
 

 
 

                     

Protokół nr 30/2022 
z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji  

w dniu 8 grudnia 2022 roku 
w formie wideokonferencji 

 

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

1. Krzysztof Bałata – obecny do części pkt 2 porządku obrad 

2. Jakub Banaszek – obecny w części pkt 2 porządku obrad 

3. Tomasz Berdyga  

4. Jakub Kraszewski 

5. Dominika Janiszewska-Kajka   

6. Filip Nowak – prowadził posiedzenie  

7. Daniel Rutkowski 

8. Bernard Waśko  

Porządek obrad: 

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

2. Omówienie wyników analizy kosztów i propozycji wycen świadczeń w pielęgniarskiej opiece 

długoterminowej domowej. 

3. Omówienie wyników analizy kosztów i propozycji wycen świadczenia szczepienia pacjenta 

do 19 r.ż. w systemie podstawowej opieki zdrowotnej. 

4. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 24.11.2022 r. 

5. Zakończenie posiedzenia.  

Ad 1. Posiedzenie o godzinie 10:15 otworzył Przewodniczący Rady Filip Nowak. 

Na wniosek Dyrektora Wydziału Taryfikacji Przewodniczący Rady wyraził zgodę na dokończenie tematu 

metodycznego, którym Rada zajmowała się na posiedzeniu w dniu 24.11.2022 r. 

Zmieniony porządek obrad: 

1. Omówienie wyników analizy kosztów i propozycji wycen świadczeń w pielęgniarskiej opiece 

długoterminowej domowej. 

2. Omówienie wyników analizy kosztów i propozycji wycen świadczenia szczepienia pacjenta 

do 19 r.ż. w systemie podstawowej opieki zdrowotnej. 

3. Metodyka taryfikacji świadczeń – aktualne rozwiązania i kierunki dalszych prac (cz. 3. 

Weryfikacja jakościowa danych). 

4. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 24.11.2022 r. 

5. Zakończenie posiedzenia.  

Rada jednogłośnie  (7 głosami „za”) przyjęła zmieniony porządek obrad. 
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Ad 2. Analityk Agencji podsumował informacje dot. wyników analizy kosztów i propozycji wycen 

świadczeń w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej.  

W trakcie prezentacji analitycznej do posiedzenia dołączył Jakub Banaszek. 

Rada przeprowadziła konsultacje z ekspertami. 

Posiedzenie opuścił Krzysztof Bałata. 

W wyniku konsultacji oraz dyskusji, Rada przekazała uwagi do zaprezentowanego materiału. 

Posiedzenie opuścił Jakub Banaszek. 

Ad 3. Analityk Agencji omówił najważniejsze informacje dot. wyników analizy kosztów i propozycji 

wycen świadczenia: szczepienia pacjenta do 19 r.ż. w systemie podstawowej opieki zdrowotnej. 

W wyniku dyskusji, Rada przekazała uwagi do zaprezentowanego materiału. 

W tym miejscu analityk Agencji dokończył prezentację tematu dot. weryfikacji danych jakościowych. 

Ad 5. Rada jednogłośnie (6 głosami „za”) zatwierdziła protokół z posiedzenia w dniu 24.11.2022 r.  

Ad 6. Filip Nowak zakończył posiedzenie o godzinie 13:38. 


