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Standard rachunku kosztów w podmiotach leczniczych 

Agenda – szkolenie 3- dniowe 
 

 

 

Dzień 1. Ośrodki powstawania kosztów w podmiocie leczniczym 

 

Lp. Temat Czas 

1. 

Standard Rachunku Kosztów – wprowadzenie: 
• czym jest SRK 

• cel i główne założenia Rozporządzenia 

• zakres przedmiotowy i podmiotowy 

• korzyści z wdrożenia SRK 

• możliwości wykorzystania 

0,5 h 
(30 min) 

2. 

Ośrodki Powstania Kosztów: 
• definicja 

• zasady wyodrębniania OPK 

• podział według rodzajów działalności 

• kody funkcji i kody resortowe 

• rozdzielniki kosztów wspólnych i klucze podziałowe 

• ustalenie kosztu wytworzenia OPK 

• koszty zarządu 

• przykłady praktyczne 

1 h 
(60 min) 

 

Łączny czas: 1,5-2 godziny 

Godziny szkolenia: 10-12 
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Dzień II. Ewidencja rodzajowa kosztów 

 

Lp. Temat Czas 

1. 

Standard Rachunku Kosztów – wprowadzenie: 
• czym jest SRK 

• cel i główne założenia Rozporządzenia 

• zakres przedmiotowy i podmiotowy 

• korzyści z wdrożenia SRK 

• możliwości wykorzystania 

0,5 h 
(30 min) 

2. 

Ewidencja rodzajowa kosztów: 
• zasady tworzenia planu kont zespołu „4”  

• objaśnienia dla wybranych kont 

• wydzielanie kont do ewidencji kosztów podlegających 
refakturowaniu na inne podmioty 

• wydzielanie kont do ewidencji kosztów nie stanowiących 
kosztów uzyskania przychodów do podatku dochodowego 
(NKUP) 

• rozdzielniki kosztów wspólnych 

• praktyczne przykłady dawniej-teraz 

1 h 
(60 min) 

3. 

Koszty osobowe: 
• podział na kategorie personelu 

• sposób prawidłowego przypisywania etatów i kosztów 
osobowych do OPK 

• metodyka wyliczenia stawki godzinowej personelu 

• koszty osobowe w procesie wyceny świadczeń 

0,5 h 
(60 min) 

 

Łączny czas: 2-2,5 godziny 

Godziny szkolenia: 10-12:30 

 

 

Dzień III. Metody wyceny procedur medycznych 

 

Lp. Temat Czas 

1. 

Standard Rachunku Kosztów – wprowadzenie: 
• czym jest SRK 

• cel i główne założenia Rozporządzenia 

• zakres przedmiotowy i podmiotowy 

• korzyści z wdrożenia SRK 

• możliwości wykorzystania 

0,5 h 
(30 min) 

2. 

Metody wyceny procedur medycznych: 
• definicja i podział procedur medycznych 

• etapy wyceny procedur medycznych 

• sposoby wyceny procedur medycznych 

• praktyczne przykłady 

• omówienie najczęstszych problemów w trakcie wyceny 

1 h 
(60 min) 

 

 

Łączny czas: 1,5-2 godziny 

Godziny szkolenia: 10-12 


