
 

 

 

 

 

 

NR1/17/2020         Warszawa, 27.07.2020 

 

 

Stanowisko 

Związku Rzemiosła Polskiego do projektu z dnia 03.07.2020 r. rozporządzenia ministra 

zdrowia w sprawie standardów rachunku kosztów u świadczeniodawców 

 

 

W związku z przekazanym do konsultacji projektem z dnia 03.07.2020 r. rozporządzenia 

ministra zdrowia w sprawie standardów rachunku kosztów u świadczeniodawców Związek 

Rzemiosła Polskiego przekazuje następujące uwagi:  

Proponowane rozwiązania będą miały wpływ na działalność MŚP objętych obowiązkiem 

prowadzenia pełnej księgowości w zakresie dostosowania systemów finansowo-księgowych do 

układu kont zespołu 4 i 5 określonych w rozporządzeniu.  

Związek Rzemiosła Polskiego nie kwestionuje celowości wprowadzenia proponowanych 

regulacji, których celem jest ujednolicenie sposobu identyfikowania, gromadzenia, 

przetwarzania, prezentowania i interpretowania informacji o kosztach świadczeń opieki 

zdrowotnej u świadczeniodawców tych usług finansowanych ze środków publicznych.  

Jednak, jeśli zasadniczym celem projektowanych rozwiązań ma być uszczegółowienie 

prezentacji rachunku kosztów w podmiotach prowadzących działalność leczniczą finansowaną 

ze środków publicznych, to uważamy, że wówczas obowiązkiem tym powinny zostać objęci 

wszyscy świadczeniodawcy tych usług finansowanych ze środków publicznych, bez względu 

na to, czy są objęci obowiązkiem prowadzenia pełnej rachunkowości, czy też korzystają z 

uproszczonej księgowości, np. w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.  

Zwracamy uwagę, że z powodu podniesienia do 2 mln euro (8.746.800 zł) limitu kwoty 

rocznych przychodów umożliwiających prowadzenie uproszczonej rachunkowości, m.in. w 

formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, na rynku działają również podmioty 

lecznicze mogące osiągać stosunkowo wysokie przychody, a które nie zostaną objęte 

przedmiotowymi regulacjami. Z kolei wszystkie podmioty posiadające osobowość prawną, 

niezależnie od poziomu osiąganych przychodów w zakresie usług leczniczych, często niższych 



niż powyższe, zostaną włączone do wszystkich obowiązków wynikających ze standardu 

rachunku kosztów.  

W tej sytuacji uważamy, że przyjęcie projektowanych regulacji będzie prowadziło do 

nierównego traktowania świadczeniodawców. Szczegółową prezentacją kosztów zostaną objęci 

wyłącznie ci, którzy prowadzą księgi rachunkowe, uprzywilejowani będą pozostali 

korzystający z uproszczonych form ewidencji księgowo-podatkowej, która nie przewiduje 

prowadzenia tak szczegółowej ewidencji kosztów. W przypadku negocjacji z płatnikiem 

publicznym stawek danego rodzaju świadczenia świadczeniodawcy objęci standaryzacją 

rachunku kosztów zostaną postawieniu w pozycji nierównej wobec tych, którzy nie mają takich 

obowiązków.  

Niezależnie od powyższych uwag, Związek Rzemiosła Polskiego wnioskuje o wydłużenie 

terminu wdrożenia w życie projektowanych regulacji, co najmniej o dwa lata. W ten sposób 

zmiany zostałyby wprowadzone ewolucyjnie, z uwzględnieniem zasady równego traktowania 

podmiotów.  

 

 

 

 

 


