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          Warszawa, 20 stycznia 2021 r. 

CML/0016/01/2021/BO/BR 

Pan  
Mateusz Morawiecki 
Prezes 
Rady Ministrów 

 

Dotyczy: poparcia apelu skierowanego do Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń Ministra Zdrowia 

    dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców 

 

Szanowny Panie Premierze, 

wyrażając uznanie oraz doceniając dotychczasową pracę Pana Premiera oraz całego 

Rządu wobec działań zmierzających do skutecznego zwalczania wirusa SARS-CoV-2, jak 

również mając na uwadze olbrzymi wysiłek wszystkich profesjonalistów medycznych, 

zwracamy się do Pana Premiera z uprzejmą prośbą o pochylenie się nad problemem,  

z którym muszą zmierzyć się w tym trudnym czasie podmioty lecznicze będące 

świadczeniodawcami. 

Uprzejmie informujemy Pana Premiera, iż w związku z obowiązującym od 1 stycznia 

2021 r. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zaleceń 

dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców zwróciliśmy się z kolejnym 

apelem do Pana Adama Niedzielskiego, Ministra Zdrowia, w związku z brakiem zgody na 

zmianę terminu wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia o wydanie stosownej 

interpretacji czy też zmianę przepisów przedmiotowego rozporządzenia tak, aby datę 

1 stycznia 2021 r. traktować jako datę rozpoczęcia wdrażania rozwiązań zawartych 

w przedmiotowym rozporządzeniu, w zakresie tworzenia rachunku kosztów 

u świadczeniodawców. Apel skierowany do Pana Adama Niedzielskiego, Ministra Zdrowia, 

załączamy do wiadomości Pana Premiera. 

Jednocześnie pozwalamy sobie na krótkie przybliżenie problemów, z którymi muszą 

zmierzyć się podmioty lecznicze. Rozwiązania prawne zawarte w przedmiotowym 

rozporządzeniu dotyczą wdrożenia szeregu nowych rozwiązań księgowych i informatycznych, 

które znacznie odbiegają od dotychczas prowadzonej księgowości i obejmują szerokie 

spektrum podmiotów leczniczych realizujących między innymi opiekę ambulatoryjną, leczenie 

szpitalne, rehabilitację. Czas na ich wdrożenia był niezwykle ograniczony i w dodatku 

przypadał na okres największego wysiłku organizacyjnego podmiotów leczniczych 

spowodowanego walką z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Podmioty lecznicze miały 

zaledwie 29 dni roboczych na przygotowanie stosownych rozwiązań.   
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W tak krótkim czasie nie jest możliwe przygotowanie nawet zmian koncepcyjnych, a co 

dopiero wdrożenie nowych rozwiązań księgowych i informatycznych. 

Poza tymi kwestiami, pojawił się również szereg problemów merytorycznych, 

ponieważ zawarte w rozporządzeniu rozwiązania mogą generować wątpliwości podatkowe. 

Rozporządzenie przewiduje konta do wyodrębnienia kosztów, które nie stanowią kosztów  

w rozumieniu prawa podatkowego. Do tego nowy rachunek kosztów zlikwiduje rachunek 

zarządczy kosztów. Podmioty nie będą mogły stosować swobodnej polityki rachunkowości. 

Wątpliwości wzbudza również rozbieżność zapisów rozporządzenia z ustawą o rachunkowości. 

Złamane zostają nadrzędne zasady rachunkowości – kontynuacji działania, istotności 

w zakresie rozliczania kosztów, ciągłości ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w oparciu, 

o które prowadzone są obecnie księgi rachunkowe. Niestety ani ustawa o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ani wydane na jej podstawie 

rozporządzenie nie wyłączają obowiązku przestrzegania ustawy o rachunkowości, powodując 

ogromne problemy interpretacyjne.  

Szanowny Panie Premierze, bardzo liczymy na zrozumienie Pana Premiera i poparcie 

naszego apelu skierowanego do Ministra Zdrowia. Wdrożenie tak rozbudowanego systemu 

kosztów ewidencji wymaga czasu i poniesienia znacznych nakładów finansowych oraz 

logistycznych przez świadczeniodawców, wymaga również szerokiej wzajemnej współpracy, 

dialogu i zrozumienia. Poza tym czas, kiedy wszyscy borykamy się z panującą pandemią 

i skupiamy naszą uwagę na zapewnieniu zdolności do bieżącego funkcjonowania, jest 

niezwykle trudny.  
               

     Z wyrazami szacunku 

               
       
      

     
                       Anna Rulkiewicz                                        Maciej Witucki                        Waldemar Malinowski                                 
 Prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej         Prezydent                Prezes Ogólnopolskiego Związku     
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