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Protokół nr 5/2021 
z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji  

w dniu 23 marca 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. Omówienie założeń procesu taryfikacji świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki 

psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w nowym modelu w zakresie II i III poziomu referencyjnego. 

4. Omówienie wyników analizy kosztów świadczeń gwarantowanych z zakresu programów 

zdrowotnych - leczenie chorych ze śpiączką. 

5. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia w dniu 04.03.2021 r. 

6. Zakończenie posiedzenia.  

Ad 1. Posiedzenie o godzinie 14:07 otworzył Przewodniczący Rady Filip Nowak.  

Ad 2. Rada jednogłośnie (9 osób obecnych) zatwierdziła 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 „Świadczenia gwarantowane 

z zakresu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży na II i III poziomie referencyjnym 

- analiza problemu decyzyjnego”. 

Po przedyskutowaniu zagadnień związanych z powyższym tematem, Rada zaakceptowała 

zaproponowany w analizie problemu decyzyjnego kierunek prac. 

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

obejmujące leczenie chorych ze śpiączką (ICD-10 R40.2)”. 
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W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada wskazała zakres koniecznych modyfikacji w przedstawionym 

raporcie oraz poprosiła analityków o uzupełnienie o dodatkowe analizy. 

Ad 5. Rada jednogłośnie (9 osób obecnych) zatwierdziła protokół z posiedzenia w dniu 04.03.2021 r. 

Ad 6. Filip Nowak zakończył posiedzenie o godzinie 16:30. 

 

 


