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Protokół nr 9/2021 
z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji  

w dniu 27 maja 2021 roku 
w siedzibie Agencji 

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 do pkt 5 porządku obrad 

6. Monika Raulinajtys-Grzybek  

7. Daniel Rutkowski  

8. Piotr Nowicki – prowadził posiedzenie od pkt 5 porządku obrad 

9. Waldemar Stylo  

10. Tomasz Berdyga 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Rady. 

2. Przedstawienie planu posiedzenia oraz omówienie konfliktów interesów.  

3. Omówienie wyników analizy kosztów świadczeń odnoszących się do podania chemioterapii. 

4. Omówienie wyników analizy kosztów świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki 

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

5. Zaopiniowanie planu taryfikacji na rok 2022 rok. 

6. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia w dniu 13 oraz 27.05.2021 r. 

7. Zakończenie posiedzenia.  

Ad 1. Posiedzenie o godzinie 10:06 otworzył Przewodniczący Rady, Filip Nowak.  

Ad 2. Na wstępie Przewodniczący poinformował o konieczności zmiany porządku obrad. Plan taryfikacji 

zostanie omówiony jako czwarty punkt porządku obrad. 

Zmieniony porządek obrad: 

2. Przedstawienie planu posiedzenia oraz omówienie konfliktów interesów.  

3. Omówienie wyników analizy kosztów świadczeń odnoszących się do podania chemioterapii. 

4. Zaopiniowanie planu taryfikacji na rok 2022 rok. 

5. Omówienie wyników analizy kosztów świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki 

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

6. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia w dniu 13 oraz 27.05.2021 r. 

7. Zakończenie posiedzenia.  
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Rada jednogłośnie (10 osób obecnych) zatwierdziła zmieniony 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 

obejmujące hospitalizacje do chemioterapii”. 

Rada przeprowadziła dyskusję, w szczególności w kwestii zasadności połączenia produktów 

dedykowanych hospitalizacji jednodniowej w jeden produkt, promowania właściwej struktury 

świadczeń biorąc pod uwagę tryb udzielania świadczeń oraz określenia precyzyjnej definicji produktów 

dedykowanych do hospitalizacji pacjentów. Rada zaleciła skierowanie przygotowanych materiałów 

do konsultacji.   

Ad 4. Analityk Wydziału Taryfikacji Agencji przedstawił prezentację „Plan Taryfikacji w roku 2022”. 

Rada omówiła przedstawiony plan oraz zwróciła uwagę na konieczność kontynuacji i zakończenia 

uprzednio rozpoczętych procesów taryfikacji. Równocześnie Rada ds. Taryfikacji zwróciła uwagę 

na konieczność aktualizacji taryf w związku ze zmianą poziomu i struktury kosztów udzielania 

świadczeń opieki zdrowotnej spowodowanych pandemią, jak również zmianami legislacyjnymi, w tym 

szczególnie wzrostem kosztów wynagrodzeń. Ponadto Rada dostrzegła konieczność opracowania 

mechanizmu cyklicznej aktualizacji wszystkich taryf, biorącej pod uwagę odpowiednie wskaźniki 

wzrostu kosztów związanych z realizacją świadczeń opieki zdrowotnej. 

Rada jednogłośnie (10 głosami za) zatwierdziła Plan Taryfikacji na 2022 rok. 

Z uwagi na konieczność opuszczenia posiedzenia, Prowadzący przekazał prowadzenie posiedzenia 

Wiceprzewodniczącemu Rady, Piotrowi Nowickiemu. 

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

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

Rada przeprowadziła dyskusję, w wyniku której zaakceptowała zaproponowany kierunek prac i zaleciła 

skierowanie przygotowanych materiałów do konsultacji. 

Ad 6. Rada jednogłośnie (9 głosami za) zatwierdziła protokół z posiedzenia w dniu 13.05.2021 r. 

Ad 7. Rada sformułowała zapisy w protokole z przedmiotowego posiedzenia oraz jednogłośnie 

(9 głosami za) go zatwierdziła. 

Następnie Piotr Nowicki zakończył posiedzenie o godzinie 13:23. 

 

 


