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KADRA 

COLLEGIUM AOTMiT 
STANDARD RACHUNKU KOSZTÓW

Zdobyte informacje pozwolą 
Ci poszerzyć umiejętności 

i wiedzę w zakresie standardu 
rachunku kosztów oraz 

możliwości jego wykorzystania 
w procesie zarządzania 
podmiotem leczniczym

Bezpłatne szkolenia prowadzone 
online w formie wykładów 

i warsztatów, tak abyś mógł 
wdrożyć najnowsze rozwiązania 
i metody pracy do codziennych 

obowiązków związanych 
z zarządzaniem w ochronie zdrowia

Wykładowcy oprócz 
posiadanej wiedzy teoretycznej 

są także praktykami 
w doradztwie i zarządzaniu 

w ochronie zdrowia



kadra zarządcza oraz pracownicy podmiotów leczniczych 

(m.in. działy finansowe, administracyjne, rozliczeniowe 

i statystyczne),

pracownicy organów założycielskich dla szpitali i innych 

podmiotów leczniczych działających wpublicznym systemie 

ochrony zdrowia.

DLA KOGO?

stawiając sobie za cel poprawę efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie 

praktycznych aspektów zarządzania podmiotami leczniczymi działającymi 

w systemie ochrony zdrowia, jak również wychodząc naprzeciw zidentyfikowanym 

oczekiwaniom świadczeniodawców, AOTMiT proponuje Państwu udział w cyklu 

szkoleń w ramach projektu Collegium AOTMiT – Standard Rachunku Kosztów.

efektywne wdrożenie standardu rachunku kosztów 

w podmiotach leczniczych w aspekcie praktycznego 

wykorzystania informacji finansowej w procesie zarządczym, 

popularyzacja wiedzy z zakresu metod i instrumentów 

nowoczesnego zarządzania placówką medyczną, 

nawiązanie ścisłej współpracy ze świadczeniodawcami 

w zakresie przekazywania danych.

CELE:



dr hab. WOJCIECH GŁÓD, prof. UE

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk  

o zarządzaniu, profesor uczelni w Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Katowicach, pracownik Katedry 

Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego. 

Specjalista w zakresie zarządzania finansami, rachunku 

kosztów i controllingu. Wykładowca akademicki i praktyk 

gospodarczy współpracujący z sektorem prywatnym  

jak i publicznym. Prowadził projekty doradcze obejmujące 

prace audytowe w organizacjach biznesowych i publicznych 

oraz autor programów naprawczo-rozwojowych. 

Specjalista współpracujący z Agencją Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji.  

 

Wykładowcy oprócz posiadanej wiedzy teoretycznej są także 

praktykami w doradztwie i zarządzaniu w ochronie zdrowia.

dr hab. GRZEGORZ GŁÓD, prof. UE

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk 

o zarządzaniu, profesor uczelni w Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Katowicach, pracownik Katedry 

Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego.

Specjalizuje się w badaniach w obszarze konkurencyjności 

przedsiębiorstw, zarządzania w sektorze publicznym 

oraz narzędzi menedżerskich, w tym w szczególności 

z zakresu controllingu z zastosowaniem rozwiązań 

informatycznych. Posiada doświadczenie praktyczne 

w doradztwie i zarządzaniu w jednostkach ochrony zdrowia.

Autor ponad 100 publikacji z zakresu zarządzania, 

w tym zarządzania w ochronie zdrowia. 



Doktor nauk o zdrowiu, specjalność zdrowie publiczne, 
wykładowca akademicki w Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach. Prezes Zarządu Polskiego 
Towarzystwa Koderów Medycznych, członek Polskiego 
Towarzystwa Zdrowia Publicznego oraz Stowarzyszenia 
Menedżerów Ochrony Zdrowia. Od początku swojej pracy 
zawodowej jest związany z systemem ochrony zdrowia 
w Polsce. Swoją pracę zaczynał w Świętokrzyskiej Regionalnej
Kasie Chorych obecnie zatrudniony w Świętokrzyskim 
Centrum Onkologii jako Kierownik Działu Kontraktowania, 
Rozliczeń i Statystyki Medycznej.

Biegły rewident, audytor, posiada uprawnienia zawodowe 
certyfikowane w 1996 r. poprzez zdanie egzaminu 
w Ministerstwie Finansów. Od 2006 r. związana z sektorem 
ochrony zdrowia od strony rachunkowości oraz zarządzania 
podmiotami leczniczymi. Specjalizuje się w badaniu 
sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych, 
ze szczególnym uwzględnieniem audytu rachunku kosztów. 
Wykładowca rachunkowości w formie warsztatów, 
ze względu na efektywność i praktyczną użyteczność 
takiej formy kształcenia. Autorka wykładów z zakresu rachunku
kosztów, rachunkowości finansowej, rachunku przepływów pieniężnych.

mgr BARBARA KONOPACKA

dr n. o zdr. MICHAŁ CHROBOT 

Specjalista ds. Controllingu oraz praktyk zajmujący się 
rachunkowością zarządczą podmiotów leczniczych, 
absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego 
w Katowicach na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem 
oraz studiów podyplomowych na kierunku Controlling. 
Ekspert ds. rachunku kosztów, wyceny procedur medycznych, 
budżetowania oraz analityk finansowy. 
Audytuje szpitale na terenie całej Polski w zakresie zarządzania 
finansami oraz opracowuje programy naprawcze. Swoją wiedzą 
i doświadczeniem wspiera zarządzanie i procesy prowadzące 
do poprawy sytuacji finansowej podmiotów leczniczych, 
dydaktyk oraz prelegent licznych konferencji i szkoleń.

mgr MIROSŁAWA TROJNACKA



mgr JANUSZ JASŁOWSKI

Absolwent Politechniki Śląskiej oraz studiów podyplomowych 

z zakresu zarządzania i ubezpieczeń zdrowotnych. Od ponad 

25 lat aktywnie działa jako specjalista branży IT zaangażowany 

w realizację szerokiego spektrum rozwiązań w sektorze 

ochrony zdrowia. Występując w rolach: lidera zespołu, 

kierownika projektów i programów, kierownika rozwoju 

produktów – współtworzył między innymi: Systemy klasy 

Hospital Information System (HIS), platformy e-Usługi dla 

zdrowia, oprogramowanie wykorzystywane przez płatników 

(NFZ i podmioty komercyjne, aplikacje wspierające badania 

naukowe i edukację na uczelniach medycznych. 

mgr DARIUSZ JARNUTOWSKI

Dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego 

Narodowego Funduszu Zdrowia. Ekonomista, absolwent 

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2000 r. 

związany z publicznym sektorem ochrony zdrowia. W latach 

2002 – 2007 był głównym księgowym Mazowieckiej 

Regionalnej Kasy Chorych, a następnie Mazowieckiego 

OW NFZ. Od marca 2007 r. jest dyrektorem Departamentu 

Ekonomiczno-Finansowego NFZ.

Z-ca Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie 

Zdrowia. Współtwórca Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie 

Zdrowia oraz Programu Akredytacji w Ochronie Zdrowia. 

Wykładowca w zakresie zarządzania jakością w ochronie zdrowia. 

Tworzył standardy Akredytacyjne dla Szpitali Ostrych, Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej, Szpitali wąskoprofilowych. Wizytator 

Akredytacyjny z ponad 20 letnim doświadczeniem w tym zakresie. 

Autor Rankingu „Bezpieczny Szpital”. Doradca WHO w zakresie 

wdrażania systemów zewnętrznej jakości. Wieloletni Członek 

Zarządu Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce.

mgr MICHAŁ BEDLICKI



Prawnik (aplikacja radcowska); pracownik Zakładu Polityki 

Zdrowotnej i Zarządzania Instytutu Zdrowia Publicznego 

Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Wśród zainteresowań naukowych 

znajdują się zagadnienia prawa medycznego, w tym 

praktycznej realizacji praw pacjenta, prawnych warunków 

funkcjonowania świadczeniodawców oraz odpowiedzialności 

prawnej za tzw. błędy medyczne.

Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego,

Wydziału Prawa i Administracji oraz Collegium Medicum 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Ekspert ds. prawa medycznego, Uniwersytet Kardynała Stefana

Wyszyńskiego w Warszawie. Wykładowca na studiach 

podyplomowych - Zarządzanie podmiotami leczniczymi, 

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH w Warszawie. 

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa 

medycznego, cywilnego i finansowego oraz prelegentem 

na licznych konferencjach naukowych i biznesowych.

adw. dr hab. SEBASTIAN SIKORSKI

dr n. o zdr. PAWEŁ LIPOWSKI 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Od 2000 roku jest zatrudniona w Zakładzie 

Polityki Zdrowotnej i Zarządzania w Instytucie Zdrowia 

Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum

Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2020 r. Dyrektor Instytutu 

Zdrowia Publicznego. Prowadzi badania naukowe oraz 

zajęcia dydaktyczne w takich obszarach jak: polityka zdrowotna, 

organizacja ochrony zdrowia, decentralizacja w ochronie zdrowia, 

systemy zdrowotne, polityka zdrowotna Unii Europejskiej.

dr hab. n. o zdr. IWONA KOWALSKA-BOBKO, PROF. UJ



Bezpłatne szkolenia prowadzone online w formie 
wykładów i warsztatów, tak abyś mógł 
wdrożyć najnowsze rozwiązania i metody pracy 
do codziennych obowiązków związanych 
z zarządzaniem w ochronie zdrowia

Wykładowca Omawiane zagadnienia
liczba 
godzin 

Rachunek kosztów w podmiotach leczniczych – teoria 
w oparciu o obowiązujące akty prawne mgr Mirosława Trojnacka 5

Wycena procedur medycznych zgodnie ze standardem 
rachunku kosztów 

mgr Mirosława Trojnacka 3

Księgowanie wybranych pozycji – podejście systemowe (rozli-
czenia międzyokresowe, kredyty, układy ratalne z ZUS, rezerwy 

mgr Barbara Konopacka 4

Rozliczenie kosztów a przeksięgowanie kosztów – założenia  
i  metody – podejście praktyczne

mgr Barbara Konopacka 1

Określanie zasad istotności – uwarunkowania formalne, 
a także możliwe do przyjęcia praktyczne rozwiązania

mgr Barbara Konopacka 1

Założenia controllingu – controlling strategiczny i operacyjnydr hab. Wojciech Głód, prof. UE 1

Zarządzanie projektem wdrożenia standardu rachunku kosztówdr hab. Wojciech Głód, prof. UE 1

Elementy analizy finansowejdr hab. Wojciech Głód, prof. UE 2

Kalkulacja kosztów świadczeń zdrowotnych, kalkulacja 
cenników usług komercyjnych

dr hab. Wojciech Głód, prof. UE 1

Budżetowanie kosztów w podmiocie leczniczymdr hab. Wojciech Głód, prof. UE 1

Zarządzanie – koncepcje i ideedr hab. Grzegorz Głód, prof. UE 2

Nowoczesne metody zarządzania (np. benchmarking, 
Lean management, strategiczna karta wyników)

2

Zarządzanie ryzykiem, standardy kontroli zarządczej 2

Zarządzanie zmianą 2

dr hab. Grzegorz Głód, prof. UE

dr hab. Grzegorz Głód, prof. UE

dr hab. Grzegorz Głód, prof. UE



Wykładowca Omawiane zagadnienia
liczba 
godzin 

Zasady kodowania informacji medycznej i rozliczeń
w systemie JGP – w tym klasyfikacje ICD-10 i ICD-9 PL 

3dr n. o zdr. Michał Chrobot

Rozliczanie świadczeń związanych z podawaniem 
leków (PL i CHTH)

2dr n. o zdr. Michał Chrobot

Zasady oraz zakres prowadzenia dokumentacji 
medycznej w kontekście rozliczania świadczeń

2dr n. o zdr. Michał Chrobot

Zarządzanie kontraktami z NFZ – przychody 
z tytułu realizacji umów, w tym PSZ, zarządzanie 
ryczałtem PSZ, przesunięcia pomiędzy umowami 
i zakresami świadczeń, renegocjacje umów

2mgr Dariusz Jarnutowski

Zasady współpracy z NFZ w myśl OWU 2

Rozwiązania IT wspierające zarządzanie 
personelem po stronie świadczeniodawcy 
w dobie sieci społecznościowych

mgr Janusz Jasłowski 1

mgr Dariusz Jarnutowski

Jak w praktyce optymalizować w szpitalu 
gospodarkę lekami i materiałami medycznymi

mgr Janusz Jasłowski 1

Rozwiązania IT wspierające analizę efektywności 
ekonomicznej i terapeutycznej procedur medycznych

mgr Janusz Jasłowski 1

Aplikacja appSRK jako narzędzie wspomagające 
proces zarządzania

mgr Edyta Klimkiewicz 2

Zarządzanie jakością w podmiocie 
leczniczym – audyty wewnętrzne

mgr Michał Bedlicki 2

Monitorowanie zdarzeń niepożądanych 
w podmiotach leczniczych

mgr Michał Bedlicki 2

Zarządzanie zasobami ludzkimi 2dr hab. Alicja Domagała

Działalność lecznicza - analiza regulacyjna 
systemowa

dr hab. Iwona Kowalska - Bobko, prof. UJ 2

Działalnośc lecznicza - analiza regulacyjna zarządcza 2adw. dr hab. Sebastian Sikorski

Prawna odpowiedzialność menadżerów 
podmiotów leczniczych

2adw. dr hab. Sebastian Sikorski

Zasady oraz zakres prowadzenia dokumentacji 
medycznej - regulacje prawne

2dr Paweł Lipowski



Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji jest 

opiniodawczo-doradczą jednostką organizacyjną posiadającą 

osobowość prawną, nadzorowaną przez ministra właściwego

ds. zdrowia. Głównym założeniem funkcjonowania Agencji 

jest wspomaganie Ministra Zdrowia w procesie podejmowania 

decyzji dotyczących finansowania świadczeń lekowych 

i nielekowych w systemie ochrony zdrowia.

Agencja od samego początku  nad wprowadzeniemuczestniczyła w pracach koncepcyjnych

zaleceń które zawarły umowę standardu rachunku kosztów w podmiotach leczniczych, 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Realizacją powyższego było wydanie przez Ministra Zdrowia rozporządzenia z dnia

26 października 2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów

u świadczeniodawców, które stawia przed podmiotami leczniczymi nowe wyzwania 

oraz optymalizację procesów zarządczych.

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  wspiera podmioty lecznicze,

szczególnie szpitale oraz poradnie specjalistyczne we wdrożeniu SRK w swoich jednostkach

przez prowadzenie cyklicznych szkoleń, udostępnianie specjalistycznych materiałów

dydaktycznych (webinaria/prezentacje), jak również w ramach konsultacji indywidualnych.

Dalszy rozwój prac nad rozwojem SRK pozwolił zastosować nowatorskie narzędzia

informatyczne, których funkcjonowanie m.in. poprawiło jakość danych przekazywanych 

do Agencji, a uzyskane w ten sposób reprezentatywne próby danych pozwoliły już na

rzetelniejszy wkład w proces taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej:

 
Aplikacja SRK - aplikacja dla podmiotów leczniczych umożliwiająca 

rozliczenie kosztów, wycenę procedur medycznych, benchmarking

oraz efektywne zarządzanie;

Aplikacja Raport Kadrowo-Płacowy - aplikacja automatyzująca 

oraz usprawniająca cykliczny proces przekazywania danych 

finansowo-kadrowych gromadzonych przez Agencję, dotycząca 

wynagrodzeń osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych

posiadających podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
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