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Protokół nr 10/2022 
z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji  

w dniu 19 maja 2022 roku 
w formie wideokonferencji 

 

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

1. Krzysztof Bałata - obecny od pkt 2 porządku obrad 

2. Jakub Banaszek - obecny od części pkt 2 do pkt 3 porządku obrad 

3. Tomasz Berdyga - obecny od części pkt 2 porządku obrad 

4. Dominika Janiszewska-Kajka  

5. Jakub Kraszewski 

6. Filip Nowak - prowadził posiedzenie do pkt 1 porządku obrad; obecny do pkt 2 porządku 

obrad 

7. Piotr Nowicki – prowadził posiedzenie od pkt 2 porządku obrad 

8. Daniel Rutkowski  

9. Bernard Waśko  

10. Krzysztof Żochowski- obecny od części pkt 2 porządku obrad 

Porządek obrad: 

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

2. Omówienie założeń analiz i procesu wyceny w zakresie: analiza finansowa pilotażu CZP oraz 

wycena świadczeń realizowanych w warunkach centrum zdrowia psychicznego.  

3. Wyniki wstępnych analiz w zakresie przygotowania Planu Taryfikacji na rok 2023. 

4. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 12.05.2022 r. 

5. Zakończenie posiedzenia.  

Ad 1. Posiedzenie o godzinie 8:33 otworzył Przewodniczący Rady Filip Nowak. 

Rada jednogłośnie (6 głosami „za”) zaakceptowała zaproponowany porządek obrad. 

Przewodniczący Filip Nowak przekazał prowadzenie posiedzenia Wiceprzewodniczącemu Piotrowi 

Nowickiemu. 

Na posiedzenie Rady dołączył Krzysztof Bałata. 

Ad 2. Analityk Wydziału Taryfikacji zapoznał Radę z prezentacją „Omówienie założeń analiz i procesu 

wyceny w zakresie: analiza finansowa pilotażu CZP oraz wycena świadczeń realizowanych  

w warunkach centrum zdrowia psychicznego”. 

W trakcie prezentacji analityka na posiedzenie Rady dołączyli: Tomasz Berdyga, Krzysztof Żochowski 

oraz Jakub Banaszek.  
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Po prezentacji analitycznej posiedzenie opuścił Filip Nowak. 

Rada przeprowadziła dyskusję, w wyniku której przekazała uwagi do przedstawionego materiału oraz 

wyraziła potrzebę konsultacji z ekspertami.  

Ad 3. Analityk Agencji zapoznał Radę z analizami w zakresie przygotowania Planu Taryfikacji na rok 

2023. 

Rada przeprowadziła dyskusję, w wyniku której przekazała uwagi do przedstawionego materiału,  

w tym propozycję rozszerzenia planu o taryfikacje świadczeń z zakresu psychiatrii dla dorosłych.  

W trakcie dyskusji Rady posiedzenie opuścił Jakub Banaszek.  

Ad 4. Rada jednogłośnie (8 osób obecnych) zatwierdziła protokół z posiedzenia w dniu 12.05.2022 r. 

Ad 5. Piotr Nowicki zakończył posiedzenie o godzinie 11:20. 

 

 


