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Warszawa, 22.04.2021r. 

 

 
Pan  
Dr n. ekon. Adam Niedzielski  
Minister Zdrowia 

 

Pan  
Maciej Miłkowski  
Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
 
 
Pan  
Roman Topór-Mądry  
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 
 

 

Polska Federacja Szpitali zwróciła się do zrzeszonych szpitali z prośbą o opinię dot. 

wprowadzania nowego standardu rachunku kosztów. 

W ankiecie wzięli udział przedstawiciele 60 szpitali. Niemal 70% nie jest gotowe na 

pełne prowadzenie rachunku kosztów wg nowego Rozporządzenia MZ.  

W opinii szpitali największe trudności stanowiło dostosowanie systemów IT do 

wdrożenia. Największym wyzwaniem okazało się dopracowywanie współpracy 

systemu kadrowo-płacowego  z systemem fakturowym w zakresie dekretacji i 

księgowań list płac.  Standardy rachunku kosztów to nie tylko zmiana systemu planu 

kont. Pełne wdrożenie wymaga modyfikacji systemów w części białej, 

magazynowych, systemu aptecznego oraz wdrożenia zmian organizacyjnych. Na 

realizacje tych zmian potrzeba czasu i znacznych środków finansowych- oba te 

zasoby są deficytowe.  

Wśród licznych wypowiedzi znalazł się problem braku czasu na wprowadzenie 

wymagań rozporządzenia. Na przełomie roku wszystkie działy finansowe zajęte są 

zamykaniem roku i przygotowywaniem sprawozdań finansowych oraz rocznymi 

rozliczeniami z NFZ. Dodatkowo ze względu na epidemię COVID-19 jest więcej 

pracy do wykonania i mniejsza efektywność pracy pracowników. Przygotowanie 

systemu informatycznego, opracowanie implementacji proponowanego planu kont do 

specyfiki konkretnej jednostki, przeszkolenie personelu i wszystkie inne prace 

związane z realnym wprowadzeniem zarządzonych zmian wymagają co najmniej 3-6 

miesięcy. 

Podmioty lecznicze zwróciły także uwagę na niewystarczającą ilość szkoleń i 

warsztatów w dodatku te prowadzone przez AOTMiT były prowadzone fachowym 

językiem księgowym, nie zawsze zrozumiałym przez pracowników szpitali. Szkolenia 
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były czysto teoretycznie, brak było przykładów mogących pomóc szpitalom w 

rozumieniu nowego rozporządzenia, a odpowiedzi pracowników AOTMiT na 

zadawane pytania często są niejasne i mało konkretne. 

Kolejnym aspektem jest brak dostatecznego potencjału firm wspierających 

funkcjonowanie systemów informatycznych - jeżeli w skali całego kraju wszyscy 

muszą zmienić swoje konfiguracje, to nawet gdyby były zapewnione środki na ten cel 

to fizycznie nie ma kto wesprzeć szpitali, niezależnie od sytuacji epidemiologicznej, 

która dodatkowo pogarsza sytuację. 

Rozporządzenie jest napisane w sposób niejasny, czasami sprzeczny, a szkolenia 

organizowane przez AOTMiT są niewystarczające, przykładowo: § 7.10 - zapis 

nakazuje kalkulować koszt personelu na podstawie czasu trwania procedury, 

podczas gdy załącznik nr 9 wskazuje na standardowy czas zaangażowania 

personelu w procedurę lub czas rzeczywisty.  

Rozporządzenie operuje pojęciem procedury kosztochłonnej (załącznik nr 1, w opisie 

kodu 508) natomiast w żaden sposób nie definiuje tego pojęcia, co więcej w 

pytaniach i odpowiedziach publikowanych przez AOTMiT możemy przeczytać, że: 

"Rozporządzenie nie definiuje pojęcia procedury kosztochłonnej, świadczeniodawca 

dla własnych celów zarządczych może zdefiniować sobie wewnętrznie wykaz takich 

procedur" co w konsekwencji powoduje, ze zapisy w załączniku nr 8 nie mają sensu.  

Rozporządzenie powołuję grupę ośrodków opisanych kodami funkcji 520-529 

natomiast nie ma dla nich żadnego wyjaśnienia ani opisu, co ma miejsce dla 

wszystkich pozostałych kodów.  

Wątpliwości świadczeniodawców budzą także wytyczne w zakresie organizacji bloku 

operacyjnego, które dodatkowo są sprzeczne z tym co jest przedstawiane na 

szkoleniach organizowanych przez AOTMiT. Załącznik nr 2, punkt 1.4 nakazuje 

dzielić centralny blok operacyjny na bloki wg różnych kryteriów dla grup sal 

operacyjnych. Natomiast na szkoleniach i oficjalnych odpowiedziach forsuje się 

model w którym jedna sala powinna być dzielona na wiele OPK. Z odpowiedzi: "Czyli 

dotychczasowy OPK mający 5 sal operacyjnych operujących na rzecz 6 oddziałów 

zabiegowych należy podzielić na 6 bloków operacyjnych dedykowanych 

poszczególnym oddziałom zabiegowym." Dodatkowo niezrozumiałe jest mieszanie 

pojęcia "blok" z "OPK". 

Załącznik nr9 - punkt 3. Dlaczego koszt pracy ma być liczony całościowo dla całego 

podmiotu, czyli uśrednienia między pracownią, oddziałem, poradnią i dyżurem, gdzie 

pracownik może mieć zupełnie inne stawki. Jest to w sprzeczności z zapisem który 

mówi że koszty analizuje się z dokładnością do poszczególnych OPK. 

Problematyczna jest także koncepcja rozliczania SOR - jeżeli celem jest kalkulacja 

kosztów leczenia pacjentów w celu określenia taryfy, to powinniśmy wiedzieć ile 

kosztuje pacjent na SOR a ile na oddziale, a nie na siłę łączyć koszty  

Model kosztowy w swoich działaniach w żaden sposób nie koresponduje z tym jak są 

gromadzone informacje medyczne, tylko które mogą być bazą dla wiarygodnych 

kalkulacji kosztowych. Przykładem może być traktowanie oddziału intensywnego 

nadzoru kardiologicznego jako ośrodka proceduralnego, czy wymogi rozbijania SOR 
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na wiele OPK i pociągające za tym zmiany sposobu ewidencji procedur medycznych, 

czy wyłączanie kosztów świadczeń rzeczowych zużytych przy procedurze z kosztów 

wytworzenia procedury 

Niezrozumiałe jest także  uproszczenie, w którym wynagrodzenie lekarzy z założenia 

ma opierać się o czas pracy, w sytuacji gdy powszechne są umowy za wykonanie 

czy za zabezpieczenie funkcjonowania jednostki (kontrakty zadaniowe). 

PFSz zwraca także uwagę na brak jednolitego pliku kontrolnego - platformy 

informatycznej wymiany danych.  

Nieznane są konsekwencje stosowania wydawanych przez AOTM  interpretacji, jak 

je traktować w odniesieniu do rozporządzenia ws. rachunku kosztów. 

Polska Federacja Szpitali proponuje zaproszenie do dialogu największych 

dostawców oprogramowania informatycznego, ponadto proponujemy 

zorganizowanie grupy chętnych i gotowych szpitali w ramach sprawozdawania 

danych wg rozporządzenia. 

Wobec powyższego Polska Federacja Szpitali podtrzymuje stanowisko by rok 

bieżący potraktować jako rok przejściowy, podczas którego podmioty nauczą się 

poprawnego sposobu rozliczeń, dostosują systemy informatyczne, rozwieją wszelkie 

wątpliwości i wdrożą wszelkie zmiany. 

 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

Ewa Książek-Bator  

członek Zarządu i Dyrektor Finansowa PFSz 
(z upoważnienia Jarosława J. Fedorowskiego, Prezesa PFSz) 
ewa.bator@pfsz.org 

 

 

 

 

PFSz,SRK,opinia,2021.04.22 
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