
1. Mam pytanie odnośnie kosztów osobowych, jak policzyć jeśli niektórzy lekarze mają stawkę za 

godzinę i za procedurę, dotyczy tego samego świadczenia? 

 

Odp. W przypadku, gdy koszty osobowe są porównywalne, to można przedstawić uśrednione wartości. 

W innym wypadku należy przekazać 2 karty WKD dla tego samego świadczenia. 

 

2. Mam pytanie dotyczące jeśli podmiot posiada dwa kody świadczeniodawcy i dwa OPK czy wtedy 

musi uzupełnić dla każdego kodu oddzielnie? 

 

Odp. Jeżeli występuje znacząca różnica w kosztach, to tak.  

 

3. Czy przekazanie własnej kalkulacji kosztów jest obowiązkowe czy fakultatywne? 

 

Odp. Zakres danych, do których przekazania jest zobligowany Świadczeniodawca określa Wniosek 

o udostępnienie Danych.  

 

4. Czy jeden dzień kontraktu to 1/5 zawsze będzie 1/5 etatu, bez względu na liczbę godzin pracy 

w tym dniu? 

Odp. Oczywiście nie, najważniejsze jest czasowe zaangażowanie pracownika, należy zsumować 

godziny przepracowane w miesiącu i odnieść je do 160h/miesiąc dla pełnego etatu. Przykładowo, jeśli 

pracownik kontraktowy przepracował w lutym 70 godzin, to będzie to 0,4375 etatu.  

5. Jak agencja różnicuje koszt pracownika etatowego i  kontraktowego? Są przecież różne? 

Odp. Plik FK zawiera odrębne pozycje wynagrodzeniowe i etatowe dla umów o pracę (pozycje F) jak 

i dla kontraktów (pozycje G). Możliwe jest zatem wyliczenie stawek godzinowych dla poszczególnych 

grup personelu zatrudnionych na umowy o pracę jak i dla pracowników kontraktowych. 

6. Nie prowadzę kont - rozliczanie  zasady ogólne książka przychodu ; nie ma zarządu; tylko 

poradnia i gabinet zabiegowy. 

 

Odp. Nawet jeśli nie prowadzą Państwo pełnej księgowości, mogą Państwo przekazać dane 

do Agencji. W przeszłości współpracowaliśmy już z wieloma takimi podmiotami, które z sukcesem 

przekazywały dane FK. 

 

7. Co rozumie się pod pojęciem roczny koszt utrzymania środka trwałego? Czy chodzi o serwis, 

przeglądu itp.? 

 

Odp. Roczny koszt utrzymania środka trwałego powinien uwzględniać opłaty z tytułu najmu, 

dzierżawy, leasingu, opłaty serwisowe oraz ewentualnie inne koszty związane z utrzymaniem sprzętu 

w stanie sprawności (bez amortyzacji, kosztów wody, energii elektrycznej, itd.). Pozycja 

ta uzupełniana jest tylko do wysoko kosztochłonnych środków trwałych, nie jest konieczne 

uzupełnianie tych kosztów dla wszystkich pozycji środków trwałych. 

 

8. Rozumiem, że przekazujemy tylko dane o środkach trwałych OPK-ów w których realizowane 

są świadczenia z zakresu chorób narządów wzroku? 

 

Odp. Tak, w postępowaniu 61 przekazują Państwo zgodnie z Wnioskiem o udostepnienie danych, dane 

FK tylko dla medycznych OPK takich jak oddziały, bloki operacyjne, poradnie i pracownie, na których 

w 2021 roku realizowane były świadczenia z zakresu okulistyki i okulistyki dla dzieci. Na Państwa 

wniosek, istnieje możliwość przekazania danych dla pozostałych medycznych ośrodków powstawania 

kosztów, aby to zrobić należy wykazać niewymagane OPK na przesyłanej do Agencji liście OPK. 



 

9. Czy dla personelu medycznego także stosujemy przelicznik 160h/m-c (tj. średnio 8h/dzień) a nie 

jako 7h35min /dzień? 

Odp. Oczywiście możecie Państwo zastosować ten własny przelicznik 7h35min przy wyliczaniu 

etatów. 

10. Przelicznik 7,35 daje różnicę ok. 9 godzin w m-cu. Będzie to miało zatem w skali roku dość istotną 

różnicę w przeliczeniu stawki wynagrodzenia na 1h. Musimy chyba ustalić jeden przelicznik 

(zgodny z rzeczywistością) ponieważ dane nie będą porównywalne. 

 

Odp. Tak, stosowanie różnych przeliczników w efekcie daje różnice w sumie godzin, dlatego zalecamy 

stosowanie przelicznika160h dla 1 etatu, co jest zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów 

u świadczeniodawców. Jeśli przyjmą Państwo założenie, że 1 etat = 158 godz. to nie będzie to miało 

dużego wpływu na wyliczenie stawki godzinowej. 

 

11. Lekarze na kontrakt mają stawkę za procedurę, nie ewidencjonujemy ich czasu pracy. Jak 

mamy to przeliczyć za cały rok 2021 na godziny? 

 

Odp. Przy procedurach bez ewidencji czasu pracy można oszacować godziny, wyznacznikiem czasu 

pracy lekarza może być średni czas trwania procedury (powiększony o dodatkowy czas 

na przygotowawcze czynności lekarskie). Należy jednak rozpocząć ewidencję godzin pracy lekarzy 

kontraktowych, która w przyszłości pozwoli na przekazywanie dokładniejszych danych. 

 

12. Jeżeli dobrze rozumiem, to w Tab. 3 wykazujemy środki trwałe, nawet te które nie stanowią 

naszej własności? Czy zatem to nie spowoduje zdublowania kosztów? Raz pojawi się on w tabeli  

nr 3 ale pojawi się także części szczegółowej FK.OPK ? 

 

Odp. Tak, w Tab3 prosimy wykazać wszystkie środki trwałe, funkcjonujące w zgłoszonym OPK, 

zarówno własne (również te zamortyzowane pozostające w użyciu), jak 

i najmowane/dzierżawione/leasingowane. Wykazanie ich amortyzacji czy kosztów utrzymania 

w Tab3 nie powoduje zdublowania wartości.  

13. Bardziej miałam na myśli zdublowanie kosztów serwisu, najmu - czyli koszty utrzymania. 

Ale rozumiem, że obowiązuje ta sama zasada co przy amortyzacji. 

 

Odp. Wykazanie amortyzacji i kosztów utrzymania środków trwałych w dwóch arkuszach Tab3 

i FK.OPK nie powoduje zdublowania kosztów. Dane w poszczególnych zakładkach uzupełniają się 

oraz pomagają przy weryfikacji poprawności i kompletności danych. Koszty utrzymania w Tab3 mogą 

być uzupełnione tylko dla niektórych środków trwałych, natomiast w FK.OPK znajdą się pełne koszty 

serwisów/najmu czy innych kosztów w OPK. Wyliczenia taryfowe dokonywane są zaś na tabeli 

FK.OPK. 

 

14. Czy koszty wynagrodzenia pracownika etatowego są powiększane o koszty składek na 

ub. społeczne? 

Odp. Tak, jak najbardziej. Przy wyliczaniu stawek godzinowych personelu Agencja uwzględnia 

również pochodne od wynagrodzeń, w tym w szczególności składki z tytułu ubezpieczeń społecznych 

i funduszu pracy, również te płacone przez pracodawcę. Powiązanie kont analitycznych zgodnych 

z rozporządzeniem SRK z pozycjami kosztowymi pliku FK prezentuje plik excel MAPOWANIE 

KONT https://dane-kosztowe.aotm.gov.pl/instrukcja/pliki/postepowanie-61 

https://dane-kosztowe.aotm.gov.pl/instrukcja/pliki/postepowanie-61

