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Protokół nr 8/2021 
z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji  

w dniu 13 maja 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 – uczestniczyła od części pkt 2 porządku obrad 

7. Daniel Rutkowski  

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

9. Waldemar Stylo – uczestniczył od części pkt 3 porządku obrad 

10. Tomasz Berdyga 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Rady. 

2. Przedstawienie planu posiedzenia oraz omówienie konfliktów interesów.  

3. Opiniowanie projektów taryf dla świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych 

- leczenie chorych ze śpiączką. 

4. Opiniowanie projektów taryf dla świadczeń szpitalnych z zakresu toksykologii (JGP: S40-S44). 

5. Omówienie założeń procesu taryfikacji świadczeń odnoszących się do podania chemioterapii. 

6. Przedstawienie analiz do planu taryfikacji na rok 2022 rok. 

7. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia w dniu 29.04.2021 r. 

8. Zakończenie posiedzenia.  

Ad 1. Posiedzenie o godzinie 13:04 otworzył Przewodniczący Rady, Filip Nowak.  

Ad 2. Przewodniczący poinformował iż temat dot. podania chemioterapii będzie omawiany na 

początku posiedzenia. 

Zmieniony porządek obrad: 

3. Omówienie założeń procesu taryfikacji świadczeń odnoszących się do podania chemioterapii. 

4. Opiniowanie projektów taryf dla świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych - 

leczenie chorych ze śpiączką. 

5. Opiniowanie projektów taryf dla świadczeń szpitalnych z zakresu toksykologii (JGP: S40-S44). 

6. Przedstawienie analiz do planu taryfikacji na rok 2022 rok. 

7. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia w dniu 29.04.2021 r. 

8. Zakończenie posiedzenia.  
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Rada jednogłośnie (7 osób obecnych) zatwierdziła porządek obrad. 

Do posiedzenia dołączyła Monika Raulinajtys-Grzybek. 

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

oświadczenia dotyczące braku konfliktu interesów.  

Ad 3. Na wstępnie Przewodniczący przedstawił Radzie ogólne informacje o przedmiocie i historii 

zlecenia. 

Do posiedzenia dołączył Waldemar Stylo. 

Analityk Wydziału Taryfikacji Agencji przedstawił prezentację „Świadczenia gwarantowane obejmujące 

hospitalizacje do chemioterapii”. 

W trakcie prezentacji do posiedzenia dołączył Piotr Nowicki. 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada zaakceptowała zaproponowany kierunek prac. 

Decyzją Prowadzącego, na wniosek członka Rady prowadzącego temat dot. leczenia chorych ze 

śpiączką, 4 punkt porządku obrad został przesunięty do omówienia przez Radę po punkcie dot. 

toksykologii. 

Ad 5. Analityk Wydziału Taryfikacji Agencji przedstawił prezentację „Świadczenia szpitalne z zakresu 

toksykologii (JGP S40–S44)”. 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Rada zaakceptowała przyjęcie zaproponowanych taryf. 

Rada zwróciła jednak uwagę na problem ośrodków toksykologicznych konsultujących inne oddziały 

leczące pacjentów toksykologicznych oraz zarekomendowała odrębne finansowanie tej działalności. 

Uzasadniono to faktem, że ośrodki konsyliarne muszą dysponować odpowiednią infrastrukturą 

informatyczno-rejestrującą, a ponadto prowadzą właściwe rejestry.  

Po ustaleniu ostatecznej treści uchwały, Rada jednogłośnie (10 głosami za)  przyjęła pozytywne 

stanowisko w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu toksykologii (JGP: S40-S44). 

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

obejmujące leczenie chorych ze śpiączką (ICD-10 R40.2)”. 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Rada zaakceptowała przyjęcie zaproponowanych taryf. 

Po ustaleniu ostatecznej treści uchwały, Rada jednogłośnie (10 głosami za) przyjęła pozytywne 

stanowisko w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu toksykologii (JGP: S40-S44). 

Ad 6. Analityk Wydziału Taryfikacji Agencji przedstawił prezentację „Plan Taryfikacji w roku 2022”. 

Rada przedyskutowała zaproponowane założenia oraz przedstawiła sugestie dla Wydziału Taryfikacji. 

Ad 7. Rada jednogłośnie (10 głosami za) zatwierdziła protokół z posiedzenia w dniu 29.04.2021 r. 

Ad 8. Filip Nowak zakończył posiedzenie o godzinie 16:50. 

 

 


