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Protokół nr 2/2021 
z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji  

w dniu 16 lutego 2021 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  

5. Filip Nowak – prowadził posiedzenie  

6. Monika Raulinajtys-Grzybek 

7. Daniel Rutkowski  

8. Piotr Nowicki – uczestniczył od części pkt 3 porządku obrad 

9. Waldemar Stylo 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Rady. 

2. Przedstawienie planu posiedzenia oraz omówienie konfliktów interesów.  

3. Opiniowanie projektów taryf dla świadczeń gwarantowanych z zakresu radioterapii chorób 

nowotworowych. 

4. Opiniowanie projektów taryf dla świadczeń gwarantowanych obejmujących zabiegi operacyjne 

u pacjentów z rozpoznaniem nowotworowym. 

5. Opiniowanie projektów taryf dla świadczeń gwarantowanych obejmujących leczenie chorób 

układu krwiotwórczego (JGP: S01-S07, S11-S16 i S21-S23). 

6. Opiniowanie projektów taryf dla świadczeń gwarantowanych obejmujących hospitalizacje 

do radioterapii i chemioterapii. 

7. Sprawy organizacyjne. 

8. Zakończenie posiedzenia.  

Ad 1. Posiedzenie o godzinie 15:10 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.  

Ad 3. Na wstępie analityk Wydziału Taryfikacji przedstawił ogólne podsumowanie uwag dla świadczeń 

z obszaru leczenia chorób nowotworowych. 

 W dalszej kolejności analityk Wydziału Taryfikacji Agencji przedstawił prezentację „Świadczenia 

gwarantowane z obszaru leczenia chorób nowotworowych - radioterapia” oraz podsumował uwagi 

złożone do raportu w sprawie ustalenia taryfy dla ww. świadczeń. 
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W trakcie prezentacji analitycznej na posiedzenie przybył Piotr Nowicki. 

Rada wysłuchała stanowiska eksperta, zaproszonego do udziału w posiedzeniu, który odpowiadał 

również na pytania Rady.  

Rada przedyskutowała zagadnienia podniesione przez eksperta. Ze względu na wątpliwości, związane 

z uwagami do raportu, Rada zdecydowała, że wróci do omawiania tematu pod koniec posiedzenia. 

Ad 4. Analityk Wydziału Taryfikacji Agencji przedstawił prezentację „Porównanie kosztów tych samych 

zabiegowych JGP u pacjentów z rozpoznaniem nowotworu złośliwego oraz pozostałych”, a także 

podsumował uwagi złożone do raportu w sprawie ustalenia taryfy dla ww. świadczeń. 

Rada wysłuchała stanowiska eksperta, zaproszonego do udziału w posiedzeniu. Ekspert stwierdził, 

że kierunek zmian przyjętych w raporcie Agencji jest właściwy. Podkreślił, natomiast, 

że w kompleksowym leczeniu onkologicznym należałoby uwzględnić diagnostykę i leczenie chorób 

towarzyszących chorobom nowotworowym tj.: badań laboratoryjnych, radiologicznych, 

histopatologicznych oraz konsultacji specjalistycznych. 

Rada przedyskutowała ww. zagadnienia oraz uznała za zasadne ustalenie taryfy zgodnie z propozycją 

Prezesa przedstawioną w raporcie. Rada stwierdziła, że przeprowadzone analizy kosztowe potwierdziły 

konieczność zwiększenia taryfy, co jest zgodne z oczekiwaniami środowiska.  

Ad 5. Analityk Wydziału Taryfikacji podsumował raport w sprawie świadczeń gwarantowanych 

obejmujących leczenie chorób układu krwiotwórczego. 

Rada przedyskutowała ww. zagadnienia i uznała za zasadne ustalenie taryfy zgodnie z propozycją 

Prezesa przedstawioną w raporcie. Analiza danych kosztowych wskazała na konieczność 

wprowadzenia zmian w ww. obszarze. Rada podkreśliła, że dane zostały poddane walidacji  w toku 

konsultacji  z przedstawicielami środowiska, a brak uwag na etapie konsultacji wskazuje na trafność 

zaproponowanych zmian. 

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

chemioterapii”, a także podsumował uwagi złożone do raportu w sprawie ustalenia taryfy dla ww. 

świadczeń. 

Rada odniosła się do złożonych do raportu uwag oraz przedyskutowała zagadnienia związane 

z projektem taryfy.  

Rada uznała za zasadne ustalenie taryfy zgodnie z propozycją Prezesa przedstawioną w raporcie. 

Rada zwróciła uwagę, iż propozycja taryfy obejmuje także wprowadzenie nowych produktów, które 

mają  na celu promowanie krótkich pobytów i tym samym sprzyjanie optymalizacji wykorzystania 

zasobów dedykowanych chemio- i radioterapii. 

cd. Ad 3.  Rada wróciła do omówienia tematu dot. świadczeń gwarantowanych z obszaru leczenia 

chorób nowotworowych – radioterapia. W szczególności dyskutowała nad wyceną poszczególnych 

produktów w brachyterapii. Rada stwierdziła, że konieczne jest szersze skonsultowanie projektów taryf 

z tego zakresu. 

Ad 4-6.  Po ustaleniu ostatecznej treści uchwały, Rada jednogłośnie przyjęła pozytywne stanowisko 

w sprawie świadczeń gwarantowanych obejmujących zabiegi operacyjne u pacjentów z rozpoznaniem 

nowotworowym . 
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Po ustaleniu ostatecznej treści uchwały, Rada jednogłośnie przyjęła pozytywne stanowisko w sprawie 

świadczeń gwarantowanych obejmujących leczenie chorób układu krwiotwórczego. 

Po ustaleniu ostatecznej treści uchwały, Rada jednogłośnie przyjęła pozytywne stanowisko w sprawie 

świadczeń gwarantowanych obejmujących hospitalizacje do radio- chemioterapii. 

Ad 7. Rada nie omówiła żadnych kwestii organizacyjnych. 

Ad 8. Filip Nowak zakończył posiedzenie o godzinie  19:25.  


