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Protokół nr 6/2020 
z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji  

w dniu 30 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  

4. Jakub Kraszewski – obecny od części pkt 3 porządku obrad 

5. Filip Nowak – prowadził posiedzenie do pkt 4 porządku obrad 

6. Monika Raulinajtys-Grzybek 

7. Daniel Rutkowski  

8. Piotr Nowicki – prowadził posiedzenie od pkt 5 porządku obrad 

9. Waldemar Stylo – obecny do części pkt 5 porządku obrad 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Rady. 

2. Przedstawienie planu posiedzenia oraz omówienie konfliktów interesów.  

3. Omówienie wyników analizy kosztów świadczeń gwarantowanych w ramach programów 

lekowych. 

4. Omówienie wyników analizy kosztów świadczeń gwarantowanych w obszarze: choroby układu 

moczowo-płciowego, finansowane w ramach JGP sekcji L w zakresie leczenia szpitalnego oraz 

wybranych świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 

5. Zagadnienie metodyczne - analiza wynagrodzeń. 

6. Omówienie i zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 9 lipca 2020 r. 

7. Sprawy organizacyjne. 

8. Zakończenie posiedzenia.  

Ad 1. Posiedzenie o godzinie 11:10 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 głosami) zatwierdziła porządek obrad. 

Ad 3. Analityk Wydziału Taryfikacji Agencji przedstawił prezentację „Analiza kosztów świadczeń 

towarzyszących do programów lekowych”. 

W trakcie prezentacji analitycznej do posiedzenia dołączył Jakub Kraszewski. 
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Rada uznała, że zebrane dane i przeprowadzone analizy są wystarczające do ustalenia taryfy 

świadczeń. Rada Jednak zwróciła uwagę iż, konieczne jest uwzględnienie kosztów obsługi aptecznej, 

gdyż jej koszty nie są uwzględnione w refundacji kosztów samej substancji leczniczej. 

Ad 4. Analityk Wydziału Taryfikacji Agencji przedstawił prezentację „Świadczenia gwarantowane 

obejmujące choroby układu moczowo-płciowego (identyfikowane produktami rozliczeniowymi NFZ: 

L00–L105, oraz Z102, Z103, Z105, Z111)]”. 

Rada w ramach dyskusji zwróciła uwagę na wycenę hospitalizacji związanych z wykonywaniem 

zabiegów endoskopowych i laparoskopowych w urologii; możliwość rozważenia podzielenia grupy L31 

na 2 w zależności od metody zabiegu, co skutkowałoby zmniejszeniem wydatków płatnika publicznego 

w porównaniu do pozostawienia wszystkich procedur w jednej wspólnej grupie; wyższe koszty 

świadczeń udzielanych dzieciom oraz potrzebę dodatkowych konsultacji ze środowiskiem.  

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

świadczeń, jednak uważa za konieczne przeprowadzenie dodatkowych konsultacji z ekspertami 

i przedstawicielami świadczeniodawców. 

Ad 5. Analityk Agencji omówił temat dotyczący wynagrodzeń personelu medycznego w podmiotach 

leczniczych udzielających świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne, po czym Rada omówiła ww. 

zagadnienia. 

W trakcie dyskusji Przewodniczący oddał prowadzenie posiedzenia Wiceprzewodniczącemu Piotrowi 

Nowickiemu. 

Posiedzenie opuścił Waldemar Stylo. 

Ad 6. Rada jednogłośnie (8 głosów) zatwierdziła protokół z posiedzenia w dniu 9 lipca 2020 r.  

Ad 7. Rada omówiła kwestie związane z osobami prowadzącymi tematy na kolejnych posiedzeniach. 

Ad 8. Piotr Nowicki zakończył posiedzenie o godzinie 15:40. 

 

 

 

 


