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Protokół nr 2/2022 
z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji  

w dniu 23 lutego 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 

5. Dominika Janiszewska-Kajka  

6. Filip Nowak – prowadził posiedzenie  

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. Wydanie stanowiska ws. taryf świadczeń gwarantowanych obejmujących zabiegi w zakresie 

kończyn i miednicy (JGP: H31E–H33 oraz H41–H43). 

3. Omówienie założeń procesu taryfikacji świadczeń psychiatrycznych realizowanych w warunkach 

stacjonarnych dla dzieci i młodzieży poza poziomami referencyjnymi, w tym świadczeń 

udzielnych osobom z całościowymi zaburzeniami rozwojowym. 

4. Omówienie założeń procesu taryfikacji świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego w obszarze: 

choroby wewnętrzne. 

5. Omówienie wyników analizy kosztów i propozycji wyceny świadczenia „Leczenie chirurgiczne 

z zastosowaniem systemu robotowego dla raka gruczołu krokowego". 

6. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 25.01.2022 r. 

7. Zakończenie posiedzenia.  

Ad 1. Posiedzenie o godzinie 11:35 otworzył Przewodniczący Rady Filip Nowak. 

Rada jednogłośnie (10 głosami „za”) zaakceptowała zaproponowany porządek obrad. 

Ad 2. 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 przyjęcie zaproponowanych taryf. 

Po ustaleniu ostatecznej treści uchwały, Rada jednogłośnie (10 głosami „za”) przyjęła pozytywne 

stanowisko w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych obejmujących zabiegi w zakresie kończyn 

i miednicy finansowane w ramach JGP: H31E–H33 oraz H41–H43. 
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Ad 3. Analityk Wydziału Taryfikacji przedstawił prezentację „Świadczenia gwarantowane 

psychiatryczne realizowane w warunkach stacjonarnych dla dzieci i młodzieży poza poziomami 

referencyjnymi, jak również świadczenia udzielane osobom z całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi- analiza problemu decyzyjnego”. 

Rada przeprowadziła dyskusję, w wyniku której zaakceptowała zaproponowany w analizie problemu 

decyzyjnego kierunek prac. 

Ad 4. Analityk Wydziału Taryfikacji przedstawił prezentację dot. świadczeń z zakresu leczenia 

szpitalnego w obszarze: choroby wewnętrzne.  

Rada przeprowadziła dyskusję, w wyniku której zdecydowała o konieczności przeprowadzenia 

konsultacji tematu z ekspertami.  

Ad 5. Analityk Wydziału Taryfikacji przedstawił prezentację „Analiza kosztów i wycena świadczenia – 

leczenie chirurgiczne z zastosowaniem systemu robotowego dla raka gruczołu krokowego”. 

Rada przeprowadziła dyskusję. 

Ad 6. Rada jednogłośnie (10 głosów „za”) zatwierdziła protokół z posiedzenia w dniu 25.01.2022 r. 

Ad 7. Filip Nowak zakończył posiedzenie o godzinie 15:29. 

 

 


