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Protokół nr 3/2021 
z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji  

w dniu 25 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 

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. Omówienie zagadnień metodycznych - metodyka taryfikacji świadczeń kompleksowych. 

5. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia w dniu 16.02.2021 r. 

6. Sprawy organizacyjne. 

7. Zakończenie posiedzenia.  

Ad 1. Posiedzenie o godzinie 14:13 otworzył Przewodniczący Rady Filip Nowak.  

Ad 2. Rada jednogłośnie (9 osób obecnych) zatwierdziła zaproponowany porządek obrad. 

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

oświadczenia dotyczące braku konfliktu interesów.  

Ad 3. Analityk Wydziału Taryfikacji Agencji podsumował ustalenia związane z procedowanym 

tematem. 

Rada przeprowadziła konsultacje z ekspertami zaproszonymi do udziału w posiedzeniu.  

Po zakończeniu konsultacji, Rada przedyskutowała zagadnienia omawiane z ekspertami. 

Następnie Rada zwróciła uwagę na fakt, iż przygotowane projekty taryf uwzględniają szeroki zakres 

danych empirycznych, zarówno dotyczących przebiegu  procesu leczenia, jak i struktury organizacyjnej 

świadczeniodawców i wynikających z tego danych kosztowych. Podkreślono, że najistotniejsze 

zmienne wpływające na poziom taryfy zostały poddane licznym dyskusjom na posiedzeniach Rady, przy 
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współudziale zapraszanych ekspertów. Ponadto, bieżącej analizie poddawano zgłaszane przez 

ekspertów i członków Rady warianty. Proponowane podejście, polegające na taryfikacji całego procesu 

leczenia, jest zbieżne z podejściem stosowanym w polskim systemie ochrony zdrowia, jak również 

tendencjami światowymi. Jest ono również zbieżne z aktualnymi priorytetami polityki zdrowotnej 

w kraju. 

Po ustaleniu ostatecznej treści uchwały, Rada jednogłośnie (9 osób obecnych) przyjęła pozytywne 

stanowisko w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu radioterapii chorób nowotworowych. 

Ad 4. Rada podzieliła między swoich członków zadania związane z metodyką świadczeń 

kompleksowych. 

Ad 5. Rada jednogłośnie (9 osób obecnych) zatwierdziła protokół z posiedzenia w dniu 16.02.2021 r. 

Ad 6. Rada nie omówiła żadnych kwestii organizacyjnych. 

Ad 7. Filip Nowak zakończył posiedzenie o godzinie  18:00.  


