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Protokół nr 11/2021 
z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji  

w dniu 4 sierpnia 2021 roku 
w siedzibie Agencji 

Członkowie Rady do spraw Taryfikacji (Rada) obecni na posiedzeniu: 

1. Krzysztof Bałata 

2. Jakub Banaszek – obecny od części pkt. 2 porządku obrad. 

3. Tomasz Berdyga 

4. Jakub Kraszewski 

5. Filip Nowak – prowadził posiedzenie 

6. Piotr Nowicki 

7. Daniel Rutkowski 

8. Bartłomiej Trzmiel 

9. Bernard Waśko 

10. Krzysztof Żochowski 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji i przyjęcie planu posiedzenia. 

2. Przedstawienie kandydatur, wybór dwóch Wiceprzewodniczących. 

3. Omówienie wyników analizy kosztów świadczeń gwarantowanych obejmujących patologię 

noworodka identyfikowane produktami rozliczeniowymi: N20–N25. 

4. Omówienie założeń procesu taryfikacji świadczeń zespołu długoterminowej opieki domowej dla 

pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną. 

5. Metodyka wyceny świadczeń rehabilitacji dziennej i ambulatoryjnej. 

6. Metodyka zmiany projektów taryf dla świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej dla dzieci 

i młodzieży w nowym modelu w zakresie II i III poziomu referencyjnego. 

7. Omówienie potrzeb i oczekiwań Wydziału Taryfikacji wobec Rady ds. Taryfikacji 

na poszczególnych etapach procesu taryfikacyjnego. 

8. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 24 czerwca 2021 r. 

9. Zakończenie posiedzenia.  

Ad 1. Posiedzenie o godzinie 10:19 otworzył przewodniczący Rady Filip Nowak. 

Rada jednogłośnie (9 osób obecnych) zaakceptowała zaproponowany porządek obrad. 

Ad 2. Rada omówiła scenariusz wyborów oraz zgłosiła dwie kandydatury na Wiceprzewodniczących 

Rady, Piotra Nowickiego oraz Tomasza Berdygę.  

Rada następnie wybrała skład komisji skrutacyjnej. 
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Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna poinformowała, 

że Wiceprzewodniczącymi Rady zostali: Piotr Nowicki, który uzyskał 9 głosów za kandydaturą oraz 

Tomasz Berdyga, który uzyskał 8 głosów za kandydaturą. 

W międzyczasie do posiedzenia dołączył Jakub Banaszek. 

Ad 3. Analityk Wydziału Taryfikacji Agencji przedstawił prezentację „Świadczenia gwarantowane  

obejmujące patologię noworodka identyfikowane produktami rozliczeniowymi: N20–N25”. 

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

skierowanie przygotowanych materiałów do konsultacji. 

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

obejmujące zespoły długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie  

- analiza problemu decyzyjnego”. 

Rada przeprowadziła dyskusję, w wyniku której przekazała wytyczne co do dalszego kierunku prac 

analitycznych. 

Ad 5. Analityk Wydziału Taryfikacji Agencji przedstawił prezentację z zakresu metodyki wyceny 

świadczeń rehabilitacji dziennej i ambulatoryjnej. 

Rada przeprowadziła dyskusję, w wyniku której przekazała wytyczne co do dalszego kierunku prac 

analitycznych. 

Ad 6. Analityk Wydziału Taryfikacji Agencji przedstawił prezentację dot. metodyki zmiany projektów 

taryf dla świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w nowym modelu w zakresie 

II i III poziomu referencyjnego. 

Rada przeprowadziła dyskusję, w wyniku której przekazała wytyczne co do dalszego kierunku prac 

analitycznych. 

Ad 7. Dyrektor Wydziału Taryfikacji Agencji przedstawił prezentację dot. potrzeb i oczekiwań Wydziału 

Taryfikacji wobec Rady ds. Taryfikacji na poszczególnych etapach procesu taryfikacyjnego. 

Ad 8. Rada jednogłośnie (10 osób obecnych) zatwierdziła protokół z posiedzenia w dniu 24 czerwca 

2021 r. 

Ad 9. Filip Nowak zakończył posiedzenie o godzinie 15:06. 

 

 


