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Protokół nr 20/2022 
z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji  

w dniu 25 sierpnia 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 do pkt 3 porządku obrad 

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

8. Daniel Rutkowski 

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. Wycena świadczeń w ramach programu pilotażowego z zakresu wczesnej diagnostyki zaburzeń 

otępiennych. 

3. Wyniki analiz kosztowych i propozycje nowych wycen w odniesieniu do świadczeń udzielanych 

w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Izbie Przyjęć oraz w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki 

Zdrowotnej. 

4. Metodyka taryfikacji świadczeń – aktualne rozwiązania i kierunki dalszych prac (cz. 3). 

5. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 11.08.2022 r. 

6. Zakończenie posiedzenia.  

Ad 1. Posiedzenie o godzinie 14:07 otworzył Przewodniczący Rady Filip Nowak. 

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

Ad 2. Analityk Wydziału Taryfikacji przedstawił prezentację „Program pilotażowy z zakresu wczesnej 

diagnostyki zaburzeń otępiennych”. 

Rada przeprowadziła dyskusje z przedstawicielami MZ w zakresie zidentyfikowanych wątpliwości  

na poziomie zakresu programu pilotażowego i jego sposobu finansowania. Rada zarekomendowała 

wypracowanie szablonu oraz modelu finansowania programów pilotażowych uruchamianych  

ze środków publicznych.  

Przewodniczący Filip Nowak przekazał prowadzenie posiedzenia Wiceprzewodniczącemu Piotrowi 

Nowickiemu. 
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Ad 3. Analityk Wydziału Taryfikacji zaprezentował temat „Wyniki analiz kosztowych i propozycje 

nowych wycen w odniesieniu do świadczeń udzielanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Izbie 

Przyjęć oraz w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej”. 

W trakcie dyskusji posiedzenie opuścił Krzysztof Żochowski. 

Rada wysłuchała stanowiska przedstawiciela Narodowego Funduszu Zdrowia, który odpowiadał także 

na pytania Rady. W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Rada zgłosiła uwagi do przedstawionego 

materiału i poprosiła o przeprowadzenie dodatkowych analiz. 

Ad 4. Rada zdecydowała o przeniesieniu tematu „Metodyka taryfikacji świadczeń – aktualne 

rozwiązania i kierunki dalszych prac (cz.3)” na jedno z najbliższych posiedzeń. 

Ad 5. Rada zdecydowała o zatwierdzeniu protokołu z posiedzenia w dniu 11.08.2022 r. na najbliższym 

posiedzeniu Rady ds. Taryfikacji. 

Ad 6. Piotr Nowicki zakończył posiedzenie o godzinie 18:06. 

 

 


