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Protokół nr 11/2020 
z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji  

w dniu 26 listopada 2020 roku 
w formie wideokonferencji 

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

1. Jakub Adamski  

2. Jakub Berezowski  

3. Dominika Janiszewska-Kajka – uczestniczyła w posiedzeniu do końca pkt. 7. porządku obrad 

4. Jakub Kraszewski  

5. Filip Nowak – prowadził posiedzenie do części omawianych razem pkt. 4.,5.,6. porządku obrad; 

uczestniczył w posiedzeniu do zakończenia omawianych razem pkt. 4.,5.,6. 

6. Monika Raulinajtys-Grzybek 

7. Daniel Rutkowski – uczestniczył w posiedzeniu od pkt 3. do zakończenia omawianych razem 

pkt. 4.,5.,6. porządku obrad 

8. Piotr Nowicki – prowadził posiedzenie od części omawianych razem pkt. 4.,5.,6. porządku 

obrad 

9. Waldemar Stylo 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Rady. 

2. Przedstawienie planu posiedzenia oraz omówienie konfliktów interesów.  

3. Przedstawienie propozycji aktualizacji mnożnika zmian wielkości kosztów na rok 2021. 

4. Omówienie wyników porównania kosztów tych samych zabiegów operacyjnych u pacjentów 

z rozpoznaniem nowotworowym oraz pozostałych. 

5. Omówienie wyników analizy kosztów świadczeń gwarantowanych z zakresu radioterapii chorób 

nowotworowych. 

6. Omówienie wyników analizy kosztów hospitalizacji do radioterapii i chemioterapii. 

7. Omówienie wyników analizy kosztów świadczeń gwarantowanych w ramach programów 

lekowych. 

8. Omówienie i zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 29 października 2020 r. 

9. Sprawy organizacyjne. 

10. Zakończenie posiedzenia.  

Ad 1. Posiedzenie o godzinie 09:05 otworzył Przewodniczący Rady Filip Nowak.  

Ad 2. Rada jednogłośnie (8 osób obecnych) zatwierdziła zaproponowany porządek obrad. 

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

oświadczenia dotyczące braku konfliktu interesów.  
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Ad 3. Analityk Wydziału Taryfikacji Agencji przedstawił prezentację „Aktualizacja mnożnika zmian 

wielkości kosztów”. 

Na posiedzenie włączył się Daniel Rutkowski, który złożył oświadczenie dotyczące braku konfliktu 

interesów. 

Zdaniem Rady, nadzwyczajna sytuacja związana z trwającą w kraju epidemią i znaczący wzrost popytu 

na pracę personelu medycznego wpływa na dynamiczny wzrost wynagrodzeń. Ustalanie ewentualnego 

wskaźnika wzrostu wynagrodzeń jest zależne od czasu trwania pandemii i jej intensywności, 

co przełoży się na presję wzrostu wynagrodzeń kadry medycznej.  

Ad 4. Analitycy Wydziału Taryfikacji Agencji przedstawili dwie prezentacje „Świadczenia 

gwarantowane z obszaru leczenia chorób nowotworowych podsumowanie” i „Porównanie kosztów 

tych samych zabiegowych JGP u pacjentów z rozpoznaniem nowotworu złośliwego oraz pozostałych”. 

Rada zdecydowała o odłożeniu dyskusji nad tematem na dalszy etap posiedzenia, po wysłuchaniu 

prezentacji dot. pkt. 5. i 6. porządku obrad. 

Ad 5. Analityk Wydziału Taryfikacji Agencji przedstawił prezentację „Świadczenia gwarantowane 

z zakresu radioterapii chorób nowotworowych – katalog 1D”. 

Rada zdecydowała o odłożeniu dyskusji nad tematem na dalszy etap posiedzenia, po wysłuchaniu 

prezentacji dot. pkt. 6. porządku obrad. 

Ad 6. Analityk Wydziału Taryfikacji Agencji przedstawił prezentację „Hospitalizacje do radio- 

chemioterapii”. 

Ad 4., ad 5. i ad. 6. Rada przeprowadziła dyskusję dot. trzech tematów onkologicznych (pkt. 4.-6. 

porządku obrad). 

Prowadzenie posiedzenia przejął Piotr Nowicki.  

W wyniku dyskusji, Rada podtrzymała stanowisko, że priorytetem jest wprowadzenie wszystkich taryf 

równocześnie, z uwagi na wzajemne powiązanie obszarów i konieczność ich łącznej oceny.  

W zakresie pkt. 4. i 6. porządku obrad, Rada zaakceptowała analizy przedstawione przez Agencję 

i nie wniosła uwag. W odniesieniu do pkt. 5. porządku obrad, Rada wyraziła wątpliwości 

co do określenia czasu procedury, z uwagi na bardzo dużą rozbieżność między danymi pozyskanymi 

z ośrodków, od eksperta i PTO, przy jednoczesnym braku odpowiedzi na zapytania Agencji ze strony 

Konsultanta Krajowego i towarzystw naukowych. Po uzupełnieniu danych i uzyskaniu ww. odpowiedzi, 

Rada zajmie stanowisko.  

Posiedzenie opuścili Filip Nowak i Daniel Rutkowski.  

Ad 7. Analityk Wydziału Taryfikacji Agencji przedstawił prezentację „Analiza kosztów świadczeń 

towarzyszących do programów lekowych”. 

Rada przeprowadziła dyskusję, w wyniku której uznała, że waga i złożoność tematu wymaga głębszego 

przeanalizowania, w związku w tym postanowiła odłożyć decyzję w tej kwestii. Rada wskazała 

na zasadność jednoczasowego omówienia problematyki programów lekowych dot. kwestii 

onkologicznych z pozostałymi tematami onkologicznymi, omawianymi na posiedzeniu.  

Posiedzenie opuściła Dominika Janiszewska-Kajka. 

Ad 8. Rada 6 głosami „za” zatwierdziła protokół z posiedzenia w dniu 29.10.2020 r. 
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Ad 9. Rada nie omówiła żadnych kwestii organizacyjnych. 

Ad 10. Piotr Nowicki zakończył posiedzenie o godzinie 15:50.  


