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Protokół nr 2/2020 
z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji  

w dniu 27 lutego 2020 roku 
w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (Agencja) 

Członkowie Rady do spraw Taryfikacji (Rada) obecni na posiedzeniu: 

1. Jakub Adamski – obecny od pkt 3. porządku obrad  

2. Jakub Berezowski 

3. Filip Nowak – prowadził posiedzenie w zakresie pkt 1.-3.  

4. Piotr Nowicki – prowadził posiedzenie w zakresie pkt 4.-7. 

5. Monika Raulinajtys-Grzybek  

6. Daniel Rutkowski  

Członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu: 

1. Jakub Kraszewski  

2. Kamila Malinowska  

3. Waldemar Stylo 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Rady. 

2. Przedstawienie planu posiedzenia oraz omówienie konfliktów interesów.  

3. Omówienie wyników prac zrealizowanych w ramach projektu pn. „Ustalenie kosztów 

rzeczywistych i nowy model taryfikacji” – porównanie wyników z instytutów vs inne typy szpitali. 

4. Omówienie wyników prac zrealizowanych w ramach projektu pn. „Ustalenie kosztów 

rzeczywistych i nowy model taryfikacji” – pogłębiona analiza kliniczna. 

5. Omówienie propozycji wariantowości analiz kosztowych w ramach procesu ustalania taryfy 

świadczeń. 

6. Sprawy organizacyjne. 

7. Zakończenie posiedzenia.  

Ad 1. Posiedzenie o godzinie 12:06 otworzył Przewodniczący Rady Filip Nowak.  

Ad 2. Przedstawiciel Wydziału Taryfikacji Agencji zawnioskował o omówienie pkt 5. proponowanego 

porządku obrad jako pierwszego tematu. Rada przychyliła się do wniosku i jednogłośnie (5 osób 

obecnych) zatwierdziła zmieniony porządek obrad.   

Zmieniony porządek obrad: 

3. Omówienie propozycji wariantowości analiz kosztowych w ramach procesu ustalania taryfy 

świadczeń. 

4. Omówienie wyników prac zrealizowanych w ramach projektu pn. „Ustalenie kosztów 

rzeczywistych i nowy model taryfikacji” – porównanie wyników z instytutów vs inne typy szpitali. 
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5. Omówienie wyników prac zrealizowanych w ramach projektu pn. „Ustalenie kosztów 

rzeczywistych i nowy model taryfikacji” – pogłębiona analiza kliniczna. 

6. Sprawy organizacyjne. 

7. Zakończenie posiedzenia.  

Przewodniczący stwierdził, że wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu złożyli odpowiednie 

oświadczenia dotyczące braku konfliktu interesów. 

Ad 3. Analityk Wydziału Taryfikacji Agencji przedstawił prezentację pt. „Omówienie propozycji 

wariantowości analiz kosztowych”, a Rada przedyskutowała kluczowe elementy przedstawionej 

propozycji.  

W trakcie omawiania tematu, na posiedzenie przybył Jakub Adamski.  

Posiedzenie opuścił Przewodniczący Filip Nowak, a prowadzenie posiedzenia przejął 

Wiceprzewodniczący Piotr Nowicki. 

Ad 4. Analityk Wydziału Taryfikacji Agencji przedstawił prezentację pt. „»Ustalenie kosztów 

rzeczywistych i nowy model taryfikacji« – porównanie wyników z instytutów vs inne typy szpitali”, 

po czym Rada omówiła niektóre aspekty ww. zagadnienia. 

Ad 5. Rada zapoznała się z przedstawioną przez analityka Wydziału Taryfikacji Agencji prezentacją 

pt. „Identyfikacja czynników wpływających na koszt hospitalizacji pacjenta” 

w ramach projektu „Ustalenie kosztów rzeczywistych i nowy model taryfikacji”, a następnie 

przeprowadziła krótką dyskusję dot. zaprezentowanych danych.  

Ad 6. Rada wstępnie omówiła kwestię związaną z terminami kolejnych posiedzeń.  

Ad 7. Piotr Nowicki zakończył posiedzenie o godzinie 15:05. 

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady ds. Taryfikacji 
Piotr Nowicki 

 
 

……………………………………….……………………… 
(data i podpis) 

Przewodniczący Rady ds. Taryfikacji 
Filip Nowak 

 
 

……………………………………….……………………… 
(data i podpis) 


