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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr…….. z dnia……. 

 

HARMONOGRAM PLANOWANYCH PRAC I ZADAŃ  

PODJĘTYCH W CELU WDROŻENIA STANDARDU RACHUNKU KOSZTÓW 

 

 
ZADANIA 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

TERMIN 

REALIZACJI 

ETAP I  

1. Identyfikacja i zdefiniowanie 

ośrodków powstawania kosztów   

działalności podstawowej i 

pomocniczej medycznej i 

niemedycznej, zarządu 

 
obligatoryjnie 

do 31.12.2020 

2. Nadanie oznaczeń OPK zgodnie z 

Załącznikiem nr 3 i nr 4 

Rozporządzenia 

 
obligatoryjnie 

do 31.12.2020 

3. Implementacja planu kont w 

zależności od specyfiki i rozmiaru 

prowadzonej działalności zgodnie 

z wykazem w Załączniku nr 5 

Rozporządzenia do systemu FK 

 
obligatoryjnie 

do 31.12.2020 

4. Przeprowadzenie inwentaryzacji 

posiadanych zasobów w zakresie 

sprzętu i oprogramowania 

informatycznego 

  

5. Integracja planu kont z 

posiadanymi modułami: m.in. 

płacowym, magazynowymi, 

aptecznym, itp. 

 
obligatoryjnie 

do 31.12.2020 

ETAP II 

1. Zdefiniowanie rozdzielników 

kosztów wspólnych w ramach 

kosztów bezpośrednich OPK 

zgodnie z Załącznikiem nr 6 

  

2. Zdefiniowanie kluczy 

podziałowych dla działalności 

pomocniczej medycznej i 
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niemedycznej zgodnie z 

Załącznikiem nr 7  

ETAP III 

1. Weryfikacja prawidłowego 

przydzielenia pracowników do 

poszczególnych grup 

zawodowych,  

  

2. Podział czasu pracy pracowników 

na poszczególne OPK (w przypadku 

zaangażowania pracownika w zadania 

realizowane w kilku ośrodkach) oraz 

odzwierciedlenie tego przypisania 

w module płacowym 

  

ETAP IV 

1. Sporządzenie przez Kierownika 

danego OPK wykazu 

realizowanych w komórce 

procedur medycznych zgodnie z 

klasyfikacją ICD-9 (z możliwością 

rozszerzenia w celu 

doprecyzowania) 

  

2. Stworzenie narzędzia 

informatycznego (np. raport ) do 

ewidencji wykonań procedur 

medycznych zgodnie z przyjętym 

wykazem z uwzględnieniem 

jednostki zlecającej 

  

3. Wycena procedur medycznych 

zgodnie z Załącznikiem nr 9 

według jednej z trzech 

zaproponowanych w 

Rozporządzeniu metodologii 

  

 

ZATWIERDZAM 
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