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Protokół nr 5/2020 
z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji  

w dniu 9 lipca 2020 roku 
w formie wideokonferencji 

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

1. Jakub Adamski  

2. Jakub Berezowski  

3. Dominika Janiszewska-Kajka – obecna od pkt.3 porządku obrad 

4. Jakub Kraszewski – obecny od części 4 pkt porządku obrad 

5. Filip Nowak – prowadził posiedzenie  

6. Daniel Rutkowski  

7. Piotr Nowicki   - obecny od końca 3 pkt porządku obrad 

8. Waldemar Stylo  

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

1. Monika Raulinajtys-Grzybek  

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Rady. 

2. Przedstawienie planu posiedzenia oraz omówienie konfliktów interesów.  

3. Wydanie stanowiska w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących 

chirurgię noworodka identyfikowanych produktami rozliczeniowymi: PZN01-PZN04. 

4. Omówienie wyników analizy „Porównanie kosztów ponoszonych przez ośrodki onkologiczne 

oraz pozostałe podmioty, w oparciu o ogólne dane finansowo-księgowe”. 

5. Przedstawienie nowych narzędzi analizy i wizualizacji danych na potrzeby procesu taryfikacji. 

6. Zagadnienie metodyczne (np. analiza wynagrodzeń). 

7. Omówienie i zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 28 maja 2020 r. 

8. Sprawy organizacyjne. 

9. Zakończenie posiedzenia.  

Ad 1. Posiedzenie o godzinie 12:15 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( 5 osób obecnych) zatwierdziła porządek obrad. 

Ad 3. Analityk Wydziału Taryfikacji Agencji przedstawił prezentację „Świadczenia gwarantowane  

obejmujące chirurgię noworodka identyfikowane produktami rozliczeniowymi: PZN01–PZN04”. 

Na posiedzenie przybyła Dominika Janiszewska-Kajka. 
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Po ustaleniu ostatecznej treści uchwały, Rada jednogłośnie przyjęła pozytywne stanowisko w sprawie 

taryfy dla świadczeń gwarantowanych obejmujących chirurgię noworodka identyfikowanych 

produktami rozliczeniowymi: PZN01-PZN04. 

Na posiedzenie przybył Piotr Nowicki. 

Ad 4. Rada zapoznała się z przedstawioną przez analityka Wydziału Taryfikacji Agencji prezentacją 

pt. „Koszty funkcjonowania oddziałów/bloków w szpitalach onkologicznych w stosunku do kosztów 

w pozostałych szpitalach”. 

Na posiedzenie przybył Jakub Kraszewski. 

Rada zwróciła uwagę na: 

• potrzebę rozszerzenia prac o uwzględnienie różnic pomiędzy poddanymi analizie ośrodkami 

związanych z  mono lub wieloprofilowością szpitala, wielkością udziału świadczeń 

nieonkologicznych, profilami realizowanych świadczeń onkologicznych oraz szerokością zakresów 

realizowanych procedur, 

• konieczność dalszej analizy w kierunku możliwości zastosowania współczynników korygujących dla 

ośrodków, które w tworzonej sieci szpitali onkologicznych będą pełnić rolę jednostek wiodących, 

tj. o wyższym niż inne poziomie referencyjnym. Ponadto współczynniki powinny być stosowane 

w przypadkach realizowania kompleksowych świadczeń, co aktualnie dotyczy powstających 

unitów specjalistycznych. 

Ad 5. Dyrektor Działu IT Agencji omówił propozycje nowych narzędzi analizy i wizualizacji danych 

na potrzeby procesu taryfikacji, po czym Rada omówiła niektóre aspekty ww. zagadnienia oraz  

przedyskutowała możliwości zastosowania przygotowywanego narzędzia w pracach Rady. 

Ad 6. Analityk Agencji przedstawił prezentację pt. „Badanie poziomu wzrostu wynagrodzeń personelu 

medycznego w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne”, po czym 

Rada przedyskutowała zagadnienia związane z ww. tematem oraz zwróciła uwagę na konieczność 

modyfikacji przedstawionego modelu gromadzenia danych, uwzgledniającego stosowane warianty 

wynagradzania za pracę, funkcjonujące w podmiotach leczniczych. 

Ad 7. Rada jednogłośnie (7 osób obecnych) zatwierdziła protokół z posiedzenia w dniu 28 maja 2020 r.  

Ad 8. Rada omówiła kwestie związane z kolejnym posiedzeniem Rady w lipcu. 

Ad 9. Filip Nowak zakończył posiedzenie o godzinie 15:17. 
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