Stomatologia - Pytania i odpowiedzi ze szkolenia z dnia 7 października 2021 r.
(indywidualne i grupowe praktyki lekarskie)
Pyt. 1. Uprzejmie proszę o odpowiedź czy mogę brać udział w ankiecie skierowanej do
indywidualnych/grupowych praktyk lekarskich będąc podmiotem wykonywującym działalność leczniczą
(dawnym NZOZ) (w celu uzyskania punktów do kontraktowania w konkursie ofert NFZ) posiadamy
kontrakt na 5 etatów w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych.
Odp. Ankieta, jak Państwo zauważyli, skierowana jest do indywidualnych/grupowych praktyk
lekarskich, zatem nie umożliwia przekazania informacji o kosztach zatrudnienia innych lekarzy niż
lekarz założyciel/lekarze założyciele. Za jej pośrednictwem mogą przekazać dane wyłącznie podmioty,
które posiadają strukturę analogiczną do indywidualnych/grupowych praktyk lekarskich, czyli nie
zatrudniające innych lekarzy stomatologów.
Pyt. 2. Czy w pytaniu 14 [Koszty procedur nabytych na zewnątrz] wpisujemy też koszty technika
dentystycznego?
Odp. Nie, jeżeli technik dentystyczny zatrudniony jest przez praktykę lekarską i stanowi personel
medyczny praktyki. Wówczas jego koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi należy wpisać do pozycji
22 [Koszt pracodawcy wynikający z zatrudnienia technika w okresie sprawozdawczym (o ile jest
zatrudniony w podmiocie na podstawie umowy o pracę lub innej formy stosunku pracy)]
Pyt. 3 Czy można w pytaniach 17 i 18 odpowiedzieć 2x TAK, jeśli GPL funkcjonuje w dwóch lokalach?
Odp. Tak, jeżeli grupowa praktyka lekarska funkcjonuje w dwóch lokalach, z których jeden jest
wynajmowany a drugi amortyzowany (został zakupiony i jest amortyzowany).
Pyt. 4. Pytanie 20 - co z asystentką zatrudnioną na umowę zlecenie?
Odp. Wszystkie pytania w sekcji F w sprawie kosztów osobowych personelu medycznego (a więc
asystentki także) dotyczą kosztów zatrudnienia takiego personelu wynikających zarówno z umowy o
pracę jak i wszystkich innych umów cywilno-prawnych, kontraktów, w tym umów zlecenia.
Pyt. 5. Proszę o doprecyzowanie pojęcia "pomoc stomatologiczna" czy to jest „asystentka stomatologiczna”
czy „higienistka stomatologiczna”?
Odp. W ankiecie pytamy o koszty zatrudnienia i łączną liczbę etatów zatrudnionego personelu
medycznego (asystentka stomatologiczna, pomoc stomatologiczna, higienistka stomatologiczna i
technik stomatologiczny) i niemedycznego. Na podstawie zakresu obowiązków zawartych w umowach
oraz wykształceniu zatrudnianego personelu prosimy zakwalifikować go do odpowiednich kategorii.
Pyt. 6. Jak wpisać asystentkę na 0,8 etatu ,czy ma to być 0.8?
Odp. Należy wpisać 0.8 (z kropką zamiast przecinka), jeżeli miesięczny wymiar zatrudnienia wynosi
0,13 etatu (0,8 / 6=1,33).
Jeżeli jednak miesięczny wymiar etatu asystentki wynosi 0,8 etatu, to w okresie 6 miesięcy należy
wpisać z kropką 4.8 etatu (0,8 x 6 = 4,8).
Pyt. 7. Pytanie 17 - podatki jakie?
Odp. W pozostałych kosztach z pytania 17 znajdują się m.in. koszty podatków, np. podatku od
nieruchomości, jeżeli oczywiście podmiot poniósł taki koszt w tym okresie.
Pyt. 8. Czy w pytaniu 31 liczba etatów dla jednego lekarza etat wynosi 6? czy 1 etat?
Odp. We wszystkich pytaniach o liczbę etatów, także w pytaniu 31, należy wpisać sumę etatów w okresie
sprawozdawczym. Zatem jeżeli miesięczny wymiar etatu lekarza wynosi 1 etat, to w pozycji 31 należy
wpisać 6 etatów (1 etat x 6).

Pyt. 8. Czy wpisujemy nominalny czas pracy w 6 miesiącach, czy odliczamy dni w których nie
pracowaliśmy?
Odp. Wyliczając łączny czas pracy placówki w okresie sprawozdawczym należy przemnożyć liczbę
godzin pracy w ciągu dnia przez liczbę dni pracy w miesiącu oraz liczbę miesięcy funkcjonowania
placówki w okresie rozliczeniowym. Należy odliczyć oczywiście dłuższe okresu przestoju.
Jeżeli podmiot posiada szczegółowe dane, można także wyliczyć powyższe przemnażając rzeczywistą
liczbę godzin pracy w ciągu każdego dnia roboczego w miesiącach sprawozdawczych (styczeń-czerwiec
2021).
Pyt. 9. Pracuje jako IP w dwóch różnych województwach , mam 1,5 etatu czy mam wykonać dla każdego z
osobno czy wspólnie?
Odp. Jeżeli indywidualna praktyka ma umowy z dwoma oddziałami wojewódzkimi NFZ, ma zatem
dwa kody świadczeniodawcy z dwóch różnych oddziałów wojewódzkich NFZ, wówczas powinna
uzupełnić oddzielnie dwa formularze dla obu kodów.
Pyt. 10. Pytanie 42:czy wpisujemy procedury prywatne np. protezy szkieletowe, mosty?
Odp. Przygotowana ankieta jest narzędziem umożliwiającym przekazanie informacji o kosztach
procedur realizowanych w ramach z NFZ. Dlatego bardzo prosimy o nie podawanie informacji o
procedurach realizowanych komercyjnie.
Pyt. 11. Punkt 5 - forma działalności jeśli mam NZOZ pracuję ja i 1 lekarz zatrudniony na umowę zlecenie
co zaznaczyć?
Odp. Za pośrednictwem ankiety mogą przekazać dane wyłącznie podmioty, które posiadają strukturę
analogiczną do indywidualnych/grupowych praktyk lekarskich, czyli nie zatrudniające innych lekarzy
stomatologów.
Pyt. 12. Czy wypełnienie ankiety jest obowiązkowe?
Odp. Agencja zwróciła się do świadczeniodawców realizujących świadczenia z zakresu stomatologii o
udostepnieniu danych dotyczących udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej. Nieprzekazanie danych
do Agencji będzie wiązało się z konsekwencjami dla świadczeniodawcy przy postępowaniu w sprawie
zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie z art. 148 ust. 2 ustawy przy
porównywaniu ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej uwzględnia się także, czy świadczeniodawca przekazał Agencji w terminie dane, o których
mowa w art. 31lc ust. 2,
Pyt. 13. Pytanie 35-jeśli kontrakt wynosi np.13 tys. to wpisać odpowiednio ułamek etatu? i ten ułamek
pomnożyć x 6?
Odp. Jeśli posiadają Państwo umowę z NFZ na cześć etatu to w pytaniu 35 (Kontrakt miesięczny z
NFZ wyrażony w punktach (w okresie sprawozdawczym)) podają Państwo zakontraktowaną
miesięczną liczbę punktów np. 13 tysięcy. Natomiast w pytaniu 36 (Kontrakt miesięczny z NFZ
wyrażony w etatach przeliczeniowych (w okresie sprawozdawczym)) podają Państwo odpowiedni
ułamek nie zwielokrotniony przez liczbę miesięcy funkcjonowania placówki.
Pyt. 14. Łączny czas pracy to czas pracy przy fotelu i dodatkowy np. przy dokumentacji?
Odp. Tak, łączny czas pracy to czas pracy przy fotelu i czas na uzupełnienie dokumentacji.
Pyt. 15. Jaką średnią liczbę dni podać dla jednego miesiąca?
Odp. 30 dni średnio lub jeżeli podmiot posiada szczegółowe grafiki rzeczywistych godzin pracy
placówki w każdym miesiącu, to wówczas użyje dokładną liczbę dni w każdym miesiącu.

Pyt. 16. Gdzie umiejscowić ZUS pracodawcy -właściciela?
Odp. W pozycji 31 - Koszty wynagrodzeń lekarza założyciela/lekarzy założycieli działalności w okresie
sprawozdawczym.
Pyt. 17. Skoro liczymy sumarycznie czas pracy gabinetu=czas pracy lekarza , to zsumujmy czas pracy i
podzielmy przez 132 i wyjdzie nam liczba etatów lekarza założyciela?
Odp. Jeżeli czas pracy indywidualnej praktyki jest równy czasowi pracy lekarza założyciela i jeżeli
pracował on 132 godziny miesięcznie, to w pozycji 32 [Suma realizowanych etatów lekarza
założyciela/lekarzy założycieli działalności w okresie sprawozdawczym] należy wpisać 6, natomiast w
pozycji 41 [Łączny czas pracy placówki w okresie sprawozdawczym] należy wpisać 792 godzin (132
godz x 6 miesięcy).
Pyt. 18. Gdzie kategoryzować koszty technika protetycznego, który wykonuje prace protetyczne jako
podmiot zewnętrzny?
Odp. Jeżeli placówka zakupuje procedury protetyczne z zewnątrz, to koszt wynikający z otrzymanej
faktury należy zamieścić w pozycji 15 [Koszty procedur nabytych na zewnątrz]
Natomiast informację o koszcie zakupu pojedynczej procedury i ich ilość przekazują w pytaniu 43
[Procedury zlecane przez lekarza stomatologa]. W opisie pytania zawarto schemat odpowiedzi, do
którego prosimy się stosować.
Pyt. 19. A co z pracą nieudokumentowaną np. męża informatyka księgowego itp.?
Odp. Ankieta dotyczy kosztów rzeczywiście poniesionych w danym okresie sprawozdawczym, zatem
nie można szacować takich kosztów na potrzeby niniejszej ankiety. Można natomiast zmieścić w sekcji
J w pytaniu 45 takie dodatkowe informacje.
Pyt. 20. Współpraca z technikiem w naszym przypadku nie jest sporadyczna , jest to umowa na stałe
zlecenie z laboratorium zewnętrznym. Nie są zatrudnieni na etacie.
Odp. Jeżeli placówka zakupuje procedury protetyczne z zewnątrz, to koszt wynikający z otrzymanej
faktury należy zamieścić w pozycji 15 [Koszty procedur nabytych na zewnątrz]
Pyt. 21. Rozumiem ze dane sprawozdane obecnie posłużą do oszacowania realnych kosztów prowadzenia
gabinetu stomatologicznego, które w tej chwili NIE SA skorelowane z kwotą płaconą przez NFZ(jest o
wiele za niska).?
Odp. Celem ankiety jest pozyskanie informacji o rzeczywiście ponoszonych kosztach przez
świadczeniodawców związanych z realizacją gwarantowanych świadczeń stomatologicznych.
Natomiast przekazane przez świadczeniodawców dane będą wykorzystanie w weryfikacji wyceny
części świadczeń.
Pyt. 22. NZOZ to także jednoosobowa działalność gospodarcza i co w takim przypadku w niczym się nie
różni od praktyki .
Odp. Każdy podmiot mający strukturę zatrudnienia analogiczną do indywidulanej/ grupowej
praktyki lekarskiej może przekazać dane za pośrednictwem ankiety.
Pyt. 22. Koszty nieudokumentowane: skoro sam liczę sobie podatki i kontrakt , to zawieram to w
wynagrodzeniu lek-założyciela?- tak było powiedziane 10 min wcześniej;)
Odp. Za pomocą ankiety prosimy o przekazanie informacji o rzeczywiście poniesionych kosztach w
sprawozdawanym okresie. Zatem dodatkowe Państwa obowiązki będą ukryte w stawce lekarza
założyciela. Jedyną możliwości przekazania informacji o kosztach niezatrudnionego personelu jak
uwzględnienie ich w optymalnej stawce godzinowej poprzez stosowne jej powiększenie. Informację o
składowych stawki optymalnej prosimy zawrzeć w uwagach.

Pyt. 23. Czy będzie jeszcze możliwość sprawozdania danych w przypadku NZOZ?
Odp. Na chwilę obecną nie mamy takiej wiedzy. Zapraszamy do śledzenia komunikatów na stronie
internetowej AOTMiT https://www.aotm.gov.pl/
Pyt. 24. mam asystentkę na 0,5 etatu. Pracuje 20h tygodniowo przez 6 mcy=20*28tyg= 560h. Mam to
podzielić przez 132 i wpisać?
Odp. 20 godz x 4 tyg x 6 miesięcy = 480 godz
480 godz / 132 = 3,63 etatu w okresie sprawozdawczym
Pyt. 25. Jak policzyć koszty remontu sprzed tego półrocza który robi się raz na kilka lat a jest dużym
kosztem rzutującym na przychód przez dłuższy czas?
Odp. Ankieta dotyczy kosztów rzeczywiście poniesionych w danym okresie sprawozdawczym, zatem
nie można podawać kosztów poniesionych trzy lata temu w ankiecie za okres półrocza tego roku. Można
natomiast zmieścić w sekcji J w pytaniu 45 takie dodatkowe informacje o kosztach poniesionych na
remont lokalu w poprzednich okresach.
Pyt. 27. Czy wypełniamy ankietę w excelu też czy tylko w tej ankiecie?
Odp. Należy uzupełnić i wysłać tylko ankietę klikając na link:
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=EfvmoT8kGUipGCfQ4sIunQJQWc8Iq_lOnD5
OIKdGtlpUNjZJOVlRQU9HRkYyWVJSUlpIMU5SSlBIVy4u
Ankieta w excelu jest narzędziem pomocniczym. Ze względu na to, że cały formularz ankiety należy
uzupełnić jednorazowo, przygotowany excel może posłużyć pomocniczo do zapisania wszystkich
wymaganych danych, tak, aby szybko kopiować odpowiedzi na poszczególne pytania z wcześniej
przygotowanego excela do ankiety na stronie.
Pyt. 27. Jeśli będziemy musieli przerwać z przyczyn zewnętrznych, to rozumiem , że możemy zacząć
pisanie ankiety od nowa?
Odp. Tak, gdyż niewysłana ankieta nie zapisuje się.
Pyt. 28. Czy możecie Państwo wraz z nagraniem przesłać jeszcze raz wszystkie linki?
Odp. Nagranie umieszczone jest na stronie
https://dane-kosztowe.aotm.gov.pl/instrukcja/pliki/stomatologia-indywidualnagrup
Link do formularza
https://www.aotm.gov.pl/stomatologia-indywidualna-grupowa-praktyka-lekarska (formularz aktywny
od 28.09 do 15.10 2021 r.)

