
  

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

Rada do spraw Taryfikacji 

 

 
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  

ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa tel. (+48 22) 101-46-00 fax (+48 22) 46-88-555 

NIP 525-23-47-183 REGON 140278400 

e-mail: sekretariat@aotmit.gov.pl  

www.aotm.gov.pll    
 

Protokół nr 4/2022 
z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji  

w dniu 17 marca 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 – uczestniczył w posiedzeniu od pkt 2. porządku obrad 

8. Daniel Rutkowski – uczestniczył w posiedzeniu do pkt 3. porządku obrad  

9. Bernard Waśko  

10. Krzysztof Żochowski  

Porządek obrad: 

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

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

choroby dzieci (sekcja P JGP). 

3. Temat metodyczny: wyniki analizy na podstawie danych z formularzy MZ-BFA. 

4. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 04.03.2022 r. 

5. Zakończenie posiedzenia.  

Ad 1. Posiedzenie o godzinie 9:08 otworzył Przewodniczący Rady Filip Nowak. 

Rada jednogłośnie (9 głosami „za”) zaakceptowała zaproponowany porządek obrad. 

Ad 2. Analityk Wydziału Taryfikacji przedstawił prezentację „Świadczenia gwarantowane obejmujące 

choroby dzieci – leczenie zachowawcze”. 

W trakcie trwania prezentacji, na posiedzenie dołączył Piotr Nowicki.  

Po zapoznaniu się ze wstępną koncepcją pozyskania danych i założeniami dot. planowanych analiz, 

Rada zwróciła uwagę na istniejące zróżnicowanie placówek medycznych w zakresie charakteru 

prowadzonej działalności, oferowanych usług oraz ponoszonych kosztów. Rada dostrzegła potrzebę 

modyfikacji w wycenie omawianych świadczeń, z uwzględnieniem planowanych zmian systemowych 

oraz po pozyskaniu danych ze sprawozdań finansowych szpitali.  

Ad 3. Rada wysłuchała prezentacji analitycznej dot. wyników analizy na podstawie danych z formularzy 

MZ-BFA. 

Posiedzenie opuścił Daniel Rutkowski. 
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Ad 4. Rada jednogłośnie (9 głosów „za”) zatwierdziła protokół z posiedzenia w dniu 04.03.2022 r. 

Ad 5. Filip Nowak zakończył posiedzenie o godzinie 12:35. 


