
 

 

 

Warszawa, 3 listopada 2020 r. 

CML/0335/11/2020/AP/DD 

 

Pan 
Dr n. ekon. Adam Niedzielski 
Minister Zdrowia  
 

 

Dotyczy: wydłużenia terminu obowiązywania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców 
 

Szanowny Panie Ministrze, 

 w związku z podpisanym przez Pana Ministra w dniu 18 września 2020 r. 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku 
kosztów u świadczeniodawców, Pracodawcy RP zwracają się z uprzejmą prośbą o odroczenie 
w czasie wejścia w życie ww. przepisów. 

 Przedmiotowe rozporządzenie jest wykonaniem delegacji zawartej w art. 31 lc ust. 7 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które 
wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.  i dotyczyć będzie wszystkich podmiotów 
leczniczych, bez względu na strukturę właścicielską, które mają zawartą umowę  
o udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. 

 Załącznik Nr 1 do przedmiotowego rozporządzenia przewiduje podział ośrodków 
powstawania kosztów, uwzględniający nie tylko działalność leczniczą realizowaną na rzecz 
świadczeniobiorców, jak i finansowaną bezpośrednio przez NFZ w ramach tzw. świadczeń 
kosztochłonnych (508), ale również działalność  leczniczą realizowaną na rzecz podmiotów 
zewnętrznych finansowanych z innych środków niż środki publiczne w ramach tzw. 
działalności komercyjnej (540).  

 Powyższe oznacza, że każdy świadczeniodawca realizujący kontrakt z NFZ będzie miał 
obowiązek wyodrębnienia właściwych ze względu na prowadzone rodzaje działalności 
ośrodków powstawania kosztów (zgodnych z kodami funkcji tych ośrodków, wskazanymi  
w Załączniku Nr 1 do ww. rozporządzenia), będzie również zobowiązany do wyodrębnienia 
ośrodka powstawania kosztów dla działalności komercyjnej o charakterze medycznym. 

 Z uwagi na to, że nowe przepisy dotyczą tak szerokiego spectrum podmiotów i tak 
poważnych zmian, czas na ich wdrożenie jest bardzo ograniczony i przypada na okres 
największego wysiłku organizacyjnego podmiotów leczniczych spowodowanego walką  
z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Wskazać należy, iż okres ten jest trudny nie tylko dla 
pracowników medycznych, ale również szeroko pojętej administracji, w tym m.in. działów 
księgowości i statystyki medycznej, które muszą bardzo dynamicznie reagować na szybko 
zmieniające się zasady rozliczeń, a także są obciążone znacznie większą ilością pracy dot. np. 
rozliczeń pracowniczych.  
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 Szereg wątpliwości może wzbudzać również rozbieżność zapisów rozporządzenia 
wobec wytycznych ustawy o rachunkowości, co generuje dodatkowe problemy dla 
wprowadzających nowe zasady podmiotów leczniczych (stan ten pogłębia brak w tym 
zakresie rzeczowych szkoleń i informacji ze strony rządowej).  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. Jeżeli cyt. ustawa lub akt 
wykonawczy wydany na jej podstawie reguluje tę samą materię, którą reguluje ustawa  
o rachunkowości albo reguluje ją w odmienny sposób, to wydaje się, że pierwszeństwo 
stosowania tej materii  ma ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych  (jako przepis szczególny) i wydany na jej podstawie akt wykonawczy. 
Jednocześnie ustawę o rachunkowości (jako przepis  ogólny) należałoby stosować 
w sprawach nieuregulowanych lub uregulowanych szczątkowo w przepisie szczególnym czyli 
w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

 Reasumując, z uwagi na to, że: 

 pozostanie nie więcej niż dwa miesiące na dostosowanie sposobu dotychczasowych 
rozliczeń do rewolucyjnych zmian rozporządzenia od momentu jego umieszczenia  
w Dzienniku Ustaw;   

 zmiana polityki rachunkowej wymaga znacznej ilości czasu i współpracy wielu 
komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego; 

 wdrażanie zmian jest niezwykle wymagające ze względu na niespójność przepisów 
ustawy  
o rachunkowości wobec przepisów wprowadzanego rozporządzenia i ustawy 
świadczeniowej; 

 wdrażanie zmian trzeba będzie realizować w najtrudniejszym dla podmiotów 
leczniczych czasie apogeum walki z epidemią SARS-CoV-2, jak i sezonie wzmożonych 
absencji pracowniczych wywołanych innymi chorobami;  

 nie istnieją szczegółowe wytyczne ani interpretacje co do sposobu wprowadzania 
zmian; 

uważamy, że zasadnym byłoby znaczne odroczenie w czasie wejścia w życie  ww. 
przepisów oraz poprzedzenie ich wdrożenia szczegółową akcją informacyjną i szkoleniową.  
 
 
 
        Z wyrazami szacunku 
 
         Wiceprezydent Pracodawców RP  
            
            
        Dr Andrzej Mądrala 
 


