
 Stowarzyszenie Księgowych „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 

tom 98 (154), 2018, s. 87−105    w Polsce 

* Dr Małgorzata Cygańska, adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Finan-

sów i Bankowości, m.cyganska@uwm.edu.pl 

** Dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri, adiunkt, Politechnika Warszawska, Kolegium Nauk Eko-

nomicznych i Społecznych w Płocku, magdalena.kludacz@pw.edu.pl  

ISSN 1641-4381 print / ISSN 2391-677X online  

Copyright  © 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 

Prawa wydawnicze zastrzeżone 

http://www.ztr.skwp.pl 

DOI: 10.5604/01.3001.0012.1548 

Włączenie aspektów klinicznych w proces kalkulacji 
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Streszczenie 

Celem badań była ocena wpływu wybranych metod alokacji kosztów pośrednich na koszty procedur 

medycznych wykonywanych na bloku operacyjnym w szpitalu. Przy ich rozliczaniu uwzględniono: sumę 

kosztów bezpośrednich, czas wykonywania zabiegów i punkty odzwierciedlające m.in. złożoność proce-

dury, intensywność leczenia (Kliniczne Punkty Pacjenta). W tym celu wykorzystano koncepcję ilościowego 

opisu charakterystyk pacjentów i przebiegu hospitalizacji opierając się na zidentyfikowanych czynnikach 

kosztotwórczych procedur medycznych. Analizie poddano koszty bezpośrednie wykonania 428 zabiegów 

operacyjnych, pogrupowanych w 17 kategorii w ramach ICD-9, oraz koszty pośrednie procedur medycz-

nych wykonanych na bloku operacyjnym w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku. Uzyskane wyniki 

wskazują, iż koszty pośrednie rozliczone na pacjentów proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich w sposób 

istotny statystycznie różnią się od pozostałych metod w przypadku wszystkich rozpatrywanych grup ICD. 

Różnice w alokowanych kosztach pośrednich przy wykorzystaniu czasu trwania zabiegu i klinicznych 

czynników kosztotwórczych są dla większości grup ICD-9 istotne statystycznie. Uzasadnia to rezygnację 

z tradycyjnych, uproszczonych metod alokacji kosztów pośrednich i ponoszenie dodatkowych nakładów 

związanych z bieżącym monitorowaniem parametrów charakteryzujących pacjenta i przebieg hospitali-

zacji. Wyniki przeprowadzonego badania można wykorzystać do opracowania standardów w zakresie 

zalecanych metod kalkulacji kosztów jednostkowych usług medycznych na potrzeby podejmowania decyzji 

w szpitalu oraz finansowania usług medycznych na poziomie centralnym. 

Słowa kluczowe: szpital, koszty pośrednie, czynniki kliniczne, metody alokacji kosztów pośrednich. 

Abstract 

Incorporating clinical factors into medical procedures costing 

The aim of the study is to assess the effect of selected methods of allocating indirect costs to operating 

room medical procedures. When allocating indirect costs of operating room medical procedures, the 

following factors were taken into consideration: total direct costs, time of providing treatments and points 

reflecting, among others, procedure complexity and treatment intensity. For this purpose, the concept of 

quantitative description of patients' characteristics and hospitalization process was used based on the 

identified cost-generating factors of medical procedures. The conducted analysis included direct costs of 

428 surgical procedures, grouped into 17 categories according to ICD-9, and indirect costs of operating 

blocks for the period from January 2017 to June 2017. The obtained results indicate that indirect costs 
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allocated to patients proportionally to direct costs differ in a statistically significant way from other methods 

for all considered ICD groups. The differences in allocated indirect costs when using treatment duration 

and clinical cost-generating factors are statistically significant in the vast majority of the ICD-9 groups. 

This justifies the abandonment of the traditional, simplified methods of indirect costs allocation and incur-

ring additional expenses related to the ongoing monitoring of patients' parameters and the course of hospi-

talization. The results of the conducted study may be used to develop standards related to the recommended 

methods of calculation of costs of specific medical services for the purpose of making decisions in hospitals 

and financing medical services at the central level. 
 

Keywords: hospital, indirect costs, clinical factors, methods of allocating indirect costs. 

 

 

Wprowadzenie 
 

Znajomość kosztów i efektów leczenia pacjentów w podmiotach leczniczych jest 

istotna nie tylko z punktu widzenia zarządzających szpitalem, ale także płatników i osób 

odpowiedzialnych za kształtowanie polityki zdrowotnej w kraju. Prawidłowe oszaco-

wanie kosztów leczenia pacjentów jest uwarunkowane m.in. stopniem szczegółowości 

ewidencjonowania kosztów w szpitalu, przyjętymi metodami kalkulacji kosztów, a także 

przyjętymi zasadami ich agregacji, uśredniania i analizy. Decydujące znaczenie pod 

względem zakresu dostarczanych danych do systemów informacyjnych podmiotów 

leczniczych ma stosowany przez jednostkę model rachunku kosztów, a wraz z nim 

przyjęty sposób gromadzenia informacji o kosztach oraz zasady przyporządkowania 

tych kosztów do obiektów kosztowych. W tradycyjnych modelach rachunku kosztów, 

koszty pośrednie są alokowane do obiektów kosztowych z zastosowaniem nośników 

kosztów związanych z rozmiarami produkcji. W warunkach opieki szpitalnej jest to 

czas pobytu pacjenta w szpitalu, natomiast w przypadku kosztów bloku operacyjnego 

– czas trwania zabiegu. W licznych badaniach wykazano, iż koszty leczenia pacjentów 

nie są uwarunkowane jedynie czasem pobytu pacjenta w szpitalu, ale również czynni-

kami klinicznymi, jak jednostką chorobową, stopniem zaawansowania choroby, ryzy-

kiem śmierci, statusem społecznym pacjenta, trybem przyjęcia do szpitala czy trybem 

wypisu (Breslow i in., 2012; Pirson i in., 2006, s. 13–25; Wu i in., 2012, s. 107–112; 

Lawson i in., 2013, s. 10–18). W związku z powyższym podejmuje się próby ujęcia 

w procedurze kalkulacyjnej takich nośników kosztów, które będą uwzględniały fak-

tyczne zaangażowanie zasobów, będących pochodną stanu zdrowia pacjenta i prze-

biegu jego hospitalizacji. Wyniki tych badań przemawiają za włączeniem informacji 

klinicznych w system rachunkowości szpitali, co pozwoli na zbudowanie związku 

przyczynowo-skutkowego między faktyczną kosztochłonnością danego świadczenia 

a kosztem tego świadczenia jako efektu procesu kalkulacji.  

W polskiej literaturze przedmiotu praktycznie nie ma badań dotyczących oceny 

wpływu parametrów klinicznych na koszty leczenia, które byłyby przydatne w proce-

durze kalkulacyjnej kosztów. Związane jest to zapewne z ograniczonym dostępem do 

odpowiednich informacji oraz brakiem wymaganego stopnia szczegółowości danych 
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w informatycznych bazach danych szpitali. Próby uwzględnienia informacji klinicz-

nych w procesie kalkulacji kosztów leczenia są podejmowane w niektórych krajach. 

Przykładem może być Anglia lub Japonia, gdzie stosuje się szczegółowe podejście do 

kalkulowania kosztu leczenia pacjenta w szpitalu, uwzględniając stopień samodzielności 

i stopień zaawansowania choroby u hospitalizowanych pacjentów (Healthcare Finan-

cial Management Association, s. 26–27; Hayashida i in., 2009, s. 628). Rozwiązanie 

takie odnotowuje się również w przypadku kosztów bloków operacyjnych (Resnick 

i in., 2005).  

Użyteczność włączenia informacji klinicznych w system alokacji kosztów pośred-

nich bloku operacyjnego znajduje również odzwierciedlenie w systemach finansowa-

nia usług zdrowotnych obowiązujących na świecie. W niektórych krajach kalkulacja 

kosztów procedur medycznych na potrzeby wyceny usług zdrowotnych nie jest wręcz 

możliwa bez uwzględnienia w niej parametrów klinicznych (Vogl, 2012, s. 4). W tym 

kontekście prezentowane wyniki badań są aktualne i potrzebne.  

Włączenie aspektów klinicznych w system rachunkowości może jednak wiązać się 

z poniesieniem dodatkowych nakładów na gromadzenie i przetwarzanie informacji kli-

nicznych. Uzasadnienie ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z włączeniem 

aspektów klinicznych w system rachunkowości powinno mieć odzwierciedlenie w ja-

kości uzyskanych wyników kalkulacji. W związku z powyższym celem przeprowadzo-

nych badań była ocena wpływu wybranych metod alokacji kosztów pośrednich na 

koszty procedur medycznych wykonywanych na bloku operacyjnym w szpitalu. Ocenie 

poddano podejście do alokacji kosztów pośrednich: 

1) proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich; 

2) proporcjonalnie do czasu trwania zabiegu na bloku operacyjnym; 

3) na podstawie punktów odzwierciedlających złożoność procedury, intensywność le-

czenia, ilość zużytych zasobów lub czas potrzebny na jej wykonanie.  
 

W niniejszym artykule wykorzystano koncepcję ustalania punktów, odzwierciedla-

jących czynniki kosztotwórcze kosztów leczenia, umożliwiających ilościowy opis cha-

rakterystyk pacjentów i przebieg hospitalizacji.  

W toku badań weryfikacji poddano hipotezę badawczą mówiącą, iż uwzględnienie 

aspektów klinicznych w procesie alokacji kosztów pośrednich procedur medycznych 

wykonanych na bloku operacyjnym w sposób istotny statystycznie wpływa na wyniki 

kalkulacji kosztów procedur medycznych. Do weryfikacji przedstawionej hipotezy ba-

dawczej wykorzystano metody statystyczne. Czynniki kosztotwórcze oraz ich wagi po-

trzebne do ustalenia Klinicznych Punktów Pacjenta (KPP) zostały zidentyfikowane 

przy wykorzystaniu wieloczynnikowej analizy regresji statystycznej. Do budowy mo-

delu wieloczynnikowego wykorzystano metodę krokową z wprowadzaniem postępu-

jącym. Wszystkie obliczenia statystyczne zostały wykonane za pomocą programu 

Statistica 12.0 (Statsoft Polska). 
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1. Kalkulacja kosztów jako narzędzie rachunku kosztów 
 

Instrumentem, który dostarcza informacji o poniesionych kosztach oraz odpowiada na 

pytanie, ile kosztuje wykonanie określonych procedur medycznych jest rachunek kosz-

tów stanowiący integralną część systemu zarządzania szpitala. Stanowi on wyodręb-

niony podsystem systemu informacyjnego rachunkowości, którego przedmiotem są 

koszty ponoszone w związku z zachodzącymi w jednostce procesami gospodarczymi 

w ramach podstawowej działalności operacyjnej (Kiziukiewicz, 2005, s. 11–12). Jako 

element rachunkowości finansowej, rachunek kosztów umożliwia ustalenie wyniku fi-

nansowego, sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz uzyskanie informacji nie-

zbędnych do sporządzenia sprawozdań finansowych. Z kolei jako element rachunko-

wości zarządczej służy on do dostarczenia danych niezbędnych w procesie szeroko po-

jętego zarządzania, a więc do kontrolowania działalności podmiotu i podejmowania 

decyzji zarządczych (Szczypa, 2010, s. 35). Obejmuje on swym zakresem: planowanie, 

ewidencję, kalkulację i analizę kosztów. 

Rachunek kosztów określany jest jako zespół zasad i procedur regulujących pomiar 

kosztów oraz transformujących informacje o kosztach zgodnie z potrzebami użytkow-

ników informacji. Stanowi zatem ogół czynności zmierzających do ustalenia w różnych 

przekrojach i zinterpretowania wartości zasobów zużytych w jednostce w określonym 

czasie i z określonym przeznaczeniem (Naumiuk, 2000, s. 30). Czynności te mają też 

na celu badanie informacji o kosztach działalności podmiotu, które pozwolą użytkow-

nikom na ocenę sytuacji, podejmowanie decyzji gospodarczych i kontrolę nad ich prze-

biegiem (Jarugowa i in., 1990, s. 44). Na potrzeby szpitala rachunek kosztów można 

zdefiniować jako ogół działań zmierzających do odzwierciedlenia procesów działalności 

medycznej, zachodzących w jednostce poprzez ujęcie, zgrupowanie i interpretację w okre-

ślonych przekrojach kosztów własnych wytwarzania i zbytu świadczeń zdrowotnych, 

będących efektem działalności podmiotu leczniczego, mierzonych ilościowo i warto-

ściowo za pewien okres, w celu uzyskania możliwie wszechstronnych informacji po-

trzebnych do ustalenia wyników i kierowania podmiotem (Kulis i in., 1999, s. 9). 

Warto podkreślić, że współczesne odmiany rachunku kosztów generują nie tylko 

informacje o kosztach historycznych, rzeczywistych (ex post), ale również o kosztach 

przyszłych i normatywnych (ex ante) i w związku z tym nie są objęte ramami rachun-

kowości finansowej. W tym kontekście rachunek kosztów definiowany jest jako sys-

tem polegający na badaniu i transformowaniu informacji o kosztach działań przeszłych, 

bieżących i zamierzonych, według przyjętego modelu, w celu wspomagania zarządzania 

przedsiębiorstwem (Jaruga i in., 2001, s. 136–137). 

Podstawową funkcją rachunku kosztów jest funkcja informacyjna. Ze względu na 

proces informacyjny rachunek kosztów obejmuje swym zakresem nie tylko pomiar 

kosztów, ale również ich ewidencję, grupowanie, rozliczanie, kalkulację oraz analizę 

i planowanie. Czynności wykonywane w tym systemie polegają na przetwarzaniu da-

nych dotyczących zużycia zasobów zaangażowanych w działalność podmiotu w zbiór 

informacji odzwierciedlających koszty wyróżnionych obiektów odniesienia (Nowak i in., 
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2004, s. 13). Zbiór ten jest tworzony zgodnie z zasadami uwzględniającymi potrzeby 

informacyjne różnych użytkowników zewnętrznych i wewnętrznych, a zwłaszcza osób 

podejmujących decyzje w podmiocie leczniczym. 

Rachunek kosztów zajmuje się zatem nie tylko pomiarem wartościowym zużycia 

zasobów, ale również wszelkimi relacjami kosztów charakteryzującymi politykę reali-

zowaną przez jednostkę. Powinien on odzwierciedlać procesy jakie zachodzą w dzia-

łalności medycznej danej jednostki. Celem jego zastosowania w podmiocie leczniczym 

może być uzyskanie informacji ekonomicznych o przebiegu poszczególnych procedur 

medycznych i całego procesu leczenia pacjenta w aspekcie finansowym i ekonomicznym, 

które pozwalają na optymalizację wykorzystania zasobów (pracy ludzkiej, materiałów, 

środków trwałych). Uzyskane z rachunku kosztów informacje ekonomiczne odzwier-

ciedlają obraz sytuacji finansowej podmiotu leczniczego, umożliwiając tym samym 

ocenę realizowanych przez niego działań i podejmowanie racjonalnych decyzji. 

 

 

2. Istota i metody kalkulacji kosztów świadczeń zdrowotnych 
 

W ramach rachunku kosztów w podmiotach leczniczych dokonywana jest kalkulacja 

kosztów, której zadaniem jest m.in. dostarczanie danych na potrzeby ustalenia cen na 

usługi medyczne, rozliczenie szpitala z płatnikiem za wykonane świadczenia zdro-

wotne, kontrola i ocena wykorzystania zasobów, prawidłowa ich alokacja w procesie 

świadczenia usług, planowanie środków niezbędnych na opiekę zdrowotną ludności, 

ocena efektywności ekonomicznej różnych terapii (Kludacz, 2002, s. 86). 

W literaturze przedmiotu kalkulację kosztów definiuje się jako zespół czynności 

obliczeniowych, których celem jest podział kosztów na przedmiot kalkulacji i ustalenie 

jednostkowego kosztu obiektu kalkulacji, wraz ze wskazaniem struktury jego kompo-

nentów (Sojak, 2003, s. 110; Świderska, 2008, s. 40). W szpitalu kalkulacja kosztów 

polega zatem na wykonaniu czynności obliczeniowych, których celem jest ustalenie 

kosztu jednostkowego procedur medycznych i innych obiektów kosztów (przedmiotów 

kalkulacji).  

Obiekt kosztu można zdefiniować jako dowolny przedmiot odniesienia, grupowa-

nia i kalkulacji kosztów powstających na skutek wykorzystania lub użytkowania tego 

obiektu. Obiektem kosztów w szpitalu mogą być procedury medyczne, pacjenci, jed-

nostki chorobowe, programy zdrowotne lub Jednorodne Grupy Pacjentów (JGP) wy-

rażone za pomocą odpowiedniej jednostki miary zwanej jednostką kalkulacyjną. W za-

leżności od sposobu pomiaru i specyficznych właściwości przedmiotu kalkulacji 

(obiektu kosztów) wyróżnia się następujące jednostki kalkulacyjne: 

• naturalne, w przypadku jednorodnej działalności, np. litry krwi; 

• umowne, zwykle ustalane za pomocą określonych współczynników; 

• zbiorcze – jako obiekt kalkulacyjny przyjmuje się tu grupę zbliżonych rodzajowo 

procedur medycznych i ustala się dla takiej grupy wspólną jednostkę kalkula-

cyjną. 
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Rodzaj wyodrębnionych w szpitalu obiektów kosztów może zależeć od charakteru 

ośrodka kosztów, w którym dokonywana jest kalkulacja kosztów. Takie rozwiązanie 

przyjęto np. w nieobowiązującym już, ale wciąż stosowanym, Rozporządzeniu Mini-

stra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie szczególnych 

zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Rozporządzenie, 

1998). Za obiekty kosztów, stanowiące zarazem jednostki kalkulacyjne zostały w tym 

rozporządzeniu uznane:  

• osobodni opieki oraz pacjent z przypisanymi na jego rzecz lekami i procedurami 

medycznymi – w ośrodkach kosztów działalności podstawowej będących oddzia-

łami szpitalnymi; 

• procedury medyczne, np. diagnostyczne, laboratoryjne, zabiegowo-terapeutyczne – 

w pozostałych ośrodkach kosztów działalności podstawowej; 

• usługi świadczone przez ośrodki kosztów działalności pomocniczej, np. sterylizacja. 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 roku 

w sprawie szczegółowych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki 

zdrowotnej zostało uchylone po wejściu w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku 

o działalności leczniczej (Ustawa o działalności leczniczej, 2011). Kolejny akt prawny 

regulujący zasady rachunku kosztów dla podmiotów leczniczych wydano dopiero po 

czterech latach i było to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 roku 

w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców 

(Rozporządzenie, 2015)1. Wśród obiektów kosztów wskazanych w tym rozporządze-

niu wymienia się przede wszystkim świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez 

świadczeniodawcę oraz elementy tych świadczeń, w tym: 

• procedury medyczne, które mogą składać się z jednego obiektu kosztów albo z wielu, 

w tym powtarzalnych, obiektów kosztów niższego rzędu. Jeżeli procedura me-

dyczna składa się z wielu, w tym powtarzalnych, obiektów kosztów niższego rzędu, 

obiekt ten powinien być kalkulowany jako zbiór obiektów kosztów niższego rzędu;  

• osobodni hospitalizacji składające się z pobytu pacjenta na oddziale i opieki me-

dycznej sprawowanej nad pacjentem; 

• leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby me-

dyczne, które odnosi się bezpośrednio do pacjenta albo uwzględnia się je w koszcie 

procedury medycznej, albo w koszcie pobytu na oddziale. 
 

Wszystkie wymienione elementy świadczeń wchodzą w skład końcowego obiektu 

kosztów, jakim jest pacjent, który przechodzi w szpitalu określoną ścieżkę leczenia, i to 

na niego powinny być odniesione leki i inne materiały medyczne, procedury medyczne 

i osobodni hospitalizacji. 

                                                      
1 Rozporządzenie to nie nakłada jednak obowiązku stosowania standardu kosztów na wszystkich 

świadczeniodawców, lecz na te podmioty, które wyrażą zainteresowanie współpracą z Agencją Oceny 

Technologii Medycznej i Taryfikacji w zakresie przekazywania danych. Obowiązek ten, zgodnie z przepi-

sami ustawowymi, zacznie obowiązywać od 1.01.2020 r. 
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Obliczenie kosztu jednostkowego, które jest ostatnim etapem kalkulacji kosztów 

powinno być poprzedzone dokonaniem odpowiednich rozliczeń kosztów pośrednich, 

czyli kosztów działalności pomocniczej i kosztów wydziałowych, czyli tych kosztów, 

które są wstępnie grupowane w poszczególnych ośrodkach działalności medycznej 

i traktowane jako koszty wspólne różnych obiektów kosztów. Ma to zapewnić zgroma-

dzenie na kontach obiektów kosztów wszystkich podlegających kalkulacji kosztów 

bezpośrednich i pośrednich działalności operacyjnej (Gabrusewicz i in., 2001, s. 129). 

Istotnym problemem, jaki należy tutaj rozstrzygnąć jest poziom, na jakim będą kalku-

lowane koszty. W procesie wyceny kosztowej procedury medycznej, jej wartość może 

być bowiem ustalona na poziomie technicznego lub całkowitego kosztu wytworzenia 

(Czubakowska i in., 2006). W polskich podmiotach leczniczych zgodnie z ustawą o ra-

chunkowości kalkulacja kosztu jednostkowego odbywa się najczęściej na poziomie 

technicznego kosztu wytworzenia, który obejmuje koszty bezpośrednie danego obiektu 

kosztów i część kosztów pośrednich działalności medycznej właściwą okresowi spra-

wozdawczemu, w którym miało miejsce wykonanie świadczeń zdrowotnych. Nato-

miast koszty zarządu mogą być przyporządkowane procedurom medycznych i innym 

obiektom kosztów na potrzeby wewnętrzne, np. analiz, negocjacji cenowych, kontroli 

kosztów.  

Rozliczenie kosztów pośrednich może się odbywać za pomocą różnych kluczy roz-

liczeniowych (tzw. nośników kosztów), czyli proporcjonalnie do umownych wielkości 

pozwalających przypisać koszty do różnych obiektów kosztów. Wielkości te, żeby od-

grywać rolę klucza rozliczeniowego powinny spełniać następujące warunki (Szczypa, 

2010, s. 54): 

• powinny pozostać w silnym związku przyczynowo-skutkowym i proporcjonalnym 

z rozliczanymi kosztami zużywanych zasobów; 

• powinny być parametrami charakteryzującymi te obiekty odniesienia kosztów, na 

które koszty pośrednie będą rozliczane; 

• musi istnieć możliwość jednoznacznego przyporządkowania liczby jednostek klu-

cza obiektom kosztów. 
 

Nośniki kosztów są zatem miarami, które pokazują, jaka jest najważniejsza przy-

czyna zużywania lub wykorzystywania zasobów podczas wykonywania procedur me-

dycznych i realizacji procesu leczenia pacjenta (Świderska, 2011, s. 41). 

Wybór klucza rozliczeniowego w procesie kalkulacji kosztów odgrywa istotną rolę, 

gdyż wywiera on wpływ na wartość kosztów pośrednich przyporządkowanych, po roz-

liczeniu, do obiektów kosztów. W tradycyjnym rachunku kosztów wyróżnia się dwa 

rodzaje kluczy rozliczeniowych: klucze wartościowe (np. płace bezpośrednie, suma 

kosztów bezpośrednich, przychody ze sprzedaży) i ilościowe (np. czas wykonywania 

procedur, liczba procedur, wartość punktowa procedur). Do rozliczenia kosztów po-

średnich na obiekty kosztów wykorzystuje się tzw. współczynniki narzutu kosztów, 

które mogą być ustalone jako procentowe wskaźniki narzutu kosztów (w przypadku 

kluczy wartościowych) lub stawki jednostkowe kosztów pośrednich (w przypadku kluczy 

ilościowych). Wskaźniki narzutu kosztów ustala się dzieląc rozliczane koszty pośrednie 
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przez sumę miernika uznanego za klucz rozliczeniowy (podstawa rozliczenia kosztów). 

W przypadku kluczy wartościowych otrzymany wynik mnoży się dodatkowo przez 

100. Koszty pośrednie doliczane do obiektu kosztów są iloczynem wskaźnika narzutu 

kosztów pośrednich (w przypadku kluczy wartościowych podzielonego przez 100) i tej 

części klucza rozliczeniowego, która przypada na dany obiekt kosztów. Warto pod-

kreślić, że dla każdego ośrodka działalności medycznej można określić inne klucze 

rozliczeniowe.  

Problem stosowania coraz dokładniejszych metod alokacji w jednostkach ochrony 

zdrowia staje się coraz bardziej istotny również z tego względu, że systemy ochrony 

zdrowia dążą do optymalizacji metod finansowania szpitali, które bazują na pokrywaniu 

kosztów świadczeń zdrowotnych. W celu pozyskania dokładnych danych kosztowych 

na potrzeby optymalizacji podejmowania decyzji dotyczących zarządzania szpitalem 

i negocjowania cen świadczeń zdrowotnych z płatnikiem, coraz częściej organizacje 

świadczące opiekę zdrowotną na świecie stosują metodę RVU – relative value unit 

(Iglehart i in., 1993, s. 366–371).  

W metodzie tej przyjęto założenie, że koszty pośrednie faktycznie odzwierciedlają 

zasoby, które są wykorzystywane przy wykonywaniu procedur medycznych. Ponadto 

każdej procedurze medycznej przypisuje się pewną liczbę punktów (wag) odzwiercie-

dlających złożoność procedury, intensywność leczenia, ilość zużytych zasobów lub 

czas potrzebny na jej wykonanie. Przykładowo, gdy dana procedura jest dwa razy bar-

dziej kosztowna od drugiej, to zostanie jej przypisana dwa razy większa liczba punktów 

RVU. W niektórych przypadkach do ustalania wag punktowych przyjmuje się standar-

dowy czas wykonania działania lub procedury medycznej. Rozliczanie kosztów w tej 

metodzie polega na tym, że koszty danego ośrodka dzieli się przez sumę wykonanych 

procedur pomnożonych przez odpowiednie wagi punktowe i mnoży przez wagi przy-

porządkowane do poszczególnych procedur. Metoda ta bazuje zatem na założeniu, że 

wagi RVU zapewniają kliniczną podstawę do oceny zużycia zasobów i są bardziej do-

kładnymi nośnikami, które można wykorzystać do rozliczania kosztów pośrednich niż 

nośniki oparte na cenach i przychodach ze sprzedaży. 

Ponieważ w chwili obecnej polskie szpitale nie są zobligowane do stosowania ujed-

noliconych standardów rachunku kosztów, w praktyce mogą być używane różne me-

tody rozliczania kosztów pośrednich, które wpływają na wyniki obliczeń kosztów jed-

nostkowych procedur medycznych. Z tego względu informacja o wpływie przyjętej 

metody kalkulacji kosztów na stopień zróżnicowania kosztów jednostkowych jest 

istotna zarówno z punktu widzenia menedżerów szpitali, jak i podmiotów finansują-

cych usługi medyczne.  

W niniejszej pracy do oceny wpływu wykorzystania informacji klinicznych na wy-

niki alokacji kosztów pośrednich wykorzystano koncepcję włączenia informacji kli-

nicznych do systemu rachunkowości szpitala. Zakłada ona ocenę kosztochłonności 

procesu leczenia pacjenta na podstawie zidentyfikowanych czynników kosztotwórczych 

charakteryzujących pacjenta i przebieg hospitalizacji z zastosowaniem nowego miernika 

ilościowego – Klinicznych Punktów Pacjenta (KPP) (Cygańska, 2018, s. 119–135). 
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Składa się ona z czterech następujących po sobie etapów: wybór parametrów charaktery-

zujących pacjentów oraz przebieg ich hospitalizacji mających prawdopodobny wpływ 

na koszty leczenia; identyfikacja pacjentów, wobec których zastosowano szczególnie 

kosztochłonne procedury medyczne; identyfikacja czynników kosztotwórczych na 

bloku operacyjnym – weryfikacja i selekcja parametrów ustalonych w pierwszym eta-

pie; budowa skali punktowej, a na jej podstawie miernika charakteryzującego pacjenta 

pod względem wystąpienia czynników kosztotwórczych (KPP). 

 
 

3. Metodyka badań 
 

Głównym celem badań była ocena wpływu wybranych metod alokacji kosztów pośred-

nich na koszty procedur medycznych wykonywanych na bloku operacyjnym Uniwer-

syteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Analizie poddano koszty bezpośrednie 

wykonania 428 zabiegów operacyjnych, pogrupowanych w 172 kategorii w ramach 

ICD-93 oraz koszty pośrednie procedur medycznych wykonanych na bloku operacyjnym 

w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku. Za koszty pośrednie procedur medycz-

nych uznano koszty bezpośrednie bloku operacyjnego, których nie dało się w sposób 

bezpośredni przypisać do procedur medycznych (koszty leków i materiałów medycznych 

nie przypisanych w sposób bezpośredni do wykonywanych procedur medycznych, wy-

nagrodzenia personelu medycznego), jak i koszty pośrednie bloku operacyjnego (amorty-

zacja, zużycie materiałów niemedycznych i energii, utrzymanie czystości itp.). Strukturę 

kosztów bloku operacyjnego zaprezentowano w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Struktura kosztów bloku operacyjnego w okresie  

od stycznia do czerwca 2017 roku (w badanym szpitalu) 
 

Koszty zł % 

KBBO 

KBPRM 2 767 893,34 64,04 

KPPRM 
598 733,08 13,85 

KPBO 955 198,32 22,10 

Razem 4 321 824,74 100,00 
 

Objaśnienia:  

KBBO  – koszty bezpośrednie bloku operacyjnego;  

KPBO  – koszty pośrednie bloku operacyjnego;  

KBPRM  – koszty bezpośrednie procedur medycznych;  

KPPRM  – koszty pośrednie procedur medycznych. 
 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                      
2 Ocenie poddano procedury medyczne wykonywane na bloku operacyjnym w okresie I–VI 2017, o li-

czebności większej niż 10. 
3 ICD-9 – Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych, służąca do klasyfikacji zabiegowych 

procedur medycznych wykonywanych najczęściej w warunkach bloku operacyjnego. 
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W analizowanych metodach kalkulacji kosztów zakładano alokację kosztów po-

średnich bloku operacyjnego proporcjonalnie do: 

1) kosztów bezpośrednich (KB); 

2) czasu trwania pobytu pacjenta na bloku operacyjnym (CZO); 

3) punktów, odzwierciedlających kosztochłonność leczonych pacjentów – Klinicz-

nych Punktów Pacjenta (KPP). 
 

Informacje o poziomie kosztów bezpośrednich oraz czasie trwania wybranych za-

biegów operacyjnych pozyskano bezpośrednio ze szpitalnych baz danych. Do ustalenia 

Klinicznych Punktów Pacjenta (KPP) poprzez identyfikację czynników kosztotwór-

czych oraz ustalenia ich wag wykorzystano wieloczynnikową analizę regresji logi-

stycznej parametrów zwiększających ryzyko wystąpienia szczególnie wysokich kosz-

tów leczenia (Cygańska, 2018). Ocenie poddano takie parametry jak: tryb przyjęcia 

pacjenta do szpitala, przyjęcie pacjenta w ramach procedury ratującej życie, płeć pa-

cjenta, czas pobytu pacjenta w szpitalu, czas trwania zabiegu oraz wiek pacjenta. Ocenę 

statystyczną zmiennych nieparametrycznych wykonano z użyciem testu Chi-kwadrat. 

Do oceny mocy predykcyjnych badanych parametrów zastosowano jednoczynnikową 

analizę regresji logistycznej. Zmienne o istotności p < 0,1 w statystyce ilorazu wiary-

godności jednoczynnikowej regresji logistycznej włączono do analizy wieloczynniko-

wej. Model wieloczynnikowy budowano z wykorzystaniem metody krokowej z wpro-

wadzaniem postępującym. Znamienność statystyczną badano za pomocą testu U Manna-

-Whitneya. Wszystkie obliczenia statystyczne wykonano za pomocą programu Stati-

stica 12.0 (Statsoft Polska). Wybrane informacje dotyczące poddanych analizie procedur 

medycznych zestawiono w tabeli 2. 

 

Tabela 2. Wybrane informacje dotyczące zabiegów operacyjnych wykonanych  

w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku (w badanym szpitalu) 
 

Kod 

ICD 
Nazwa n 

Czas pobytu Liczba 

na bloku 

operacyj-

nym 

[min.] 

średnia 

(SD) 

w szpitalu 

[osobodni] 

średnia 

(SD) 

kobiet n 

(%) 

pacjentów 

onkolo-

gicznych 

21.61 Wycięcie małżowiny nosa 39 102,43 

(19,36) 

2,66 

(0,53) 

13 

(33,33) 

– 

51.239 Laparoskopowa  

cholecystektomia 

39 101,92 

(14,71) 

2,31 

(0,61) 

30 

(76,92) 

– 

80.502 Nieswoiste zniszczenie 

krążka międzykręgowego 

(przezskórnie) 

38 47,76 

(14,69) 

2,18 

(1,16) 

16 

(42,10) 

– 
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Kod 

ICD 
Nazwa n 

Czas pobytu Liczba 

na bloku 

operacyj-

nym 

[min.] 

średnia 

(SD) 

w szpitalu 

[osobodni] 

średnia 

(SD) 

kobiet n 

(%) 

pacjentów 

onkolo-

gicznych 

50.293 Termoablacja zmiany  

wątroby 

34 87,79 

(35,91) 

2,97 

(1,64) 

15 

(44,11) 

6 

03.07 Odbarczenie kanału  

kręgowego w odcinku  

piersiowo-lędźwiowym 

31 144,67 

(47,74) 

3,26 

(2,31) 

15 

(48,39) 

– 

44.95 Laparoskopowa operacja 

ograniczająca objętość  

żołądka 

30 117,66 

(19,68) 

4,6 

(1,58) 

10 

(33,33) 

– 

21.841 Plastyka przegrody nosowej 27 92,77 

(19,33) 

2,33 

(0,62) 

9 

(33,33) 

– 

76.2 Miejscowe usunięcie  

lub zniszczenie zmiany  

kości twarzy 

26 91,73 

(36,84) 

3,23 

(1,92) 

15 

(57,69) 

– 

53.05 Operacja przepukliny  

pachwinowej 

25 93,80 

(22,09) 

2,32 

(0,69) 

3 

(12,00) 

– 

88.412 Arteriografia tętnicy szyjnej 

wewnętrznej z kontrastem 

24 80,20 

(24,60) 

2,33 

(0,96) 

12 

(0,50) 

– 

50.296 Dewaskularyzacja guza  

nowotworowego wątroby 

22 67,50 

(22,82) 

3,54 

(1,53) 

12 

(54,54) 

– 

53.04 Operacja skośnej  

przepukliny pachwinowej 

21 97,14 

(25,62) 

2,43 

(0,68) 

1 

(0,05) 

1 

22.61 Wycięcie zmiany zatoki 

szczękowej 

17 76,47 

(11,14) 

2,71 

(0,85) 

8 

(47,06) 

– 

81.029 Spondylodeza szyjna 17 193,52 

(46,32) 

3,76 

(2,88) 

11 

(47,06) 

– 

04.23 Zniszczenie nerwów  

czaszkowych lub  

obwodowych przez ablację 

15 46,66 

(11,90) 

2,53 

(1,64) 

8 

(53,33) 

– 

53.41 Operacja przepukliny  

pępkowej 

13 116,92 

(23,32) 

3,08 

(1,11) 

3 

(23,08) 

– 

03.319 Nakłucie lędźwiowe 10 21,00 

(9,06) 

1,2 

(0,42) 

3 

(30,00) 

– 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Analizowane procedury medyczne zestawiono według Międzynarodowej Klasyfikacji 

Procedur Medycznych (ICD-9). Różniły się one charakterem i rozległością zabiegu opera-

cyjnego, średnim czasem ich wykonywania, średnim czasem hospitalizacji pacjentów, 

którym wykonane zostały te zabiegi, jak również zróżnicowanym udziałem procentowym 

kobiet i mężczyzn w poszczególnych grupach ICD-9. Najdłuższym przeciętnym czasem 

wykonania zabiegu charakteryzowały się zabiegi związane ze spondyledozą szyjną 

(średnio 3,22 godz.) i odbarczaniem kanału kręgowego (średnio 2,41 godz.). Przecięt-

nie prawie 2 godziny trwały procedury oznaczone kodem 53.41 (operacja przepukliny 

pępkowej) oraz 44.95 (laparoskopowa operacja ograniczająca objętość żołądka). Naj-

krócej trwającą procedurą było nakłucie lędźwiowe, trwające przeciętnie 21 min. Czas 

hospitalizacji pacjentów, którym wykonane były opisywane procedury medyczne był 

w większym stopniu zróżnicowany niż czas trwania samych zabiegów. Współczynniki 

zmienności4 wynosiły odpowiednio 1,55 oraz 1,75. Czas hospitalizacji pacjentów wy-

nosił średnio od jednego dnia dla pacjentów z grupy 03.319 (nakłucie lędźwiowe) do 

ponad czterech dni dla pacjentów z grupy 44.95 (laparoskopowa operacja ogranicza-

jąca objętość żołądka). Procedury 80.502 (nieswoiste zniszczenie krążka międzykrę-

gowego (przezskórnie) oraz 53.04 (operacja skośnej przepukliny pachwinowej) były 

wykonane m.in. pacjentom z kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego.  

W celu identyfikacji czynników kosztotwórczych i ich wag przeprowadzono wie-

loczynnikową analizę regresji statystycznej. Jej wyniki zestawiono w tabeli 3. Istot-

nymi statystycznie parametrami wpływającym na szczególnie wysokie koszty lecze-

nia5 okazały się być: czas trwania zabiegu operacyjnego, czas pobytu pacjenta w szpi-

talu, płeć pacjenta oraz tryb przyjęcia do szpitala.  

 

Tabela 3. Wieloczynnikowa analiza regresji parametrów zwiększających  

ryzyko szczególnie wysokich kosztów procedur medycznych  

wykonywanych na bloku operacyjnym (w badanym szpitalu) 
 

Parametr 
Współczyn-

nik regresji β 

Iloraz  

szans 

Poziom  

istotności (p) 

Czas pobytu pacjenta na bloku (min.) 0,012 1,012 < 0,001 

Czas pobytu pacjenta w szpitalu (osobodni) 0,266 1,305 < 0,001 

Płeć (kobieta) 0,311 1,365 = 0,037 

Tryb przyjęcia – pacjent onkologiczny 0,921 2,513 = 0,037 
 

Objaśnienie:  

R2 = 0,1025. 
 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                      
4 Współczynnik zmienności liczony jako iloraz odchylenia standardowego i średniej (Abdi, 2010, s. 3). 
5 Do identyfikacji pacjentów generujących szczególnie wysokie koszty leczenia przyjęto prostą i po-

wszechnie stosowaną definicję obserwacji „odstających” jako tych, których atrybuty przekraczają prze-

dział Q3 + 1,5 R, gdzie Q3 jest kwartylem trzecim, a R oznacza rozstęp kwartylowy. 
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Ustalono, że ryzyko szczególnie wysokich kosztów leczenia rośnie ponad dwuipółkrot-

nie w sytuacji, gdy zabiegowi poddawany jest pacjent posiadający kartę diagnostyki 

i leczenia onkologicznego (OR = 2,513). Ryzyko poniesienia szczególnie wysokich 

kosztów leczenia rośnie również, chociaż w mniejszym stopniu, w przypadku gdy opero-

wana jest kobieta (OR = 1,365). Ryzyko szczególnie wysokich kosztów leczenia rośnie 

także z każdą kolejną minutą trwania zabiegu, jak również związane jest czasem ho-

spitalizacji. 

Zaprezentowane w tabeli 3 współczynniki regresji β, będące znormalizowanymi para-

metrami równania regresji logistycznej, wykorzystano do ilościowego opisu charaktery-

styk leczonych pacjentów. Każdego pacjenta zweryfikowano pod względem obecności 

badanego parametru (np. przyjęcie pacjenta onkologicznego) i w przypadku jego obec-

ności przypisano liczbę punktów równą współczynnikowi β. W przypadku zmiennej ilo-

ściowej (np. liczba minut pobytu pacjenta na bloku operacyjnym) przypisano mu liczbę 

punktów (KPP)6, będącą iloczynem współczynnika β i wartości zmiennej. Zsumowana 

liczba punktów przypisana wszystkim parametrom posłużyła za podstawę alokacji kosz-

tów pośrednich bloku operacyjnego. 

 

 

4. Wyniki badań 
 

Wyniki kalkulacji kosztów pośrednich przy zastosowaniu różnych podstaw alokacji 

przedstawiono w tabeli 47. Uzyskane wyniki wskazują, iż koszty pośrednie rozliczone 

na pacjentów proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich w sposób istotny statystycznie 

różnią się od pozostałych metod w przypadku wszystkich rozpatrywanych grup ICD. 

Rozbieżności w uzyskanych wynikach, przy zastosowaniu kosztów bezpośrednich jako 

podstawy alokacji kosztów pośrednich, w stosunku do pozostałych metod, są bardzo 

duże i sięgają nawet 4000 zł (ICD 44.95). W zdecydowanej większości grup ICD (po-

nad 70%) średni koszt leczenia pacjentów liczony tą metodą jest bardzo niski i wynosi 

od 26,85 zł (ICD 03.319) do 414,66 zł (ICD 03.07). W przypadku pięciu grup ICD 

średni koszt ustalony według kosztów bezpośrednich jest bardzo wysoki i wynosi od 

1636,45 zł (ICD 88.412) do 5774,38 zł (ICD 44.95).  

 

 

 

                                                      
6 Koncepcję ustalania Klinicznych Punktów Pacjenta odzwierciedlających zależności między charak-

terystyką pacjentów i przebiegiem ich hospitalizacji a kosztami leczenia szczegółowo opisała Cygańska 

(2018, s. 113–156). 
7 W związku z tym, że w przypadku żadnej z analizowanych zmiennych nie potwierdzono rozkładu 

normalnego, w opisie przeciętnych pośrednich kosztów leczenia oprócz średniej i odchylenia standardowego, 

posłużono się także medianą oraz rozstępem kwartylowym. 
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Tabela 4. Koszty pośrednie procedur medycznych wykonanych  

na bloku operacyjnym według procedur medycznych przy zastosowaniu  

wybranych metod ich alokacji na pacjenta 
 

Metoda  

alokacji kosz-

tów pośrednich 

Koszty pośrednie (w zł) 
Poziom  

istotności p średnia (SD) mediana 
rozstęp  

kwartylowy 

ICD 21.61 (KPP* = 2,08; KPP**= 79,64) 

KB 163,44 (86,60) 143,32 53,38 p*< 0,001 

p**< 0,001 

p***< 0,001 

CZO 1132,04 (213,95) 1160,38 221,03 

KPP 876,13 (143,66) 882,89 144,58 

ICD 51.239 (KPP* = 2,04; KPP** = 80,97) 

KB 208,93 (92,76) 195,87 74,35 p*< 0,001 

p**= 0.001 

p***< 0,001 

CZO 1126,37 (162,64) 1105,13 221,03 

KPP 890,68 (132,99) 876,46 133,42 

ICD 80.502 (KPP* = 1,28; KPP** = 48,83) 

KB 94,87 (22,42) 91,28 17,19 p*< 0,001 

p**NS 

p***< 0,001 

CZO 527,84 (162,34) 497,31 165,77 

KPP 551,32 (179,14) 537,12 139,86 

ICD 50.293 (KPP* = 2,14; KPP** = 72,88) 

KB 2213,41 (814,24) 2360,90 285,99 p*< 0,001 

p** = 0,0395 

p***< 0,001 

CZO 970,23 (396,87) 828,85 497,31 

KPP 919,55 (345,68) 820,90 539,69 

ICD 03.07 (KPP* = 2,75; KPP** = 85,35) 

KB 414,66 (188,07) 371,95 148,90 p*< 0,001 

p** = 0,083 

p***< 0,001 

CZO 1598,86 (527,67) 1547,18 607,82 

KPP 1181,17 (406,42) 1108,12 540,55 

ICD 44.95 (KPP* = 2,86; KPP** = 85,91) 

KB 5774,38 (1461,01) 6106,54 423,63 p*< 0,001 

p**< 0,003 

p***< 0,001 

CZO 1300,36 (217,53) 1270,90 221,03 

KPP 1228,53 (253,71) 1169,04 210,64 

ICD 21.841 (KPP* = 1,84; KPP** = 49,61) 

KB 151,46 (113,94) 134,05 55,59 p*< 0,001 

p**< 0,001 

p***< 0,001 

CZO 1025,31 (213,64) 994,61 221,03 

KPP 788,37 (142,89) 773,50 196,06 

ICD 76.2 (KPP* = 2,14; KPP** = 55,62) 

KB 145,36 (115,58) 139,17 98,31 p*< 0,001 

p** = 0,019 

p***< 0,001 

CZO 1013,74 (407,23) 911,73 331,54 

KPP 917, 89 (289,15) 820,90 258,69 
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Metoda  

alokacji kosz-

tów pośrednich 

Koszty pośrednie (w zł) 
Poziom  

istotności p średnia (SD) mediana 
rozstęp  

kwartylowy 

ICD 53.05 (KPP* = 1,78; KPP** = 44,50) 

KB 185,10 (272,53) 180,85 58,02 p*< 0,001 

p**< 0,001 

p***< 0,001 

CZO 1036,60 (244,15) 994,61 221,03 

KPP 763,65 (168,53) 728,45 217,08 

ICD 88.412 (KPP* = 1,74; KPP** = 41,73) 

KB 1636,45 (1614,26) 550,54 3038,29 p* < 0,001 

p**< 0,001 

p***< 0,001 

CZO 886,40 (271,91) 856,47 303,91 

KPP 745,89 (163,88) 734,89 262,12 

ICD 50.296 (KPP* = 1,96; KPP** = 43,22) 

KB 4446,23 (1475,07) 4225,89 2025,71 p*< 0,001 

p** = 0,033 

p***< 0,001 

CZO 745,96 (252,20) 718,33 386,79 

KPP 842,82 (229,29) 887,61 273,28 

ICD 53.04 (KPP* = 1,83; KPP** = 38,36) 

KB 170,97 (38,80) 172,09 54,51 p*< 0,001 

p**< 0,001 

p***< 0,001 

CZO 1073,55 (283,14) 994,61 331,54 

KPP 783,59 (145,56) 779,93 133,42 

ICD 22.61 (KPP* = 1,78; KPP** = 30,32) 

KB 112,52 (33,59) 114,41 33,77 p*< 0,001 

p** NS 

p***< 0,001 

CZO 845,09 (123,19) 828,84 165,77 

KPP 765,24 (148,78) 799,24 221,80 

ICD 81.029 (KPP* = 3,52; KPP** = 59,92) 

KB 1284,61 (487,98) 1279,42 508,67 p*< 0,001 

p**< 0,001 

p***< 0,001 

CZO 2138,74 (511,96) 2099,74 718,33 

KPP 1512,24 (415,58) 1371,96 521,24 

ICD 04.23 (KPP* = 1,40; KPP** = 20,99) 

KB 51,96 (30,36) 46,35 59,14 p*< 0,001 

p** NS 

p***< 0,001 

CZO 515,72 (131,53) 497,31 221,03 

KPP 600,49 (248,59) 548,27 210,64 

ICD 53.41 (KPP* = 2,29; KPP** = 29,81) 

KB 237,19 (127,69) 214,12 82,74 p*< 0,001 

p** = 0,002 

p***< 0,001 

CZO 1292,14 (257,73) 1326,15 386,79 

KPP 983,84 (219,01) 985,86 308,88 
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ciąg dalszy tab. 4 
 

Metoda  

alokacji kosz-

tów pośrednich 

Koszty pośrednie (w zł)  

średnia (SD) mediana 
rozstęp  

kwartylowy 

Poziom  

istotności p 

ICD 03.319 (KPP* = 0,66; KPP** = 6,64) 

KB 26,85 (58,79) 8,31 3,07 p*= 0,005 

p**= NS 

p***< 0,001 

CZO 232,07 (100,20) 221,03 55,26 

KPP 285,07 (84,93) 274,13 133,42 
 

Objaśnienia: 

p* CZO vs KB 

p** CZO vs KPP 

p*** KPP vs KB 

NS  – brak istotności statystycznej 

KPP  – alokacja kosztów pośrednich oparta na Klinicznych Punktach Pacjenta,  

KB  – alokacja kosztów pośrednich oparta na kosztach bezpośrednich,  

CZO  – alokacja kosztów pośrednich oparta na czasie trwania zabiegu  

KPP*  – średnia liczba punktów KPP na procedurę  

KPP** – suma KPP dla procedur 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Przeprowadzone badania wskazują, iż koszty pośrednie rozliczone przy wykorzy-

staniu trzech analizowanych podejść różnią się między sobą w sposób istotny staty-

stycznie. Poziom kosztów ustalony według kosztów bezpośrednich znacząco odbiega 

od kosztów ustalonych przy wykorzystaniu dwóch pozostałych metod. W przypadku 

procedury 22.61 koszt pośredni ustalony na podstawie czasu trwania zabiegu jest ponad 

7,5 raza wyższy aniżeli koszt rozliczony oparty na kosztach bezpośrednich. Różnice 

w poziomach kosztów pośrednich ustalone przy zastosowaniu podejścia KPP i CZO 

nie są aż tak znaczne, lecz dla zdecydowanej większości grup ICD istotne statystycznie. 

W przypadku prawie 20% badanych pacjentów koszty pośrednie rozliczone przy 

uwzględnieniu czynników klinicznych (KPP) są niższe w porównaniu z wynikami kal-

kulacji uwzględniającymi jedynie czas trwania zabiegu (CZO). Wyższe koszty procedur 

medycznych przy zastosowaniu KPP, w porównaniu z wynikami uzyskanymi przy za-

stosowaniu czasu trwania zabiegu, odnotowano w przypadku procedur medycznych 

o niskiej czasochłonności. Zaobserwowane różnice w poziomach kosztów pośrednich 

pacjentów zakwalifikowanych do wyodrębnionych grup ICD rozliczonych za pomocą 

KPP i CZO są znaczne i wynoszą nawet 600 zł na jednej procedurze (ICD 81.029).  

Zaobserwowane wysokie rozpiętości kosztów pośrednich procedur medycznych 

ustalonych według kosztów bezpośrednich nie mają miejsca w dwóch pozostałych anali-

zowanych metodach. Ocenę zróżnicowania kosztów pośrednich procedur ICD ustalonych 

według trzech rozpatrywanych metod dokonano przy wykorzystaniu współczynnika 

zmienności. Najwyższe zróżnicowanie kosztów pośrednich bloku operacyjnego rozliczo-

nych na pacjentów na podstawie kosztów bezpośrednich potwierdzają wysokie współ-

czynniki zmienności (tab. 5). W przypadku 13 grup ICD-9 są one zdecydowanie wyższe 

w porównaniu do dwóch pozostałych metod alokacji kosztów pośrednich (KPP oraz CZO).  
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Tabela 5. Współczynniki zmienności kosztów pośrednich  

ustalonych wybranymi metodami alokacji kosztów 
 

Kod ICD 
Współczynnik zmienności  

KB CZO KPP 

21.61 52,98 18,90 16,40 

51.239 44,40 14,44 14,93 

80.502 23,64 30,76 32,49 

50.293 36,79 40,90 37,59 

03.07 45,36 33,00 34,41 

44.95 25,30 16,73 20,65 

21.841 75,23 20,84 18,12 

76.2 79,51 40,17 31,50 

53.05 23,97 23,55 22,07 

88.412 98,64 30,68 21,97 

50.296 33,18 33,81 27,20 

53.04 22,70 26,37 18,58 

22.61 29,86 14,58 19,44 

81.029 37,99 23,94 27,48 

04.23 58,44 25,51 41,40 

53.41 53,84 19,95 22,26 

03.319 218,97 43,18 29,79 
 

Objaśnienia:  

KPP  – alokacja kosztów pośrednich oparta na Klinicznych Punktach Pacjenta, 

KB  – alokacja kosztów pośrednich oparta na kosztach bezpośrednich,  

CZO – alokacja kosztów pośrednich oparta na czasie trwania zabiegu. 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Stopień zróżnicowania kosztów pośrednich alokowanych na pacjentów przy wyko-

rzystaniu metody KPP jest niższy niż w przypadku uwzględnienia w procedurze kal-

kulacyjnej jedynie czasu trwania zabiegu (CZO). Wskazuje na to małe zróżnicowanie 

kosztów sześciu grup ICD oraz przeciętne 108. W przypadku zastosowania czasu trwania 

zabiegu jako podstawy alokacji kosztów pośrednich wartości te są nieznacznie wyższe 

                                                      
8 W pracy przyjęto następującą interpretację współczynnika zmienności (V): 

V < 20% – mała zmienność 

20% < V < 40% – przeciętna zmienność 

40% < V < 100% – duża zmienność 

100% < V<150% – bardzo duża zmienność 

V > 150% – skrajnie duża zmienność 
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i wynoszą odpowiednio 4 i 8. Mniejsze zróżnicowanie kosztów jednostkowych procedur 

medycznych ustalanych przy rozliczaniu kosztów pośrednich opartych na KPP, niż 

przy tradycyjnych metodach rozliczania kosztów (KB, CZO) jest skutkiem uwzględ-

nienia w procedurze kalkulacyjnej większej liczby parametrów odzwierciedlających 

związek przyczynowo-skutkowy między faktyczną kosztochłonnością procedur me-

dycznych a ich kosztem jako efektem kalkulacji.  

Uzyskane wyniki wskazują, iż wykorzystanie tradycyjnych kluczy rozliczeniowych 

(opartych na kosztach bezpośrednich, czasie trwania zabiegu) do rozliczania kosztów 

pośrednich, szczególnie w sytuacji dużego udziału kosztów pośrednich w kosztach 

działalności medycznej podmiotów leczniczych, nie gwarantuje właściwego i dokład-

nego przyporządkowania kosztów pośrednich do obiektów kosztów. Pozytywny 

wpływ uwzględnienia czynników klinicznych w procedurze kalkulacyjnej kosztów po-

średnich potwierdzają również Riewpaiboon i in. (2007, s. 554–563), którzy prowadzili 

badania nad ustalaniem wag kosztowych, stanowiących podstawę alokacji kosztów po-

średnich, na bazie szczegółowych danych dotyczących zużycia materiałów, wykorzy-

stania wyposażenia oraz personelu jako czynników kosztotwórczych. 

Podsumowanie 

Funkcjonowanie bloku operacyjnego jest szczególnie kosztochłonne, co powinno za-

chęcać menedżerów szpitali do stosowania dokładnych metod kalkulacji kosztów. 

Przeprowadzone badania zweryfikowały pozytywnie hipotezę mówiącą, iż metoda alo-

kacji kosztów pośrednich w sposób istotny statystycznie wpływa na wyniki kalkulacji 

kosztów procedur medycznych. Wykazały one, iż uwzględnienie w procedurze kalku-

lacyjnej kosztów pośrednich czynników klinicznych charakteryzujących pacjenta oraz 

przebieg jego hospitalizacji sprzyjają w sposób statystycznie istotny dokładności uzyski-

wanych wyników. Można zatem wnioskować, iż dobór metod alokacji kosztów pośred-

nich wpływa na ocenę rentowności wykonywanych procedur medycznych, a zatem na 

ocenę działalności finansowej zarówno oddziału, jak i całego szpitala. 
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