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Protokół nr 9/2020 
z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji  

w dniu 30 września 2020 roku 
w formie wideokonferencji 

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

1. Jakub Adamski - udział od pkt. 3 porządku obrad 

2. Jakub Berezowski  

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

4. Jakub Kraszewski  

5. Filip Nowak – prowadził posiedzenie  

6. Monika Raulinajtys-Grzybek 

7. Daniel Rutkowski  

8. Piotr Nowicki  

9. Waldemar Stylo 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Rady. 

2. Przedstawienie planu posiedzenia oraz omówienie konfliktów interesów.  

3. Omówienie wyników analiz: „Porównanie kosztów ponoszonych przez ośrodki onkologiczne oraz 

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

4. Omówienie propozycji zmian w Regulaminie Rady. 

5. Omówienie i zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 28 sierpnia 2020 r. 

6. Sprawy organizacyjne. 

7. Zakończenie posiedzenia.  

Ad 1. Posiedzenie o godzinie 09:04 otworzył Przewodniczący Rady Filip Nowak.  

Ad 2. Prowadzący zaproponował dodanie do porządku obrad dyskusji dotyczącej  omówienia 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. 

Zmodyfikowany porządek obrad: 

3. Omówienie wyników analiz: „Porównanie kosztów ponoszonych przez ośrodki onkologiczne oraz 

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

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. Omówienie propozycji zmian w Regulaminie Rady. 
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6. Omówienie i zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 28 sierpnia 2020 r. 

7. Sprawy organizacyjne. 

8. Zakończenie posiedzenia.  

Rada jednogłośnie (7 osób obecnych) zatwierdziła zmodyfikowany porządek obrad. 

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

oświadczenia dotyczące braku konfliktu interesów.  

Ad 3. Analityk Wydziału Taryfikacji Agencji przedstawił prezentację „Porównanie kosztów 

ponoszonych przez ośrodki onkologiczne oraz pozostałe podmioty, w oparciu o ogólne dane 

finansowo-księgowe”. 

W trakcie prezentacji analityczne na posiedzenie dołączyli Jakub Adamski oraz Dominika 

Janiszewska=Kajka. 

Po zapoznaniu się z materiałami analitycznymi Rada uznała, że stanowią dobrą podstawę do pracy nad 

całościową koncepcją wycen w onkologii. Z uwagi na dużą dynamikę zmian w onkologii, zwrócono 

uwagę na konieczność interpretacji przygotowanych danych przez ekspertów.  

Ad 4. Rada przeprowadziła dyskusje dot. analiz 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. 

Ad 5. Rada omówiła propozycje zmian w regulaminie. 

Rada jednogłośnie (9 głosami) zatwierdziła propozycje zmian. 

Ad 5. Rada jednogłośnie (9 głosami) zatwierdziła protokół z posiedzenia w dniu 28 sierpnia 2020 r. 

Ad 6. Rada nie omówiła żadnych kwestii organizacyjnych. 

Ad 7. Filip Nowak zakończył posiedzenie o godzinie 11:00 


