł) 

Zabiegi w 
zaburzeniach 

statyki narządu 
rodnego z użyciem 

materiału 
syntetycznego 

(rozliczane w grupie 
M02) 

14 009 58 641 535 
53 744 744 

 

-4 896 791 

 

M05 8456 32 076 599 28 267 064 -3 809 535 

      suma -8 706 325 
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Rozdział, strona, 
nr wiersza/ nr 

tabeli, nr wiersza 
w tabeli 

Jest Powinno być 

Rozdz. 4, str 19 

Z powyższej tabeli wynika, że przyjęcie 
propozycji taryf, przy założeniu 

niezmienionego poziomu realizacji tych 
świadczeń, będzie się wiązało ze 

spadkiem wydatków płatnika publicznego 
o 12,6 mln zł, co odpowiada obniżeniu o 

14%. 

Z powyższej tabeli wynika, że przyjęcie propozycji taryf, 
przy założeniu niezmienionego poziomu realizacji tych 
świadczeń, będzie się wiązało ze spadkiem wydatków 

płatnika publicznego o 8,7 mln zł, co odpowiada obniżeniu 
o 10%. 

 

Rozdział, strona, 
nr wiersza/ nr 

tabeli, nr wiersza 
w tabeli 

Jest Powinno być 

Rozdz. 5, str 20 

W wyniku analizy kosztów realizacji 
powyższej procedury na podstawie 
danych za rok 2015, uzyskanych od 

świadczeniodawców, oszacowany łączny 
koszt dla świadczeń związanych z 

leczeniem zaburzeń statyki narządu 
rodnego wyniósł 3 744 zł, natomiast dla 
świadczeń z grupy M05 odpowiednio 3 

032 zł. 

W wyniku analizy kosztów realizacji powyższej procedury 
na podstawie danych za rok 2015, uzyskanych od 
świadczeniodawców, oszacowany łączny koszt dla 

świadczeń związanych z leczeniem zaburzeń statyki 
narządu rodnego wyniósł 3 836 zł, natomiast dla świadczeń 

z grupy M05 odpowiednio 3 342 zł. 

 


