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27 października 2020 r.



 

 

ZAPROSZENIE 
 

Związek Powiatów Polskich 

zaprasza na bezpłatne szkolenie online, pt. 
 

„Rachunek kosztów w podmiotach leczniczych” 
 

które odbędzie się 27 października 2020 roku w godzinach od 10:00 do 13:00  

Wykład będzie obejmował takie zagadnienia jak: 

1. Zakres działania i cele wprowadzanego standardu rachunku kosztów. 

2. Adaptację stosowanej analityki kosztów według rodzaju do wymogów Rozporządzenia. 

3. Identyfikację Ośrodków Powstawania Kosztów i propozycje wybranych księgowań dla zespołu „5”. 

4. Etapy rozliczenia kosztów Ośrodków Powstawania Kosztów pomiędzy sobą z uwzględnieniem 

możliwych sposobów kalkulacji kosztów wytworzenia procedur medycznych. 

5. Ustalenie kosztów sprzedaży. 

Podczas wykładu zostaną przedstawione: przykładowy harmonogram prac, schematy księgowań, dokumenty 

i sposoby wykorzystania ewidencji obecnie prowadzonych w podmiocie dla celów realizacji standardu. 

Przed wykładem proszę chętnych o przesłanie na mail: szkolenia@zpp.pl: 

1. Pytań, które na tym etapie tj. po przeczytaniu treści Rozporządzenia, mają podmioty w odniesieniu 

do zastosowania standardu. 

2. Analityki kosztów według rodzaju i stosowanych rozdzielników. 

3. Wykazu Ośrodków Powstawania Kosztów i stosowanych kluczy podziałowych. 

co pozwoli na wypełnienie wykładu przykładami skierowanymi do konkretnych odbiorców. 

W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele powiatów/miast na prawach powiatu, które są 

Członkami Związku Powiatów Polskich. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. 
 

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: 

https://zpp.pl/szkolenia  
 

Na zgłoszenia oczekujemy do 23 października 2020 roku. Po upływie tego terminu zarejestrowane 

osoby otrzymają mailowo szczegóły techniczne dotyczące wzięcia udziału w szkoleniu. 

Serdecznie zapraszamy! 
 

  

Prezes Zarządu 

Związku Powiatów Polskich 

 

Andrzej Płonka 



 

 

PRELEGENTKA 

 

Dorota Gołąb-Bełtowicz – praktyk z doświadczeniem w obszarze controllingu i finansów zdobytym zarówno 

w podmiotach leczniczych publicznych jak i niepublicznych. Obecnie zastępca dyrektora ds. finansowych 

Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, wcześniej kierownik Działu Controllingu 

Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie sp. z o.o. W zakresie nadzoru nad podmiotami 

leczniczymi zdobywała doświadczenie w Referacie ds. Nadzoru nad SP ZOZ-ami Biura ds. Ochrony Zdrowia 

w Urzędzie Miasta Krakowa oraz jako członek Rady Nadzorczej Boni Fratres Varsoviensis sp. z o.o. W latach 

2007-2014 brała udział w pracach zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia w celu przygotowania projektu 

rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów u świadczeniodawców oraz projektu 

rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednolitego planu kont w zakładach opieki zdrowotnej. Obecnie 

współpracuje z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji jako ekspert w zakresie rachunku 

kosztów w podmiotach leczniczych. 


