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Protokół nr 14/2021 
z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji  

w dniu 21 października 2021 roku 
w formie wideokonferencji 

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

1. Krzysztof Bałata  

2. Jakub Banaszek 

3. Tomasz Berdyga 

4. Jakub Kraszewski 

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

6. Piotr Nowicki – prowadził posiedzenie od części 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 gwarantowanych z zakresu opieki 

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

3. Omówienie założeń i wyników analizy kosztów świadczeń gwarantowanych udzielanych przez 

Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – 

I poziom referencyjny. 

4. Omówienie wyników analizy kosztów świadczeń zespołu długoterminowej opieki domowej dla 

pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną. 

5. Analiza wyceny świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. 

6. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Rady w dniach 16 i 17.09.2021 r. 

7. Zakończenie posiedzenia.  

Ad 1. Posiedzenie o godzinie 12:15 otworzył Przewodniczący Rady Filip Nowak. 

Rada jednogłośnie (10 osób obecnych) zaakceptowała zaproponowany porządek obrad. 

Ad 2. Rada przeprowadziła konsultację z ekspertem z Ministerstwa Zdrowia, który zawnioskował 

o udział w posiedzeniu w zakresie tematów objętych pkt. 2 i 3 porządku obrad. 

Ekspert omówił najważniejsze propozycje zmian w wycenie świadczeń z zakresu psychiatrii dla dzieci 

i młodzieży na wszystkich stopniach referencyjnych.  

Następnie Bernard Waśko przedstawił podsumowanie analizy, jaką przeprowadził Narodowy Fundusz 

Zdrowia, dotyczącej oceny funkcjonowania zespołów terapeutycznych na I poziomie referencyjnym. 
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Decyzją Prowadzącego posiedzenie Rada przeszła do omówienia tematu objętego punktem 4 porządku 

obrad. 

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

obejmujące zespoły długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie”. 

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

skierowanie przygotowanych materiałów do konsultacji. 

Przewodniczący przekazał prowadzenie posiedzenia Wiceprzewodniczącemu Piotrowi Nowickiemu. 

c.d. Ad 2. 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 zdecydowała, iż temat zostanie omówiony  

na kolejnym posiedzeniu. 

Ad 3. Analityk Wydziału Taryfikacji przedstawił prezentację „Świadczenia gwarantowane z zakresu 

opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny”. 

Rada przeprowadziła dyskusję, w wyniku której poprosiła analityków Agencji o przeprowadzenie 

dodatkowych analiz. 

Ad 5. Analityk Wydziału Taryfikacji przedstawił prezentację „Zmiana wyceny świadczeń w rodzaju 

ambulatoryjna opieka specjalistyczna.” 

Rada stwierdziła, że przedstawione dane nie budzą wątpliwości co do konieczności doraźnego 

podwyższenia wycen w AOS. Jednocześnie Rada zwróciła uwagę na konieczność dalszych prac, 

bazujących na pogłębionej analizie danych i uwzględnienie taryfikacji AOS wraz z nowymi 

kompetencjami POZ.  

Ad 6. Rada jednogłośnie (10 osób obecnych) zatwierdziła protokoły z posiedzeń w dniach 16 

i 17.09.2021 r. 

Ad 7. Piotr Nowicki zakończył posiedzenie o godzinie 18:08. 

 

 


