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Protokół nr 4/2020 
z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji  

w dniu 28 maja 2020 roku 
w formie wideokonferencji 

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

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

2. Jakub Berezowski - obecny do końca pkt 4 porządku obrad 

3. Jakub Kraszewski 

4. Dominika Janiszewska-Kajka 

5. Filip Nowak – prowadził posiedzenie do części pkt 4 porządku obrad, obecny do końca 

pkt 4 porządku obrad 

6. Monika Raulinajtys-Grzybek  

7. Daniel Rutkowski – obecny do końca pkt 4 porządku obrad 

8. Piotr Nowicki  - prowadził posiedzenie od części pkt 4 porządku obrad 

9. Waldemar Stylo - obecny do końca pkt 4 porządku obrad oraz od 7 pkt porządku obrad 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Rady. 

2. Przedstawienie planu posiedzenia oraz omówienie konfliktów interesów.  

3. Zaopiniowanie planu taryfikacji na rok 2021. 

4. Omówienie wyników prac zrealizowanych w ramach przygotowania projektów taryf dla 

świadczeń gwarantowanych obejmujących chirurgię noworodka identyfikowane 

produktami rozliczeniowymi: PZN01-PZN04 oraz patologię noworodka identyfikowane 

produktami rozliczeniowymi: N20–N25. 

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

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

szpitali. 

6. Omówienie i zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 26 marca 2020 r. 

7. Sprawy organizacyjne. 

8. Zakończenie posiedzenia.  

Ad 1. Posiedzenie o godzinie 10:45 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. 
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Ad 3. Analityk Wydziału Taryfikacji Agencji przedstawił Plan Taryfikacji na 2021 rok. 

Rada omówiła przedstawiony plan oraz zwróciła uwagę na konieczność kontynuacji i 

zakończenia uprzednio rozpoczętych procesów taryfikacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

świadczeń onkologicznych  i rehabilitacyjnych. 

Rada 9 głosami zatwierdziła Plan Taryfikacji na 2021 rok. 

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

prezentacją pt. „Świadczenia gwarantowane obejmujące chirurgię noworodka 

identyfikowane produktami rozliczeniowymi:PZN01–PZN04”. 

Rada dyskutowała nad kwestiami związanymi z weryfikacją danych na temat wynagrodzeń 

personelu medycznego, likwidacją współczynnika korygującego oraz potrzebą 

uporządkowania procedur. 

Rada uznała, że zebrane dane i przeprowadzone analizy są wystarczające do ustalenia taryfy 

świadczeń, zwróciła jednak uwagę na konieczność przyjęcia metody eksperckiej przy 

szacowaniu kosztów wynagrodzenia personelu medycznego. 

Przewodniczący Rady oddał prowadzenie posiedzenia Wiceprzewodniczącemu, Panu Piotrowi 

Nowickiemu. 

W dalszej kolejności Rada zapoznała się z prezentacją pt. „Świadczenia gwarantowane 

obejmujące patologię noworodka identyfikowane produktami rozliczeniowymi: N20–N25”. 

Rada uznała, że przedstawione dane wskazują na konieczność przeprowadzenia gruntownej 

analizy i przebudowy produktów rozliczeniowych N20 - N25, co umożliwi powtórną taryfikację 

świadczeń.  

Posiedzenie opuścili: Waldemar Stylo, Daniel Rutkowski, Jakub Berezowski oraz Filip Nowak. 

Ad 5. Analityk Wydziału Taryfikacji Agencji przedstawił prezentację pt. „Ustalenie kosztów 

rzeczywistych i nowy model taryfikacji”, po czym Rada omówiła niektóre aspekty ww. 

zagadnienia. 

Ad 6. Rada jednogłośnie (4 głosami „za” przy wymaganym kworum) zatwierdziła protokół 

z posiedzenia w dniu 26 marca 2020 r.  

Ad 7. Rada nie omówiła żadnych kwestii organizacyjnych. 

Na posiedzenie przybył ponownie Waldemar Stylo. 

Ad 8. Piotr Nowicki zakończył posiedzenie o godzinie 15:19. 
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