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Protokół nr 15/2021 
z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji  

w dniu 10 listopada 2021 roku 
w formie wideokonferencji 

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

1. Krzysztof Bałata  

2. Tomasz Berdyga 

3. Jakub Kraszewski 

4. Filip Nowak – prowadził posiedzenie  

5. Piotr Nowicki – obecny od części pkt. 2 porządku obrad 

6. Daniel Rutkowski 

7. Bartłomiej Trzmiel 

8. Bernard Waśko 

9. Krzysztof Żochowski 

Członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu: 

1. Jakub Banaszek 

Porządek obrad: 

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

2. Wydanie stanowiska ws. taryf 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 obejmujących operacje wad serca i aorty 

piersiowej. 

5. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 21.10.2021 r. 

6. Zakończenie posiedzenia.  

Ad 1. Posiedzenie o godzinie 09:16 otworzył Przewodniczący Rady Filip Nowak. 

Rada jednogłośnie (8 osób obecnych) zaakceptowała zaproponowany porządek obrad. 

Ad 2. Rada przeprowadziła dyskusję dotyczącą planowanych zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej 

i leczenia uzależnień.  

W trakcie dyskusji do posiedzenia dołączył Piotr Nowicki. 

Rada zdecydowała o wydaniu stanowiska po podpisaniu przez Ministra Zdrowia ww. rozporządzenia. 
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Następnie analityk Wydziału Taryfikacji Agencji przedstawił prezentację „Psychiatria dzieci i młodzieży 

- dodatkowe analizy”, która dotyczy tematów objętych 2 oraz 3 punktem porządku obrad. 

Ad 3. Rada przeprowadziła dyskusję, w wyniku której poprosiła o przygotowanie dodatkowych analiz 

dotyczących kosztów infrastruktury, opartych na aktualnych danych.  

Rada zdecydowała, że wróci do omawiania tematu po prezentacji dodatkowych analiz oraz podpisaniu 

przez Ministra Zdrowia rozporządzenia zmieniającego w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień 

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

operacje wad serca i aorty piersiowej”. 

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

przekazała wytyczne oraz zaleciła skierowanie przygotowanych materiałów do konsultacji. 

W trakcie dyskusji Przewodniczący przekazał prowadzenie posiedzenia Wiceprzewodniczącemu 

Piotrowi Nowickiemu. 

Ad 5. Rada jednogłośnie (9 osób obecnych) zatwierdziła protokół z posiedzenia w dniu 21.10.2021 r. 

Prowadzący przejął prowadzenie posiedzenia. 

Ad 6. Filip Nowak zakończył posiedzenie o godzinie 13:24. 

 

 


