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Protokół nr 17/2021 
z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji  

w dniu 9 grudnia 2021 roku 
w formie wideokonferencji 

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

1. Krzysztof Bałata  

2. Jakub Banaszek – obecny od pkt 2 porządku obrad 

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  

Porządek obrad: 

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

2. Wydanie stanowiska ws. taryf świadczeń gwarantowanych w obszarze choroby układu 

moczowo-płciowego, finansowane w ramach JGP sekcji L w zakresie leczenia szpitalnego oraz 

wybranych świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 

3. Wydanie stanowiska ws. taryf świadczeń gwarantowanych związanych z kwalifikacją 

do przeszczepienia nerki lub nerki z trzustką. 

4. Wydanie stanowiska ws. taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej dla 

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

5. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 25.11.2021 r. 

6. Zakończenie posiedzenia.  

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

Rada jednogłośnie (9 głosami „za”) zaakceptowała zaproponowany porządek obrad. 

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

choroby układu moczowo-płciowego (identyfikowane produktami rozliczeniowymi NFZ: L00-L104, 

PZL01-PZL13 oraz Z102, Z103, Z105, Z111”. 

W trakcie prezentacji analitycznej do posiedzenia dołączył Jakub Banaszek. 

Rada wstrzymała wydanie stanowiska dot. świadczeń gwarantowanych w obszarze choroby układu 

moczowo-płciowego, finansowane w ramach JGP sekcji L w zakresie leczenia szpitalnego oraz 

wybranych świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dodatkowo Rada zwróciła się 

z prośbą do Agencji o wyodrębnienie świadczeń ambulatoryjnych i chirurgicznych, które w pierwszej 
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kolejności powinny zostać objęte wyceną oraz przedstawienie ich do oceny Radzie na kolejnym 

posiedzeniu. 

Ad 3. Analityk Wydziału Taryfikacji przedstawił prezentację „Świadczenia gwarantowane obejmujące 

kwalifikację do przeszczepienia nerki (identyfikowane produktami rozliczeniowymi NFZ z zakresu 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leczenia szpitalnego)”. 

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 gwarantowanych obejmujących kwalifikację 

do przeszczepienia nerki (identyfikowane produktami rozliczeniowymi NFZ z zakresu ambulatoryjnej 

opieki specjalistycznej i leczenia szpitalnego). 

Ad 4. Analityk Wydziału Taryfikacji przedstawił prezentację „Świadczenia gwarantowane  

z zakresu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży na II i III poziomie referencyjnym”.  

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 gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej dla dzieci 

i młodzieży na II i III poziomie referencyjnym.  

Ad 5. Rada jednogłośnie (10 głosami „za”) zatwierdziła protokół z posiedzenia w dniu 25.11.2021 r. 

Ad 6. Filip Nowak zakończył posiedzenie o godzinie 15:14 

 

 


