
ZUK KNOW HOW   OFERUJE POMOC  
w zbudowaniu algorytmów wyceny kosztów 
procedur medycznych wg nowych regulacji  
oraz wsparcie w jego wdrożeniu, obejmujące:

Celem jest pozyskanie rzetelnych i porównywalnych danych na potrzeby wyceny świadczeń 
medycznych finansowanych ze środków publicznych. Rozporządzenie narzuca na świadczeniodawców 
nowy obowiązek  raportowania na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. 

Nowy Standard
Rachunku Kosztów 

• Przypisanie kodów charakteryzujących funkcje i specjal-
ność komórki organizacyjnej do rodzajów działalności,

•  Wsparcie w ustaleniu mechanizmów pozyskiwania 
danych i algorytmów rozliczania kosztów bezpośrednich 
(medycznych, niemedycznych, proceduralnych) i narzu-
tów kosztów pośrednich poszczególnych działalności,

• Wsparcie w ustaleniu kosztu własnego poszczegól-
nych OPK, 

•  Pomoc w wyborze optymalnego modelu wyceny pro-
cedur medycznych,

•  Dostęp do oprogramowania MedLider – Standard Ra-
chunku Kosztów, automatyzującego proces wyceny pro-
cedur medycznych.

•  Weryfikację już dostosowanego planu kont 
lub też zaprojektowanie nowego planu kont 
zgodnego z nowymi regulacjami MZ,

•   Identyfikację struktury, funkcji poszczegól-
nych działalności w Jednostce, wyodrębnie-
nie OPK (Ośrodków Powstawania Kosztów)  
i dostosowanie ich do planu kont,

•  Wyodrębnienie ośrodków proceduralnych, 

Od 1 stycznia 2021 roku świadczeniodawcy, którzy zawarli umowę z NFZ są zobowiązani do 
stosowania nowego standardu rachunku kosztów (podstawa prawna - Rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia z 26 X 2020 r.) Standard ten określa jednolite zasady prowadzenia rachunku kosztów.
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MEDLIDER – STANDARD RACHUNKU KOSZTÓW
jest dedykowanym systemem, który pozwoli na przeprowadzenie procesu wyceny procedur medycznych. Sche-
mat działania programu przeprowadza krok po kroku użytkownika przez cały proces w sposób logiczny i przejrzy-
sty. Nie musi on posiadać wiedzy specjalistycznej dotyczącej programów księgowych, płacowych, rozliczeniowych 
lub tym bardziej wiedzy programistycznej. Użytkownik w całości może przejść cały proces bez ingerencji 
firm zewnętrznych czy też wdrożeniowca. Efektem końcowym jest nie tylko prawidłowa wycena procedur 
medycznych, ale także szereg raportów analizujących koszty poszczególnych pacjentów, tendencje kosztowe  
w leczeniu poszczególnych przypadków i ich kosztochłonności.

Warunkiem poprawności działania naszego systemu jest wprowadzenie w Jednostce planu kont i zasad rozlicza-
nia kosztów zgodnie z ww. regulacjami.

Program działa na podstawie danych pozyskanych z działów rozliczeń, księgowości, płac, statystyki, apteki/ma-
gazynów, ewidencji zużyć, czasu pracy poszczególnych grup zawodowych w danym ośrodku.

MedLider

System ERPStandard Rachunku 
Kosztów

Budżetowanie i Controlling

• Do obsługi programu nie jest potrzebna wiedza specjali-
styczna z zakresu informatyki czy programowania.

• System dostępny jest w formie przeglądarkowej lub in-
stalowany stacjonarnie,

• Aplikacja przyspiesza proces wyceny procedur medycz-
nych – opisy procedur odbywają się w całości elektro-
nicznie,

• Nie ma potrzeby konstruowania dodatkowych raportów 
na cele wyceny – program efektywnie wykorzystuje in-
formacje zgromadzone w podmiocie  medycznym,

• Przejrzysta ścieżka procesu wyceny procedur - zrozu-
miałość zachodzących zależności,

• Zestaw gotowych raportów i analiz,
• Aplikacja dokonuje kalkulacji kosztów leczenia pacjenta,  
• Wsparcie doświadczonych konsultantów ZUK Know 

How na każdym etapie wdrażania Nowego Standardu 
Rachunku Kosztów.

Korzyści wynikające z dostępu do systemu
MedLider – Standard Rachunku Kosztów:

MedLider – Standard Rachunku Kosztów –  jest częścią cało-
ściowego systemu do kompleksowego zarządzania podmiotami 
leczniczymi, który składa się z następujących elementów:

MedLider – Budżetowanie i Controlling – szczegółowy budżet 
każdej komórki konfrontowany z bieżącym wykonaniem.

MedLider – System ERP – FK, Kadry i Płace, Zamówienia, Maga-
zyny, Obieg  dokumentów, Zarządzanie projektami.

MedLider – jest narzędziem controllingowym umożliwiającym budżetowanie/zadaniowanie,
co pozwala efektywnie zarządzać podmiotem medycznym.  



Nowy Standard
Rachunku Kosztów 

ZUK KNOW HOW oferuje pomoc 
w zbudowaniu algorytmów wyceny
kosztów procedur medycznych 
wg nowych regulacj  oraz wsparcie 
w jego wdrożeniu, obejmujące:

Celem jest pozyskanie rzetelnych i porównywalnych danych na po-
trzeby wyceny świadczeń medycznych finansowanych ze środków 
publicznych. Rozporządzenie narzuca na świadczeniodawców nowy 
obowiązek raportowania na rzecz Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji.

•  Weryfikację już dostosowanego planu kont lub też zaprojektowanie nowe-
go planu kont zgodnego z nowymi regulacjami MZ,

•   Identyfikację struktury, funkcji poszczególnych działalności w Jednostce, 
wyodrębnienie OPK (Ośrodków Powstawania Kosztów) i dostosowanie 
ich do planu kont,

•  Wyodrębnienie ośrodków proceduralnych,

• Przypisanie kodów charakteryzujących funkcje i specjalność komórki or-
ganizacyjnej do rodzajów działalności,

•  Wsparcie w ustaleniu mechanizmów pozyskiwania danych i algorytmów 
rozliczania kosztów bezpośrednich (medycznych, niemedycznych, proce-
duralnych) i narzutów kosztów pośrednich poszczególnych działalności,

• Wsparcie w ustaleniu kosztu własnego poszczególnych OPK, 

•  Pomoc w wyborze optymalnego modelu wyceny procedur medycznych,

•  Dostęp do oprogramowania MedLider – Standard Rachunku Kosztów, 
automatyzującego proces wyceny procedur medycznych.

Od 1 stycznia 2021 roku świadczeniodawcy, którzy zawarli umo-
wę z NFZ są zobowiązani do stosowania  nowego standardu ra-
chunku kosztów (podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z 26 X 2020 r.) 
Standard ten określa jednolite zasady prowadzenia rachunku kosztów.


