
KROKÓW DO SPRAWNEGO 
ZARZĄDZANIA FINANSAMI 
W PLACÓWCE MEDYCZNEJ
Przewodnik dla managera



10 kroków do sprawnego 
zarządzania finansami 
w placówce medycznej

Przydatne parametry w zarządzaniu finansami 
placówki medycznej.

Wyznacz obszary controllingu.

Stosuj zasadę CEO.

Mierz efekty założonych celów wyznaczając KPI.

Zdefiniuj wskaźniki dla założonych celów.

Analizuj trendy.

Wyciągaj wnioski z raportów.

Prowadź wielopłaszczyznową kontrolę finansową.

Wypracuj właściwą politykę i strategię cenową.

Zautomatyzuj zarządzanie finansami.
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1. Przydatne parametry 
w zarządzaniu finansami 
placówki medycznej.

KPI
Kluczowy wskaźnik efektywności 

     (ang. Key Performance Indicators)

Marża brutto (bezpośrednia)
Jak zyskowna była w danym okresie 
sprzedaż placówki

Marża netto
Udział zysku w przychodach
Jak zyskowna była działalność firmy 
w danym okresie czasu

MPK
Miejsce powstawania kosztów



2. Wyznacz obszary 
controllingu.

Kontroler

Pomiar i ocena
skutków działalności
gospodarczej

Odpowiedzialność 
za przejrzystość 
wyników

Prowadzenie
działalności
gospodarczej

Odpowiedzialność 
za wyniki 
przedsiębiorstwa

ControllingMenedżer



Niskim nakładem finansów i wysiłków osiągaj 
wielkie rezultaty podejmowanych działań.

C – Koszt (ang. Cost)

E – Wysiłek (ang. Effort)

O – Efekt (ang. Output)

3. Stosuj 
zasadę CEO.

C + E < O



4. Mierz efekty założonych 
celów wyznaczając KPI.

KPI (Key Performance Indicator – kluczowy 
wskaźnik efektywności)

Najważniejsze wskaźniki, dzięki którym placówka 
może stale monitorować postępy w osiąganiu 
wcześniej założonego celu

Obiektywna ocena efektywności pracy zespołu 
i rozwoju placówki medycznej

KPI powinien mieć przypisaną wartość liczbową

KPI powinien być osadzony w konkretnym 
przedziale czasowym



5. Zdefiniuj wskaźniki 
dla założonych celów.

Liczba wizyt

Przychód z wizyt

Liczba wizyt telemedycznych

Liczba wizyt umówionych kanałem on-line

Przychody

Wynik netto

Procentowy udział kosztów wynagrodzeń 
w kosztach całkowitych
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Przychody wg godziny – kwotowo

2 450  PLN

konsultacja
medyczna

konsultacja medyczna

inne

Najczęstsze usługi Dochód

2 450  PLN

cewnik

cewnik

inne

Najczęstsze produkty Dochód

2 450  PLN

Piotr Nowak

Piotr Nowak

inne

Najczęstsze przychody Personel

2 450  PLN

gotówka

gotówka

inne

Rodzaje płatności Gotówka



Analizuj trendy.

Trendy wewnętrzne – tygodniowe

Przychód z wizyt

Trendy zewnętrzne – tygodniowe

Liczba wizyt umówionych kanałem on-line

Trendy wewnętrzne – sezonowe 

Wynik netto

Trendy zewnętrzne – sezonowe

Wynik netto

6.



Podział wpłaty pacjenta między 
placówkę i lekarza

Wyszczególnienie usług, zlecanych 
badań, sprzedawanych produktów

Marża na lekarzu, specjalizacji, 
usłudze/badaniu

Najpopularniejsze 
usługi/badania/produkty

Najbardziej dochodowe specjalizacje 
czy specjaliści

Procesowanie wypłat lekarzy w modelu 
gotówkowym i bezgotówkowym

7. Wyciągaj wnioski 
z raportów.

Kontrola bieżącego stanu magazynowego

Kontrola zużycia zasobów 

Możliwość wyliczenia rzeczywistej marży 
netto na usługach medycznych

Zrozumienie struktury kosztowej placówki 
i łatwiejsze zarządzanie polityką cenową

Wpłaty własne do kasy

Wypłaty własne z kasy

Wypłaty dla lekarzy

Bieżąca kontrola nad wewnętrznym 
obrotem finansowym placówki 
medycznej

Przypisywanie konkretnej wizyty 
do danego partnera

Powiązanie wizyty ze zdefiniowanym 
pakietem usług z konkretnym 
podziałem finansowym

Kontrola należności partnerów 
dla naszej placówki medycznej

Dodatkowa przewaga przy 
negocjacjach kontraktów – możliwość 
wglądu do grafiku placówki medycznej

Oszczędność czasu konsultanta 
i rejestracji medycznej poprzez 
ograniczenie połączeń telefonicznych

Rozliczenia z lekarzami Rozliczenia z partnerami

Magazyn Obrót własny



8. Prowadź wielopłaszczyznową 
kontrolę finansową.

Dotrzymywanie założonych terminów

Ścisła współpraca z biurem rachunkowym

Wyodrębnienie rachunków bankowych do określonych 
linii biznesowych placówki

Plan kont bankowych

Potrzeba szczegółowego raportowania kosztów

Tagowanie określonych usług/produktów

MPK – miejsce powstawania kosztów

Standardowa prezentacja danych na potrzeby 
prowadzenia ksiąg rachunkowych

Przychody, wynik netto

Ujęcie księgowe

Zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem oraz 
analizą informacji gospodarczych w celu ułatwienia 
procesu podejmowania decyzji zarządczych oraz 
kontroli ich realizacji.

Dane kontekstowe: Wyniki finansowe, cashflow, marża, 
rentowność, różnica rok-do-roku, uwzględnienie 
trendów

Ujęcie zarządcze (managerskie)

Cykl kapitału obrotowego

Im krótszy cykl środków pieniężnych tym większy zysk 
dla firmy, ponieważ zainwestowane pieniądze wracają 
do firmy szybko i mogą być ponownie wykorzystane

Cykl konwersji gotówki



9. Wypracuj właściwą politykę 
i strategię cenową

Uwzględnienie kosztów, marży netto

Zapotrzebowanie na dany rodzaj usług

Analiza cen konkurencji

Polityka cenowa to zbiór zasad, którymi powinna się kierować placówka 
medyczna podczas ustalania ceny za produkt lub usługę. Kluczowy wpływ 
na taką cenę ma kilka czynników.

Strategia cenowa ma na celu określenie optymalnej ceny produktu, aby 
osiągnąć zamierzone cele. Podczas jej definiowania należy wziąć pod uwagę 
nie tylko koszty i oczekiwany zysk, ale też inne, dynamiczne czynniki.

Zorientowana na popyt
Koncentruje się na oczekiwaniach konsumenta oraz jego zdolnościach finansowych.

Zorientowana na koszty
Cena jest określana na podstawie ponoszonych kosztów, przy jednoczesnym założeniu, 
że sprzedaż usług musi generować zysk.

Zorientowana na konkurencję
Ustalanie cen w oparciu o ceny podobnych usług u konkurencji. W tym celu niezbędne 
jest monitorowanie, analizowanie oraz dostosowanie się do cen rynku.

Rodzaje polityki cenowej

Strategia ujęcia cenowego
Technika ta polega na zapisie ceny w taki sposób, by wydawała nam się bardziej atrakcyjna.

Strategia cen prestiżowych
Strategia, którą wykorzystują firmy oferujące usługi luksusowe lub limitowane.

Strategia neutralnych cen
Popularna strategia dążąca do osiągnięcia jak najlepszej relacji jakość/cena danej usługi.

Strategia niskich cen
Oferowanie usług w niższej cenie niż reszta branży. Strategię tę wyróżnia duża sprzedaż przy 
ograniczonej marży.

Cross-selling
Bardzo skuteczna taktyka, która polega na sprzedawaniu produktów „bazowych” po 
okazjonalnej cenie, przy jednoczesnym proponowaniu klientom artykułów 
komplementarnych o wysokiej marży.

Rodzaje strategii cenowej

Bieżąca sytuacja rynkowa usług medycznych

Trendy cenowe

Warunki ekonomiczne

Popyt

Działania konkurencji



10. Zautomatyzuj 
zarządzanie finansami.

Przyspieszenie procesów

Oszczędność zasobów (kosztów)

Poprawa komfortu pracy personelu

#patientexperience

Co zyskasz wprowadzając 
automatyzację zarządzania 
finansami?

Detaliczna konfiguracja cenników (wyjątki)

Podpowiadanie ostatnich / najczęstszych usług

Automatyczne generowanie faktur 
(na firmę, czy dane pacjenta)

Integracja z drukarkami fiskalnymi 

Integracja z terminalami płatniczymi

Czego nie musisz już 
robić ręcznie?

W tym wszystkim pomoże Ci system Aurero. 
Zapytaj o szczegóły funkcjonalności wspierających zarządzanie finansami w podmiocie 
medycznym i umów prezentację systemu.

Norbert Bogdański
Sales Manager

+48 534 980 002
norbert.bogdanski@aurero.com


