
 

 
 

                     

Protokół nr 25/2022 
z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji  

w dniu 13 października 2022 roku 
w formie wideokonferencji 

 

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

1. Jakub Banaszek  

2. Tomasz Berdyga 

3. Jakub Kraszewski   

4. Dominika Janiszewska-Kajka 

5. Filip Nowak – obecny od części pkt 2 porządku obrad 

6. Piotr Nowicki – prowadził posiedzenie  

7. Daniel Rutkowski 

8. Bernard Waśko  

9. Krzysztof Żochowski - obecny od części pkt 2 porządku obrad 

Członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu: 

1. Krzysztof Bałata 

Porządek obrad: 

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

2. Świadczenia psychiatryczne realizowane w warunkach stacjonarnych dla dzieci i młodzieży 

poza poziomami referencyjnymi – konsultacje z ekspertami dot. obszaru diagnostyki i terapii 

osób z autyzmem dziecięcym. 

3. Metodyka taryfikacji świadczeń – aktualne rozwiązania i kierunki dalszych prac (cz. 4). 

4. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 29.09.2022 r. 

5. Zakończenie posiedzenia.  

Ad 1. Posiedzenie o godzinie 14:19 otworzył Wiceprzewodniczący Rady Piotr Nowicki. 

Rada jednogłośnie  (7 głosami „za”) przyjęła zaproponowany porządek obrad. 

Ad 2. Analityk Agencji przypomniał najważniejsze informacje dotyczące procedowanego tematu. 

Rada przeprowadziła konsultacje z ekspertami w dziedzinie diagnostyki i terapii osób z autyzmem 

dziecięcym. 

W trakcie konsultacji do posiedzenia dołączyli Filip Nowak i Krzysztof Żochowski. 

W wyniku konsultacji oraz przeprowadzonej dyskusji Rada uznała zebrane dane za wystarczające 

do sporządzenia raportu dla świadczeń psychiatrycznych realizowanych w warunkach stacjonarnych 

dla dzieci i młodzieży poza poziomami referencyjnymi, jak również świadczeń udzielanych osobom 

z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. 
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Ad 3. Rada poprosiła o przedstawienie materiału dotyczącego metodyki taryfikacji świadczeń 

na kolejnym posiedzeniu. 

Ad 4. Rada jednogłośnie (8 głosami „za”, Filip Nowak nie brał udziału w głosowaniu z uwagi na chwilową 

nieobecność na posiedzeniu) zatwierdziła protokół z posiedzenia w dniu 29.09.2022 r.  

Ad 5. Piotr Nowicki zakończył posiedzenie o godzinie 17:20. 


