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Protokół nr 8/2022 
z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji  

w dniu 28 kwietnia 2022 roku 
w formie wideokonferencji 

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

1. Krzysztof Bałata  

2. Jakub Banaszek  

3. Tomasz Berdyga 

4. Dominika Janiszewska-Kajka  

5. Jakub Kraszewski 

6. Filip Nowak – prowadził posiedzenie do  części pkt  3 porządku obrad 

7. Piotr Nowicki – prowadził posiedzenie od części  pkt 3  porządku obrad 

8. Daniel Rutkowski – obecny do części pkt 3 porządku obrad 

9. Bernard Waśko  

10. Krzysztof Żochowski- obecny do części pkt 3 porządku obrad 

Porządek obrad: 

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

2. Wydanie stanowiska w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w obszarze: choroby układu 

moczowo-płciowego, finansowane w ramach JGP sekcji L w zakresie leczenia szpitalnego.  

3. Omówienie wyników analizy kosztów: świadczenia gwarantowane obejmujące choroby 

zakaźne i alergie (JGP: S51-S60 oraz S33). 

4. Omówienie wyników analizy kosztów: dializy dziecięce – wycena świadczeń 

5. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 14.04.2022 r. 

6. Zakończenie posiedzenia.  

Ad 1. Posiedzenie o godzinie 9:03 otworzył Przewodniczący Rady Filip Nowak. 

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

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

choroby układu moczowo-płciowego (identyfikowane produktami rozliczeniowymi NFZ: L00-L104, 

PZL01-PZL13)”. 

Na posiedzenie Rady  dołączyli Krzysztof Bałata, Krzysztof Żochowski i  Jakub Kraszewski. 

Rada przeprowadziła dyskusję, w wyniku której postanowiła o wstrzymaniu wydania stanowiska  

do czasu przyjęcia  przez Sejm projektu nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 

Wyraziła również potrzebę konsultacji  z ekspertami i zdecydowała o omówieniu tematu na jednym  

z kolejnych posiedzeń. 
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Ad 3. Analityk Wydziału Taryfikacji zapoznał Radę z prezentacją „Świadczenia gwarantowane 

obejmujące choroby zakaźne i alergie(JGP: S51-S60 oraz S33)”. 

Przewodniczący przekazał prowadzenie posiedzenia Wiceprzewodniczącemu Piotrowi  Nowickiemu. 

W trakcie prezentacji analitycznej posiedzenie opuścili: Krzysztof Żochowski, Filip Nowak i Daniel 

Rutkowski. 

W wyniku dyskusji Rada zaakceptowała grupy od S51 do S56 oraz grupę S33 w przedstawionej przez 

AOTMiT propozycji wycen. Do pozostałych grup S57 i S60 Rada zaleciła dalsze prace nad konstrukcją  

i wyceną. 

Ad 4. 4. Analityk zaprezentował temat „Oszacowanie kosztu świadczenia hemodializy udzielanych 

dzieciom”. 

Rada przeprowadziła dyskusję, w wyniku której zaakceptowała zaproponowany kierunek prac. 

Ad 5. Rada 6 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym (7 osób obecnych) zatwierdziła protokół 

z posiedzenia w dniu 14.04.2022 r. 

Ad 6. Piotr Nowicki zakończył posiedzenie o godzinie 11:30. 

 


