
  

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

Rada do spraw Taryfikacji 

 

 
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  

ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa tel. (+48 22) 101-46-00 fax (+48 22) 46-88-555 

NIP 525-23-47-183 REGON 140278400 
e-mail: sekretariat@aotmit.gov.pl  

www.aotm.gov.pll    
 

Protokół nr 18/2021 
z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji  

w dniu 22 grudnia 2021 roku 
w formie wideokonferencji 

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

1. Krzysztof Bałata  

2. Jakub Banaszek – uczestniczył w posiedzeniu 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 – uczestniczył w posiedzeniu od pkt. 2. porządku obrad 

10. Krzysztof Żochowski  

Porządek obrad: 

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

2. Wydanie stanowiska ws. taryf świadczeń gwarantowanych udzielanych przez Ośrodki 

Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom 

referencyjny. 

3. 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. 

4. Omówienie wyników analizy kosztów świadczeń obejmujących zabiegi w zakresie kończyn 

i miednicy (JGP: H31E–H33 oraz H41–H44). 

5. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 09.12.2021 r. 

6. Zakończenie posiedzenia.  

Ad 1. Posiedzenie o godzinie 12:07 otworzył Przewodniczący Rady Filip Nowak. 

Rada jednogłośnie (8 głosami „za”) zaakceptowała zaproponowany porządek obrad. 

Ad 2. Analityk Wydziału Taryfikacji przedstawił prezentację „Świadczenia gwarantowane z zakresu 

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

Na posiedzenie dołączyli Bernard Waśko i Jakub Banaszek, którzy zadeklarowali brak konfliktu 

interesów. 

Rada przeprowadziła dyskusję, w wyniku której zaakceptowała przyjęcie taryf. Po ustaleniu ostatecznej 

treści uchwały, Rada jednogłośnie (10 głosami „za”)  przyjęła pozytywne stanowisko w sprawie taryfy 
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dla świadczeń gwarantowanych udzielanych przez Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej 

i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny. 

Ad 3. 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)”. 

Rada przeprowadziła wstępną dyskusję i zdecydowała o przejściu do omawiania pkt. 4 porządku obrad, 

a następnie powrocie do omawiania pkt. 3.  

Ad 4. Analityk Wydziału Taryfikacji przedstawił prezentację „Świadczenia gwarantowane 

obejmujące zabiegi w zakresie kończyn i miednicy finansowane w ramach JGP: H31E–H33 oraz  

H41–H43”.  

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

przekazała wytyczne oraz zaleciła skierowanie przygotowanych materiałów do konsultacji. 

Ad 3. cd. Rada kontynuowała dyskusję, w wyniku której ustaliła ostateczną treść uchwały.  

Rada 9 głosami „za” (Jakub Banaszek nie brał udziału w głosowaniu, z uwagi na chwilową nieobecność 

na posiedzeniu) przyjęła pozytywne stanowisko w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych, 

obejmujących choroby układu moczowo-płciowego, finansowane w ramach JGP sekcji L, w zakresie 

wybranych grup lecznictwa szpitalnego oraz wybranych procedur wykonywanych w ramach 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 

Ad 5. Rada jednogłośnie (10 głosów „za”) zatwierdziła protokół z posiedzenia w dniu 09.12.2021 r. 

Ad 6. Filip Nowak zakończył posiedzenie o godzinie 15:31. 

 

 


