
09.01.2023 (poniedziałek)
godz. 9:00-11:30

Rachunek kosztów w podmiotach leczniczych – teoria w oparciu o obowiązujące akty prawne (część 1) 

mgr Mirosława Trojnacka

10.01.2023 (wtorek)

11.01.2023 (środa) 
godz. 9:00 – 14:00 

Księgowanie wybranych pozycji oraz ewidencja i rozliczenie kosztów

mgr Barbara Konopacka

12.01.2023 (czwartek) 
godz. 12:00-13:30 

Kalkulacja kosztów świadczeń zdrowotnych, cenników usług komercyjnych oraz budżetowanie

dr hab. Wojciech Głód, prof. UE

godz. 9:00-11:30

Rachunek kosztów w podmiotach leczniczych – teoria w oparciu o obowiązujące akty prawne (część 2) 

mgr Mirosława Trojnacka



13.01.2023 (piątek) 

16.01.2023 (poniedziałek) 

godz. 9:00-12:15

Wycena procedur medycznych zgodnie ze standardem rachunku kosztów 

mgr Mirosława Trojnacka

17.01.2023 (wtorek) 
godz. 11:30-15:00 

Założenia controllingu, zarządzanie projektem wdrożenia SRK oraz elementy analizy finansowej

dr hab. Wojciech Głód, prof. UE

18.01.2023 (środa) 
godz. 11:30-15:00 

Zarządzanie – koncepcje i idee oraz zarządzanie ryzykiem, standardy kontroli zarządczej 

dr hab. Grzegorz Głód, prof. UE

godz. 9:00-12:15

Zarządzanie jakością w podmiocie leczniczym oraz monitorowanie zdarzeń niepożądanych w podmiotach 

leczniczych 

mgr Michał Bedlicki



19.01.2023 (czwartek) 

godz. 9:00 – 10:45 

Zarządzanie kontraktami z NFZ 

mgr Dariusz Jarnutowski

20.01.2023 (piątek)

23.01.2023 (poniedziałek) 
godz. 11:30-14:00

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

dr n. o zdr. Michał Chrobot

24.01.2023 (wtorek) 
godz. 12:00-13:30 

Rozliczanie świadczeń związanych z podawaniem leków 

dr n. o zdr. Michał Chrobot

godz. 9:00 – 10:45 

Zasady współpracy z NFZ w myśl OWU

mgr Dariusz Jarnutowski



25.01.2023 (środa) 
godz. 12:00-13:30 

Zasady oraz zakres prowadzenia dokumentacji medycznej w kontekście rozliczania świadczeń

dr n. o zdr. Michał Chrobot

26.01.2023 (czwartek) 

godz. 9:00-10:30 

Zarządzanie zasobami ludzkimi 

dr hab. Alicja Domagała

27.01.2023 (piątek) 
godz. 11:30-15:00 

Nowoczesne metody zarządzania oraz zarządzanie zmianą

dr hab. Grzegorz Głód, prof. UE

26.01.2023 (czwartek) 
godz. 13:45 – 15:15 

Zasady oraz zakres prowadzenia dokumentacji medycznej - regulacje prawne 

dr Paweł Lipowski



31.01.2023 (wtorek) 
godz. 11:15-12:45 

Aplikacja appSRK jako narzędzie wspomagające proces zarządzania

mgr Edyta Klimkiewicz

31.01.2023 (wtorek) 
godz. 9:30-11:00 

Działalność lecznicza - analiza regulacyjna systemowa

dr hab. Iwona Kowalska - Bobko, prof. UJ

02.02.2023 (czwartek) 
godz. 10:00-12:30 

Rozwiązania IT

mgr Janusz Jasłowski

30.01.2023 (poniedziałek) 
godz. 14:00-15:30 

Działalność lecznicza - analiza regulacyjna/zarządcza

adw. dr hab. Sebastian Sikorski



03.02.2023 (piątek) 
godz. 13:00

TEST WIEDZY

03.02.2023 (piątek) 
godz. 11:30-13:00

Prawna odpowiedzialność podmiotów leczniczych

adw. dr hab. Sebastian Sikorski
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