
 

 
 

                     

Protokół nr 22/2022 
z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji  

w dniu 15 września 2022 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  - obecny od pkt 2 porządku obrad 

5. Dominika Janiszewska-Kajka  

6. Filip Nowak  

7. Piotr Nowicki  

8. Daniel Rutkowski 

9. Bernard Waśko  

10. Krzysztof Żochowski  

Porządek obrad: 

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

2. Omówienie wyników analizy kosztów świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego w obszarze: 

choroby narządu wzroku. 

3. Wydanie stanowiska w sprawie taryf świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej: Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego, trepanobiopsja szpiku kostnego. 

4. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 01.09.2022 r. 

5. Zakończenie posiedzenia.  

Ad 1. Posiedzenie o godzinie 14:08 otworzył Przewodniczący Rady Filip Nowak. 

Rada jednogłośnie  (9 głosami „za”) przyjęła zaproponowany prządek obrad. 

Ad 2. Analityk Wydziału Taryfikacji przedstawił prezentację z zakresu leczenia szpitalnego w obszarze: 

choroby narządu wzroku. 

W trakcie prezentacji analitycznej do posiedzenia dołączył Jakub Kraszewski. 

W wyniku dyskusji Rada zarekomendowała przyjęcie wariantu drugiego wyceny oraz opublikowanie 

raportu przygotowanego przez Agencję. 

Ad 3. Analityk Wydziału Taryfikacji przedstawił prezentację dot. taryf świadczeń z zakresu 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w obszarze biopsja aspiracyjna szpiku kostnego i trepanobiopsja 

szpiku kostnego.  



Protokół nr 22/2022 posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji w dniu 15.09.2022 r. 

 

  
 

 

2 

Z uwagi na utrzymanie propozycji przedmiotowych taryf na dotychczasowym poziomie, z punktu 

widzenia członków Rady prowadzących temat , konsultacje z  ekspertem są bezprzedmiotowe. 

W związku z powyższym Rada podjęła decyzję o rezygnacji z konsultacji z ekspertem. 

Po przeprowadzonej dyskusji, Rada jednogłośnie (10 głosów „za”) uchwaliła stanowisko w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej obejmujących biopsję 

aspiracyjną szpiku kostnego i trepanobiopsję szpiku kostnego. 

Ad 4. Rada jednogłośnie (10 głosami „za”) zatwierdziła protokół z posiedzenia w dniu 01.09.2022 r.  

Ad 5. Filip Nowak zakończył posiedzenie o godzinie 15:16. 

 

                                     


