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Protokół nr 16/2021 
z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji  

w dniu 25 listopada 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  

6. Piotr Nowicki  

7. Daniel Rutkowski 

8. Bartłomiej Trzmiel 

9. Bernard Waśko 

10. Krzysztof Żochowski – obecny od części pkt. 1 porządku obrad. 

Porządek obrad: 

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

2. Wydanie stanowiska ws. taryf świadczeń zespołu długoterminowej opieki domowej dla 

pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną. 

3. Omówienie wyników dodatkowej analizy kosztów świadczeń gwarantowanych udzielanych 

przez Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci 

i młodzieży – I poziom referencyjny. 

4. Wyniki wyceny świadczeń rehabilitacji ambulatoryjnej. 

5. Omówienie wyników analizy kosztów świadczeń stomatologicznych. 

6. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 10.11.2021 r. 

7. Zakończenie posiedzenia.  

Ad 1. Posiedzenie o godzinie 12:09 otworzył Przewodniczący Rady Filip Nowak. 

Przewodniczący zaproponował zmianę kolejności omawiania tematów. 

Zmieniony porządek obrad: 

2. Wydanie stanowiska ws. taryf świadczeń zespołu długoterminowej opieki domowej dla 

pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną. 

3. Wyniki wyceny świadczeń rehabilitacji ambulatoryjnej. 

4. Omówienie wyników dodatkowej analizy kosztów świadczeń gwarantowanych udzielanych 

przez Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci 

i młodzieży – I poziom referencyjny. 

5. Omówienie wyników analizy kosztów świadczeń stomatologicznych. 
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6. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 10.11.2021 r. 

7. Zakończenie posiedzenia.  

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

Do posiedzenia dołączył Krzysztof Żochowski. 

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

zespoły długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie”. 

Następnie Rada wysłuchała dopuszczonych do udziału w posiedzeniu przedstawicieli 

świadczeniodawców.  

Rada przeprowadziła dyskusję, w wyniku której zaakceptowała przyjęcie zaproponowanych taryf. 

Po ustaleniu ostatecznej treści uchwały, Rada jednogłośnie (10 głosami za)  przyjęła pozytywne 

stanowisko w sprawie taryfy dla świadczeń zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów 

wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną. 

Ad 3. Analityk Wydziału Taryfikacji przedstawił prezentację „Wycena świadczeń w zakresie rehabilitacji 

leczniczej realizowanej w warunkach niestacjonarnych - zabiegi fizjoterapeutyczne”. 

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

Ad 4. Analityk Wydziału Taryfikacji przedstawił prezentację „Psychiatria dzieci i młodzieży - dodatkowe 

analizy”.  

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

przekazała wytyczne oraz zaleciła skierowanie przygotowanych materiałów do konsultacji. 

Jednocześnie Rada zwróciła uwagę, że w związku z koniecznością aktywizacji świadczeniodawców 

do wykonania większej liczby świadczeń, należy rozważyć zmianę sposobu rozliczenia z ryczałtowego 

na mieszany w taki sposób, aby składał się z części stałej i zmiennej - uzależnionej od liczby wykonanych 

świadczeń. 

Ad 5. Analityk Wydziału Taryfikacji przedstawił prezentację „Wycena pakietów świadczeń z zakresu 

chirurgii i periodontologii oraz wymiany wypełnień amalgamatowych”. 

Rada przeprowadziła dyskusję. 

Ad 6. Rada jednogłośnie (8 osób obecnych, Jakub Banaszek oraz Krzysztof Żochowski nie brali udziału 

w głosowaniu ze względu na chwilową nieobecność na posiedzeniu) zatwierdziła protokół 

z posiedzenia w dniu 10.11.2021 r. 

Prowadzący przejął prowadzenie posiedzenia. 

Ad 7. Filip Nowak zakończył posiedzenie o godzinie 17:16. 

 

 


