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Protokół nr 12/2021 
z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji  

w dniu 16 września 2021 roku 
w siedzibie Agencji 

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

1. Krzysztof Bałata 

2. Jakub Banaszek  

3. Tomasz Berdyga 

4. Jakub Kraszewski 

5. Filip Nowak – obecny od części pkt. 3 porządku obrad; prowadził posiedzenie w zakresie 

pkt 4., 2. i 5. porządku obrad 

6. Piotr Nowicki – prowadził posiedzenie w zakresie pkt 1. i 3. porządku obrad 

7. Daniel Rutkowski 

8. Bartłomiej Trzmiel 

9. Bernard Waśko – obecny od części pkt 3. do końca pkt 4. porządku obrad 

10. Krzysztof Żochowski 

Porządek obrad: 

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

2. Omówienie założeń procesu taryfikacji świadczeń obejmujących operacje wad serca i aorty 

piersiowej. 

3. Prezentacja narzędzi analitycznych wykorzystywanych w procesie taryfikacji świadczeń. 

4. Metodyka wyceny opieki kompleksowej. 

5. Zakończenie posiedzenia.  

Ad 1. Posiedzenie o godzinie 15:50 otworzył wiceprzewodniczący Rady Piotr Nowicki. 

Rada podjęła decyzję, że pkt 2. porządku obrad zostanie omówiony jako ostatni. Rada jednogłośnie 

(8 osób obecnych) zaakceptowała zmieniony porządek obrad. 

Ad 3. Rada wysłuchała prezentacji dot. narzędzi analitycznych wykorzystywanych w procesie taryfikacji 

świadczeń. 

Do posiedzenia dołączyli Filip Nowak i Bernard Waśko, którzy złożyli stosowne oświadczenia o braku 

konfliktu interesów. 

Rada przeprowadziła dyskusję, w wyniku której poparła rozwijanie systemów ułatwiających zbieranie 

i przetwarzanie danych, służących do przygotowywania propozycji taryf. Rada wskazała na konieczność 

pozyskania finansowania na realizację proponowanych projektów informatycznych. Zdaniem Rady, 

należy skonkretyzować oczekiwania stawiane świadczeniodawcom w zakresie przekazywania danych 

o kosztach oraz oczekiwania względem dostawców oprogramowania szpitalnego (w tym HIS) 

w zakresie sposobu raportowania, prezentowania i dostarczania danych na potrzeby analiz AOTMiT.  
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Filip Nowak przejął prowadzenie posiedzenia.   

Ad 4. Analityk Wydziału Taryfikacji Agencji przedstawił prezentację „Metodyka taryfikacji świadczeń 

kompleksowych”. 

Rada przedyskutowała kwestie dot. metodyki wyceny opieki kompleksowej. Odniesiono się do założeń 

dot. koordynacji, wskazując, że miarą jej skuteczności powinny być wskaźniki procesu struktury i 

wyniki. Rada podkreśliła, iż omawiana metodyka odnosić się będzie do świadczeń ze wszystkich 

obszarów, nie tylko do świadczeń onkologicznych w ramach tzw. Cancer Unit’s, wobec czego musi 

uwzględniać sposób realizacji opieki kompleksowej, wybór mechanizmu finansowania, specyfikę 

zbierania danych oraz określać optymalny sposób wyceny świadczeń kompleksowych z poszczególnych 

zakresów i rodzajów świadczeń. Ponadto, Rada rekomenduje podjęcie działań nastawionych na efekt 

i oszacowanie nakładów pozwalających na skrócenie czasów realizacji świadczeń (istniejących 

procesów).  

Wskazano konieczność powiązania płatności dla świadczeniodawców z wprowadzaniem danych 

dla zapewnienia ich kompletności i możliwości wyliczania badanych wskaźników. 

Kluczowa powinna być ocena skutku terapeutycznego, dokonywana na podstawie informacji 

przekazywanych do rejestrów oraz oszacowanie prawdopodobnych nakładów związanych z realizacją 

świadczeń z zakresu koordynowanej opieki kompleksowej. Kluczowe powinno być badanie nośników 

kosztów, pozwalających osiągnąć zakładane cele opieki kompleksowej. 

W toku szerokiej dyskusji poruszono kwestie dot. pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej (w tym analiz 

programu pilotażowego) oraz perspektywy zmian systemowych w oparciu o projektowane regulacje 

prawne z obszaru onkologii. 

Posiedzenie opuścił Bernard Waśko. 

Ad 2. Analityk Wydziału Taryfikacji Agencji przedstawił prezentację „Świadczenia gwarantowane 

obejmujące operacje wad serca i aorty piersiowej”. 

Rada przeprowadziła dyskusję, w wyniku której zaakceptowała zaproponowany kierunek prac 

analitycznych oraz wskazała członków Rady odpowiedzialnych za przedstawiany zakres.  

Ad 5. Filip Nowak zakończył posiedzenie o godzinie 18:44. 


