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KALKULACJA KOSZTU JEDNOSTKOWEGO
PROCEDUR MEDYCZNYCH W SZPITALU X
Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie sposobu ustalania kosztu jednostkowego
usług medycznych (procedur medycznych) w szpitalu X i możliwość wykorzystania informacji o rzeczywistym koszcie ich wytworzenia w działalności podmiotu leczniczego. Badanie
przeprowadzono w szpitalu resortowym województwa zachodniopomorskiego. Proces kalkulacji kosztu jednostkowego rozpoznano w oparciu o wywiad przeprowadzony z głównym
księgowym szpitala i pracownikami działu rachunkowości. Wykorzystano też materiały źródłowe dotyczące procesu ustalania kosztu jednostkowego procedur medycznych szpitala X.
Słowa kluczowe: szpital, koszt, kalkulacja, procedura medyczna.
DOI: 10.15611/pn.2014.343.54

1. Wstęp
Szpital to podmiot leczniczy, który generuje najwięcej kosztów na prowadzenie
działalności spośród wszystkich świadczeniodawców [Rabiej 2013, s. 7]. Obecnie,
wobec ograniczonych środków finansowych, ważne jest rozpoznanie kosztów poszczególnych procedur medycznych (inaczej usług medycznych czy świadczeń medycznych)1, które są składowymi kosztów leczenia pacjentów. Rozpoznanie kosztów
może się przyczynić do ich minimalizacji, oczywiście przy zachowaniu wszystkich
standardów związanych z leczeniem jednostek chorobowych. Prawidłowo skalkulowany koszt jednostkowy procedur medycznych może być wykorzystywany do
planowania zasobów prowadzonej działalności, ustalania ceny jednostkowej sprze1
Świadczenia szpitalne zgodnie z ustawą o działalności leczniczej [Ustawa z 15 kwietnia 2011]
to wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych
i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Świadczeniami
szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin.
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daży w ramach świadczenia usług komercyjnych, negocjacji kontraktów z NFZ dotyczących ich wartości, ustalania standardów kosztowych czy badania rentowności
poszczególnych świadczeń medycznych [Gierusz, Cygańska 2009, s. 89].
Kalkulacja kosztów jednostkowych odbywa się w ramach rachunku kosztów. Do
2011 r. w publicznych szpitalach obowiązywało rozporządzenie Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej z dnia 22 grudnia 1998 r. Z przeprowadzonych
badań w zakresie jego stosowania wynika, że niektóre jednostki wprowadziły zasady dotyczące rachunku kosztów z rozporządzenia w całości, a inne w ograniczonym
zakresie. Część badanych jednostek nie wprowadziła rozporządzenia w życie [Baran
2010, s. 11–15; Mućko 2010, s. 133; Zaleska 2013, s. 567].
Rachunek kosztów z rozporządzenia opierał się na wyodrębnieniu w podmiocie
leczniczym trzech obszarów kosztów [Jaworzyńska 2010, s. 86, 87]:
• według rodzaju – kosztów prostych danego okresu z różnych miejsc ich poniesienia (rodzajowy rachunek kosztów),
• złożonych według ich miejsc powstawania (podmiotowy rachunek kosztów),
• nośników kosztów właściwych dla danego ośrodka kosztów (przedmiotowy rachunek kosztów).
Rachunek kosztów z rozporządzenia był odmianą rachunku kosztów pełnych.
Kalkulacja kosztów jednostkowych oparta była na tradycyjnych metodach kalkulacji kosztów. Obecnie nie obowiązują regulacje prawne w zakresie rachunku kosztów
w podmiotach leczniczych, a Ministerstwo Zdrowia opracowuje nową koncepcję
w tym zakresie, która miałaby się przyczynić do uzyskania rzetelnych informacji
o kosztach podmiotów leczniczych niezbędnych do wyceny świadczeń medycznych
przez specjalnie do tego powołaną jednostkę centralną. Nowy rachunek kosztów
w jednostkach, które by go stosowały, miałby przyczynić się też do efektywnego
zarządzania nimi.
Celem referatu jest rozpoznanie procesu kalkulacji kosztu jednostkowego
świadczeń zdrowotnych w szpitalu X i odpowiedź na pytanie, czy szpital wykorzystuje informację o kosztach jednostkowych do planowanie, negocjacji z NFZ, czy
zarządzania. W opracowaniu wykorzystano materiały źródłowe badanego szpitala
i literaturę przedmiotu.

2. Krótka charakterystyka szpitala X
Szpital, w którym przeprowadzono badanie, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Organem założycielskim podmiotu jest Ministerstwo Obrony Narodowej. Jednostka lecznicza działa w województwie zachodniopomorskim
w miejscowości liczącej ponad 50 000 mieszkańców, mniej jednak niż 150 000. Posiada dwa odziały szpitalne z 39 łóżkami, dwie przychodnie oraz ambulatoria terenowe. Pod opieką szpitala znajduje się ok. 30 tys. pacjentów z województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Placówka udziela świadczeń medycznych przede
wszystkim z zakresu chirurgii, ortopedii i chorób wewnętrznych.
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Podstawowym źródłem środków finansowych na prowadzenie działalności są
kontrakty na świadczenie usług zdrowotnych zawierane z Narodowym Funduszem
Zdrowia(w 2011 r. kontrakt opiewał na kwotę 21 771 673, 43 zł). Inne źródła finansowania działalności szpitala to dotacje od organu założycielskiego, opłaty pacjentów i przychody z działalności niemedycznej. W roku 2011 wynik finansowy netto
wyniósł 643 706, 97 zł. Sytuacja finansowa szpitala od kilku lat utrzymuje się na
stabilnym poziomie.
Księgi rachunkowe są prowadzone w szpitalu. Stosowany jest rachunek kosztów zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej z 22 grudnia 1998 r. Koszty ewidencjonowane są w przekrojach rodzajowym, podmiotowym
i przedmiotowym, za pomocą odpowiedniego programu finansowo-księgowego.
W zakładowym planie kont szpitala prowadzona jest też ewidencja kosztów z podziałem na koszty bezpośrednie i pośrednie, co ma duże znaczenie w kalkulacji kosztu jednostkowego. Kalkulację kosztów jednostkowych procedur medycznych przeprowadza się tylko w jednym miejscu powstawania kosztów podmiotu leczniczego.
Dotyczy to działu fizjoterapii, w którym opracowano wykaz procedur medycznych
zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Procedur Medycznych ICD-9-CM. Dla
zidentyfikowanych procedur medycznych (świadczeń medycznych) ustalono jednostkowe koszty normatywne, które są podstawą ustalenia kosztu jednostkowego
wykonania procedur medycznych. W ustalaniu rzeczywistych kosztów jednostkowych szpital oparł się na rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad rachunku
kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

3. Ustalanie kosztów jednostkowych procedur medycznych
w szpitalu X
Dział fizjoterapii badanego szpitala oferuje poradnictwo lekarskie i zapewnia rehabilitację schorzeń pourazowych, neurologicznych i reumatologicznych. Udzielane
zabiegi obejmują m.in. hydroterapię, fizykoterapię i kinezyterapię.
Procedura ustalania rzeczywistych kosztów jednostkowych świadczeń medycznych w dziale fizjoterapii badanego szpitala przedstawiona zostanie na podstawie wybranej procedury medycznej, którą nazwano procedurą Z. Zastosowano
metodę kalkulacji podziałowej ze współczynnikami.
W pierwszym etapie badanego procesu przy pomocy pracowników medycznych ustalono koszty normatywne (standardowe) bezpośrednie dla wykonywanych
w dziele fizjoterapii świadczeń medycznych (procedur medycznych). Stanowią one
sumę kosztów bezpośrednich zużycia materiałów i pracy ludzkiej przewidzianych
w standardowym świadczeniu medycznym. Ilość zużytych materiałów wyceniono
według cen bieżących materiałów. Tabela 1 przedstawia sposób ustalenia kosztu
normatywnego zużycia materiałów dla procedury medycznej Z.
Czas pracy ludzkiej wyceniono na podstawie aktualnych stawek wynagrodzeń
dla danej grupy pracowników wraz z narzutami na wynagrodzenia w okresie mie-
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Tabela 1. Normatywny koszt zużycia materiałów dla procedury medycznej Z w szpitalu X
Materiał (lek)
Sprzęt
zużywany

Współczynnik
(liczba
procedur)

Jednostka
miary

Ilość materiału
Ilość
Koszt
zużyta na N materiału na jednostki
procedur
1 procedurę miary (zł)

1

2

3

4

5 = 4/2

6

7 = (4/2 × 6)

S

1,00

ml

5,00

5,00

0,0959

0,4797

K

1,00

sztuka

1,00

1,00

0,1508

0,1508

Razem koszty
zużycia
materiałów

Wkład do kosztu
jednostkowego (zł)

0,6300

Źródło: materiały źródłowe szpitala X.

siąca. Obliczono średni koszt godziny pracy dla danej grupy pracowników, który
pomnożono przez ilość czasu pracy wykonania danej procedury (tab. 2).
Tabela 2. Normatywny koszt wynagrodzeń osób pracujących przy procedurze Z w szpitalu X
Ilość
materiału
zużyta na N
procedur

Ilość
materiału
na 1
procedurę

4

5

6 = 5/3

7

8 = (5/3 × 7)

min

3,00

3,00

0,4062

1,2186

Współczynnik
Jednostka
(liczba
czasu
procedur)

Grupa
zawodowa

Nazwa
czynności

1

2

3

X

X

1,00

Koszt
Wkład do kosztu
jednostki jednostkowego
czasu (zł)
(zł)

Razem
koszty
osobowe

1,2200

Źródło: materiały źródłowe szpitala X.

W obliczeniu kosztu normatywnego wzięto również pod uwagę koszt amortyzacji środków trwałych wykorzystywanych w wykonaniu danej procedury (tab. 3).
Tabela 3. Normatywny koszt amortyzacji sprzętu medycznego wykorzystywanego
przy procedurze Z w Szpitalu X
Ilość
Jednostka materiału
miary
zużyta na N
procedur

Aparatura
i urządzenia
medyczne

Współczynnik
(liczba
procedur)

1

2

3

LT

1,00

min

Razem koszt amortyzacji
Źródło: materiały źródłowe szpitala X.

Ilość
materiału
na 1
procedurę

Koszt
jednostki
miary (zł)

Wkład
do kosztu
jednostkowego
(zł)

4

5 = 4/2

6

7 = (4/2 × 6)

1,50

1,50

0,0257

0,0386
0,0400
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Całkowity normatywny koszt bezpośredni wykonania procedury Z wyniósł 1,89 zł.
Następny etap procesu kalkulacji kosztu jednostkowego polega na rozliczeniu
kosztów działu fizjoterapii (wykorzystuje się tutaj dane pochodzące z zakładowego
planu kont) na wyodrębnione w niej procedury medyczne w danym okresie rozliczeniowym. Ustala się to w oparciu o ilość wykonanych w dziale fizjoterapii świadczeń
medycznych (dane z działu statystyki medycznej) i normatywne jednostkowe koszty
bezpośrednie ustalone w pierwszym etapie kalkulacji.
W celu rozliczenia kosztów rzeczywistych działu fizjoterapii na wykonane w danym okresie rozliczeniowym procedury medyczne obliczono jednostkowe koszty
wytworzenia umownych jednostek kalkulacyjnych dla poszczególnych grup kosztów. Współczynnikami podziałowymi są jednostkowe normatywne koszty bezpośrednie. Łączną liczbę jednostek kalkulacyjnych otrzymano, mnożąc liczbę wykonanych procedur przez liczbę kosztów jednostkowych normatywnych bezpośrednich
(tab. 4).
Tabela 4. Ustalenie kosztów jednostkowych umownych jednostek kalkulacyjnych w szpitalu X

Współczynniki podziałowe
dla danej grupy kosztów

Wartość
poniesionych
kosztów

Łączna liczba
jednostek kalkulacyjnych
(suma iloczynów liczb
wykonanych procedur i liczb
jednostek kalkulacyjnych
poszczególnych procedur)

1

2

3

4 = 2/3

Normatywny jednostkowy
koszt bezpośredni materiałów
i sprzętu medycznego

3 752,48

2 850,53

1,32

Normatywny jednostkowy
koszt bezpośredni zużycia
aparatury i urządzeń
medycznych

1 293,30

1 779,24

0,73

37 743,15

1 199,67

0,92

3 840,81

45 829,44

0,08

Normatywny jednostkowy
koszt bezpośredni nakładów
czasu pracy
Normatywny jednostkowy
koszt bezpośredni
wytworzenia procedury
medycznej

Koszt
wytworzenia
jednostki
kalkulacyjnej

Źródło: materiały źródłowe szpitala X.

Trzeci etap procesu kalkulacji kosztu jednostkowego polegał na ustaleniu jednostkowych rzeczywistych kosztów wykonania poszczególnych procedur medycznych. Tabela 4 prezentuje procedurę ustalenia rzeczywistych kosztów jednostkowych procedury Z.

Współczynniki podziałowe dla kosztów
(liczba jednostek kalkulacyjnych)
materiałów
Nazwa
procedury

amortyzacji

osobowych

Składowe normatywnego
jednostkowego kosztu
bezpośredniego

Kalkulacja rzeczywistego jednostkowego kosztu
wytworzenia wykonanych procedur

pośrednich

Normatywny
jednostkowy
koszt
bezpośredni

materiałowe

amortyzacji

osobowe

1

2

3

4

5=2+3+4

Z

0,63

0,04

1,22

1,89

Ilość
wykonanych
procedur

materiały
bezpośrednie
i pośrednie

amortyzacja
bezpośrednia

osobowe
bezpośrednie
i pośrednie

pozostałe koszty
pośrednie
Rzeczywisty jednostkowy
koszt wytworzenia
wykonanych procedur

kwjk – koszt wytworzenia jednostki kalkulacyjnej
(wskaźnik narzutu na współczynniki podziałowe)

1,32

0,73

0,92

0,08

6

7 = 2 × kwjk

8 = 3 × kwjk

9 = 4 × kwjk

10 = 5 × kwjk

12 = 7 + 8 + 9 + 10

284,00

0,83

0,03

1,12

0,16

2,13

Kalkulacja kosztu jednostkowego procedur medycznych w szpitalu X

Tabela 5. Ustalenie rzeczywistych kosztów jednostkowych procedury Z w szpitalu X

Źródło: materiały źródłowe szpitala X.
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4. Wykorzystanie informacji o kosztach jednostkowych
wykonanych procedur medycznych w szpitalu X
Rzeczywisty koszt wykonania procedury medycznej Z wyniósł 2,13 zł, natomiast
koszt normatywny 1,89 zł. Zaistniała różnica niedoszacowania kosztu normatywnego może być przyczyną m.in.:
• zawyżonych kosztów działu fizjoterapii,
• braku aktualizacji bieżących cen materiałów, stawek wynagrodzeń,
• braku aktualizacji sposobu wykonania procedur.
W szpitalu X na podstawie kosztu jednostkowego procedury medycznej ustala
się całkowity koszt wykonania wszystkich w danym okresie rozliczeniowym procedur medycznych (tab. 6).
Tabela 6. Ustalenie rzeczywistego kosztu wytworzenia procedur medycznych Z w szpitalu X
Rzeczywisty jednostkowy
koszt wytworzenia procedury
Z w złotych

Koszt rzeczywisty wytworzenia wykonanej liczby
procedur Z w złotych (koszt jednostkowy procedury Z × liczba
wykonań w danym okresie rozliczeniowym
procedur medycznych Z)

2,13

604,92

Źródło: materiały źródłowe szpitala X.

Informacje o koszcie wytworzenia danej procedury medycznej w szpitalu X wykorzystywane są też do ustalenia rentowności jej wykonania w odniesieniu do płatności oferowanej przez NFZ. Ustalany jest również wynik finansowy na sprzedaży
procedur medycznych w rozbiciu na ich rodzaje w danym okresie rozliczeniowym
(tab. 7).
Jednostkowy koszt własny sprzedaży procedury Z stanowi sumę jednostkowego
kosztu wytworzenia procedury Z i narzutu kosztów zarządu. Z obliczeń wynika, że
przychód na sprzedaży jednej procedury Z wynosi 2,34 zł, natomiast wynik na sprzedaży wszystkich procedur Z w danym okresie rozliczeniowym wynosi 663,85 zł.
Procedura Z wykonywana w szpitalu X jest procedurą, która przynosi zysk.

Tabela 7. Wykorzystanie kosztu jednostkowego do ustalenia rentowności procedury Z i wyniku na sprzedaży wszystkich procedur z okresu rozliczeniowego
w szpitalu X
JednostNormakowy koszt
Jednosttywny
własny
Nazwa
Ilość
kowy koszt
Przychód
jednostsprzedaży
procewykonanych wytworzenia
z 1 procekowy koszt
NKZ Narzut
dury
procedur
wykonanych
dury (zł)
bezpośredni
kosztów
procedur (zł)
(zł)
zarządu
25%

Wynik na
wytworzeniu
1 procedury
(zł)

Wynik
na sprzedaży 1
procedury
(zł)

Koszt
wytworzenia
wykonanej
liczby
procedur
(zł)

Koszt
sprzedaży
wykonanej
liczby
procedur
(zł)

Przychód
Wynik
ze
na wytwoWynik na
sprzedaży
rzeniu
sprzedaży
wykonanej wykonanej wykonanej
liczby
liczby
liczby
procedur
procedur procedur (zł)
(zł)
(zł)
11 = 3 × 6 12 = 12 – 9 13 = 11 – 10

1

2

3

4

5=4+4×
NKZ

6

7=6–4

8=6–7

9=3×4

10 = 3 × 5

Procedura Z

1,89

284

2,13

2,66

5,00

2,87

2,34

604,92

756,15

Źródło: materiały źródłowe szpitala X.

1420,00

815,08

663,85
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5. Zakończenie
Z przeprowadzonych badań wynika, że szpital X prowadzi rachunek kosztów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej z dnia
22 grudnia 1998 r.
Kalkulacja kosztów jednostkowych procedur medycznych przeprowadzana jest
tylko w jednym miejscu powstawania kosztów dziale fizjoterapii. Koszt jednostkowy ustalany jest metodą podziałową ze współczynnikami zmodyfikowaną na potrzeby szpitala.
Ustalane koszty jednostkowe procedur medycznych wykorzystywane są do
określania rentowności procedur medycznych. Koszty jednostkowe nie mają znaczenia w negocjacjach kontraktów z publicznym płatnikiem, który takich informacji
nie oczekuje od szpitala, nie mają też znaczenia w planowaniu czy budżetowaniu
kosztów i przychodów.

Literatura
Baran W., 2010, Ocena wykorzystania regulacji prawnych dotyczących rachunku kosztów w zakładach
opieki zdrowotnej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 55 (111), SKwP, Warszawa, s. 11–15.
Gierusz J., Cygańska M., 2009, Budżetowanie kosztów działań w szpitalu, ODDK, Gdańsk.
Jaworzyńska M., 2010, Planowanie finansowe w zakładach opieki zdrowotnej, CeDeWu.pl, Warszawa.
Mućko P., 2010, Potrzeby informacyjne i zbiory informacji Narodowego Funduszu Zdrowia, [w:]
M. Hass-Symotiuk (red.), Koncepcja sprawozdawczości szpitali na potrzeby zintegrowanego systemu oceny dokonań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych, 1999, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne
Vesalius, Kraków.
Rabiej E., 2013, Rachunek kosztów leczenia w aspekcie wyceny świadczeń zdrowotnych, Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych
zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. nr 164, poz. 1194.
Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. nr 112, poz. 654 ze zm.
Zaleska B., 2013, Ocena wykorzystywania informacji o kosztach w szpitalach prowadzonych w formie
SPZOZ i w formie spółki z o.o., Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
nr 289, s. 566–574.

Kalkulacja kosztu jednostkowego procedur medycznych w szpitalu X

591

CALCULATION OF THE UNIT COSTS FOR MEDICAL
PROCEDURES IN X HOSPITAL (CASE STUDY)
Summary: The aim of this article is to present a method of determining the unit costs for
medical services in X hospital and the opportunity to use information about a real cost of medical procedures’ production in the activity of a medicinal entity. The literature on the subject
and source materials from X hospital were used to write this paper.
Keywords: hospital, cost, calculation, medical procedures.

