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Protokół nr 13/2021 
z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji  

w dniu 17 września 2021 roku 
w Warszawie 

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

1. Krzysztof Bałata 

2. Jakub Banaszek – udział od pkt. 2 porządku obrad 

3. Tomasz Berdyga 

4. Jakub Kraszewski 

5. Filip Nowak – prowadził posiedzenie do pkt. 4 porządku obrad 

6. Piotr Nowicki – prowadził posiedzenie od pkt 4 porządku obrad 

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. Omówienie wyników analizy kosztów świadczeń zespołu długoterminowej opieki domowej dla 

pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną. 

3. Metodyka wyceny świadczeń stomatologicznych. 

4. Podsumowanie procesu wdrażaniu zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 

października 2020 roku w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów 

u świadczeniodawców. 

5. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 04.08.2021 r. 

6. Zakończenie posiedzenia.  

Ad 1. Posiedzenie o godzinie 09:11 otworzył Przewodniczący Rady Filip Nowak. 

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

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

obejmujące zespoły długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie”. 

Do posiedzenia dołączył Jakub Banaszek, który złożył odpowiednie oświadczenie. 

W toku dyskusji zwrócono uwagę na kluczowe w kwestii taryfikacji elementy:  

1. Potrzebę wykonania i porównania wyceny, sporządzonej w oparciu o poszczególne składowe 

części świadczenia stanowiące najistotniejszy koszt (wizyty), z uwzględnieniem założeń 

normatywnych dotyczących przeciętnego czasu wizyty oraz kosztu  pracy personelu w oparciu 

mailto:sekretariat@aotmit.gov.p
http://www.aotm.gov.pll/


Protokół nr 13/2021 posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji w dniu 17.09.2021 r. 

 

  
 

 

2 

o aktualne stawki godzinowe przyjmowane do taryfikacji innych świadczeń dla osób o tożsamych 

kwalifikacjach (lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta). 

2. Propozycję weryfikacji opisu świadczenia przez Ministerstwo Zdrowia, w szczególności w zakresie: 

- doprecyzowania klinicznych kryteriów kwalifikacji pacjenta,  

- wdrożenia metody monitorowania rzeczywistego, średniego dobowego czasu wentylacji 

pacjenta,  

- powtórnej oceny stanu klinicznego po określonym czasie realizacji świadczenia,  

- wymaganej częstotliwości wizyt , która wydaje się nadmiarowa i nie uwzględniająca 

rzeczywistych potrzeb pacjenta , zwłaszcza w kontekście prezentowanych doświadczeń 

międzynarodowych oraz opinii eksperta,  

- modyfikacji warunków świadczenia dla osób wentylowanych poniżej 8 h na dobę.  

Dodatkowo zwrócono uwagę na duże rozbieżności w prezentowanych danych z poszczególnych 

podmiotów leczniczych, dotyczących poziomu kosztów infrastruktury, udziału kosztów zarządu oraz 

poziomie rentowności. 

Następnie Rada zaleciła przygotowanie dodatkowych materiałów analitycznych. 

Ad 3. Analityk Wydziału Taryfikacji Agencji przedstawił prezentację „Metodyka wyceny świadczeń 

stomatologicznych”. 

Rada przeprowadziła dyskusję, w wyniku której przekazała analitykom wytyczne do dalszych prac. 

Ad 4. Analityk Wydziału Taryfikacji przedstawił prezentację „Standard Rachunku Kosztów uniwersalne 

narzędzie zarządcze w systemie ochrony zdrowia”. 

Przewodniczący przekazał prowadzenie posiedzenia Wiceprzewodniczącemu, Piotrowi Nowickiemu 

i opuścił posiedzenie. 

Ad 5. Rada jednogłośnie (9 osób obecnych) zatwierdziła protokół z posiedzenia w dniu 04.08.2021 r. 

Ad 6. Piotr Nowicki zakończył posiedzenie o godzinie 13:25. 

 

 


