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PROWADZĄCY 

dr Jacek Kalinowski – pracownik Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, z-

ca Kwestora Uniwersytetu Łódzkiego. Prezes i współwłaściciel Biura Usług Rachunkowych i Doradztwa 

„Finansus” Sp. j. Autor i współautor kilkunastu książek i kilkudziesięciu artykułów z zakresu rachunkowości. 

Specjalista z zakresu rachunkowości finansowej, zagadnień księgowych, analizy finansowej, informatyki oraz 

rachunkowości zarządczej, przede wszystkim na rzecz spółek z branży budowlanej, deweloperskiej i 

medycznej. Egzaminator w Komisji Egzaminacyjnej KIBR w Polsce. Ekspert Komitetu Standardów 

Rachunkowości, działającego przy Ministerstwie Finansów. Twórca licznych programów szkoleniowych, 

prowadzi wykłady m.in. na rzecz placówek służby zdrowia. 

 

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Specyfika zarządzania kosztami w służbie zdrowia 

 procedura medyczna jako podstawowy nośnik kosztów 

 koszty pracy ludzkiej 

 ewidencja procedur medycznych 

 koszty sprzętu medycznego o istotnej wartości początkowej 

 regulacje prawne dotyczące zarządzania kosztami w służbie zdrowia – rozporządzenie w sprawie 

szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. 

2. Kwalifikacja kosztów dla celów zarządzania 

 koszty w układzie według rodzaju 

 koszty według miejsc powstawania (podmiotowy układ kosztów) 

 koszty w układzie przedmiotowym 

 kwalifikacja kosztów według zakresów działalności 

 kwalifikacja kosztów ze względu na zmiany rozmiarów działalności 

3. Wybrane problemy dotyczące specyfiki kosztów w służbie zdrowia 

 koszty materiałowe 
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 koszt amortyzacji aparatury 

 koszty osobowe 

 koszty darów i leczniczych środków technicznych z centralnej dystrybucji 

 koszty remontów i wymiany części aparatów i urządzeń 

 koszty alokowane z innych ośrodków kosztów na ośrodki, w których wykonywane są procedury 

medyczne   

 koszty ogólnego zarządu 

4. Wielozadaniowy rachunek kosztów zorientowany na zarządzanie kosztami w służbie zdrowia 

 wykorzystanie elementów tradycyjnych modeli rachunku kosztów (rachunek kosztów pełnych oraz 

rachunek kosztów zmiennych) 

 nowoczesne metody zarządzania kosztami 

5. Budżetowanie jako podstawowy element zarządzania kosztami w służbie zdrowia 

 co to jest budżetowanie? 

 jakie jest powiązanie innych elementów systemu zarządzania z budżetowaniem? 

 jakie korzyści i jakie zagrożenia przynosi wdrożenie systemu budżetowania? 

 współpraca z jednostkami wewnętrznymi (kliniki, oddziały, itd.) w procesie budżetowania i jej wpływ 

na efektywność zarządzania w służbie zdrowia 

 rola odpowiedzialności kierowników różnych szczebli zarządzania w procesie budżetowania 

 funkcje budżetu  

 planowanie, wdrażanie i kontrola budżetowa 

 rodzaje budżetów 

 metody budżetowania 

 


