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Protokół nr 3/2020 
z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji  

w dniu 26 marca 2020 roku 
w formie wideokonferencji 

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

1. Jakub Adamski – uczestniczył w posiedzeniu od pkt 1. do pkt 3. 

2. Jakub Berezowski 

3. Jakub Kraszewski  

4. Filip Nowak – prowadził posiedzenie  

5. Piotr Nowicki  

6. Monika Raulinajtys-Grzybek  

7. Daniel Rutkowski  

8. Waldemar Stylo 

Członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu: 

1. Kamila Malinowska  

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Rady. 

2. Przedstawienie planu posiedzenia oraz omówienie konfliktów interesów.  

3. Przedstawienie propozycji zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów. 

4. Opiniowanie projektów taryf dla świadczeń gwarantowanych obejmujących kompleksowe 

leczenie raka piersi (Breast Cancer Unit). 

5. Sprawy organizacyjne. 

6. Zakończenie posiedzenia.  

Ad 1. Posiedzenie o godzinie 12:13 otworzył Przewodniczący Rady Filip Nowak.  

Ad 2. Przewodniczący stwierdził, że wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu złożyli 

odpowiednie oświadczenia dotyczące braku konfliktu interesów. 

Rada jednogłośnie (8 osób za) zatwierdziła porządek obrad. 

Ad 3. Analityk Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej Agencji przedstawił prezentację 

pt. „Przedstawienie propozycji zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów”. 

Rada przeprowadziła dyskusję, w której pozytywnie odniosła się do zaprezentowanego projektu 

rozporządzenia, przedstawionego w formie prezentacji, zawierającego zapisy dot. ewidencji kosztów 

i ich rozliczania między ośrodkami. Rada zwróciła uwagę na potrzebę rozważenia pewnych kwestii 

i przedyskutowania ich z gronem ekspertów.  

Posiedzenie opuścił Jakub Adamski. 

mailto:sekretariat@aotmit.gov.p
http://www.aotm.gov.pll/


Protokół nr 3/2020 posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji w dniu 26.03.2020 r. 

 

 

 

2 

Ad 4. Analityk Wydziału Taryfikacji Agencji przedstawił prezentację pt. „Kompleksowe leczenie raka 

piersi realizowane w Breast Cancer Unit (BCU)”.  

W tym miejscu, z uwagi na konieczność doprecyzowania zapisów uchwały, Rada omówiła i zatwierdziła 

(5 głosami za; 2 osoby wstrzymały się od głosu, z uwagi na nieobecność na przedmiotowym 

posiedzeniu) protokół z posiedzenia Rady w dn. 27 lutego 2020 r. 

Rada uznała za zasadne ustalenie taryfy zgodnie z propozycją Prezesa przedstawioną w raporcie, 

jednak zwróciła uwagę, że niezasadne jest tworzenie zróżnicowanych wycen tych samych produktów 

JGP dla różnych grup świadczeniodawców, wobec czego rekomendowane jest rozważenie sposobu 

implementacji taryfy poprzez współczynnik Prezesa NFZ. Rada zaproponowała skorelowanie wejścia 

w życie taryfy ze zmianą rozporządzenia Ministra Zdrowia. Zdaniem Rady, moment wejścia taryfy 

w życie powinien być uzależniony od możliwości finansowych płatnika, które zależą od skutków 

finansowych epidemii COVID-19. 

Po ustaleniu ostatecznej treści uchwały, Rada jednogłośnie (7 osób za) przyjęła pozytywne stanowisko 

w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych obejmujących kompleksowe leczenie raka piersi 

(Breast Cancer Unit).  

Ad 5.  Rada nie omówiła żadnych spraw organizacyjnych. 

Ad 6. Filip Nowak zakończył posiedzenie o godzinie 15:24. 

 

 

 

 
Przewodniczący Rady ds. Taryfikacji 

Filip Nowak 

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


