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Protokół nr 3/2022 
z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji  

w dniu 4 marca 2022 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. Dominika Janiszewska-Kajka  

6. Filip Nowak – prowadził posiedzenie  

7. Piotr Nowicki – uczestniczył w posiedzeniu od pkt 2. porządku obrad 

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 i propozycji wyceny świadczenia „Leczenie chirurgiczne 

z zastosowaniem systemu robotowego dla raka gruczołu krokowego”. 

3. Omówienie wyników analizy kosztów i propozycji wyceny świadczeń chirurgii 

stomatologicznej. 

4. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 23.02.2022 r. 

5. Zakończenie posiedzenia.  

Ad 1. Posiedzenie o godzinie 9:11 otworzył Przewodniczący Rady Filip Nowak. 

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

Ad 2. Analityk Wydziału Taryfikacji przedstawił prezentację „Analiza kosztów i wycena świadczenia – 

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

Na posiedzenie przybyli Jakub Banaszek i Piotr Nowicki. 

Rada przeprowadziła dyskusję, w wyniku której przychyliła się do propozycji wyceny przedstawionej 

przez AOTMiT, uznając że wpisuje się ona w założenia krajowej reformy w zakresie świadczeń 

onkologicznych. W celu uniknięcia podwójnego finansowania, Rada wskazała na zasadność 

ewentualnego zastosowania wyłącznie współczynników właściwych dla odpowiedniego poziomu 

realizacji w ramach pilotażu KSO. 

Ad 3. Analityk Wydziału Taryfikacji przedstawił prezentację „Chirurgia stomatologiczna 

i periodontologia – wycena pakietów świadczeń”. 
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W wyniku dyskusji, Rada zaakceptowała założenia, zastosowane w przedstawionej przez AOTMiT 

propozycji wycen.  

Ad 4. Rada jednogłośnie (10 głosów „za”) zatwierdziła protokół z posiedzenia w dniu 23.02.2022 r. 

Ad 5. Filip Nowak zakończył posiedzenie o godzinie 10:35. 

 

 


