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1. ANALIZA SYTUACJI EKONOMICZNO – FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO 
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2019 ROK 

 

Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci 

w Jastrzębiu-Zdroju sporządzona jest zgodnie z art.53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567 z późn. zm.) oraz zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników 

ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji 

ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 

poz. 832). 

 

Podstawowym celem Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju, 

zwanego dalej „Szpitalem”, jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja 

zdrowia.  

 

Do zadań Szpitala należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 

1) rozpoznawanie i kompleksowe leczenie rehabilitacyjne dysfunkcji narządu ruchu 

pacjentów w wieku od 0 do 18-go roku życia. 

2) opieki stacjonarnej obejmującej rehabilitację medyczną. 

3) ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej. 

4) udzielanie choremu i jego rodzinie (opiekunom) wskazówek co do postępowania po 

wypisaniu z tutejszego szpitala. 

5) zapewnienie dzieciom w wieku szkolnym opieki pedagogicznej i nauki z zakresu szkoły 

podstawowej o profilu normalnym, specjalnym i szkoły życia w klasach I - VIII oraz 

liceum. 

6) prowadzenie szczegółowej dokumentacji lekarskiej za cały czas pobytu dziecka pod 

opieką szpitala. 

7) organizowanie i prowadzenie szkolenia i dokształcania pracowników. 

Szpital udziela świadczeń medycznych z wykorzystaniem następujących metod i technik: 

a) fizykoterapii, 

b) kinezyterapii, 

c) psychoterapii, 

d) terapii logopedycznej, 

e) terapii zajęciowej, 
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f) innych metod i technik zgodnych obowiązującymi standardami w zakresie 

rehabilitacji. 

Szpital prowadzi działalność inną, niż działalność lecznicza, polegającą na: działalności usługowej 

zawiązaną z prowadzoną działalnością leczniczą, którą kieruje dyrektor, a która obejmuje w 

szczególności: świadczenie usług zakwaterowania i wyżywienia dla opiekunów przebywających z 

dziećmi-pacjentami w szpitalu, udostępnianie kser i wyciągów z dokumentacji medycznej na 

życzenie uprawnionych osób i instytucji, wynajmowanie mienia szpitala w zakresie, w jakim 

pozwalają na to obowiązujące przepisy prawne. 

 

Strukturę organizacyjną Szpitala tworzą zakłady, w których jest wykonywana działalność 

lecznicza:  

1)  Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci, w skład którego wchodzą następujące jednostki 

organizacyjne: 

            a)  Oddział rehabilitacyjny dla dzieci     -    70 łóżek, w tym:  

        - pododdział  rehabilitacji neurologicznej 15 łóżek; 

b)  Dział farmacji szpitalnej 

2)  Ambulatoryjna opieka zdrowotna, w skład którego wchodzą następujące jednostki 

organizacyjne: 

a) Ośrodek rehabilitacji dziennej, 

b) Pion  ds. fizjoterapii, 

c) Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci, 

d) Poradnia psychologiczna, 

e) Poradnia  logopedyczna, 

f) Poradnia wad postawy; 

Komórki w których jest wykonywana działalność lecznicza są wspomagane przez samodzielne 

stanowiska podległe Dyrektorowi Szpitala a także komórki organizacyjne działalności 

niemedycznej i pomocniczej oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.  

 

1.1. Analiza ekonomiczno-finansowa pionowa i pozioma 

Analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci 

w Jastrzębiu-Zdroju należy rozpocząć od przedstawienia rachunku zysków i strat za omawiany 

2019 rok oraz rok poprzedni. 
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 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Sporządzony na dzień: 31.12.2019 r. 
 (wariant porównawczy)  

LP. Wyszczególnienie Rok bieżący 2019 Rok ubiegły 2018 

1 2 4 5 
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 5 256 460,71 4 940 857,13 
– od jednostek powiązanych      
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 131 935,26 4 982 171,35 

II. 
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, 
zmniejszenie – wartość ujemna)  

124 525,45 -41 314,22 

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki      
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów     
B. Koszty działalności operacyjnej 5 511 012,79 5 055 943,80 
I. Amortyzacja 112 243,23 182 609,55 
II. Zużycie materiałów i energii 274 876,54 281 655,10 
III. Usługi obce 964 423,80 939 009,56 
IV. Podatki i opłaty, w tym: 28 320,20 26 765,40 

– podatek akcyzowy     
V. Wynagrodzenia 3 390 287,77 2 974 616,88 
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 708 667,04 622 725,67 

 - emerytalne 292 105,58 254 893,73 
VII. Pozostałe koszty rodzajowe  32 194,21 28 561,64 
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów     

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) (254 552,08) (115 086,67) 
D. Pozostałe przychody operacyjne 114 096,19 129 267,90 
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych     
II. Dotacje 76 005,07 98 410,97 
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych      
IV. Inne przychody operacyjne 38 091,12 30 856,93 
E. Pozostałe koszty operacyjne 22 896,82 17 277,00 
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych      
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych      
III. Inne koszty operacyjne 22 896,82 17 277,00 
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) (163 352,71) (3 095,77) 
G. Przychody finansowe 15 021,67 18 913,90 
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 

a) od jednostek powiązanych, w tym:     
 - w których jednostka posiada zaangażowanie  w kapitale     
b) od jednostek pozostałych, w tym:     
 - w których jednostka posiada zaangażowanie  w kapitale     
II. Odsetki, w tym: 15 021,67 18 913,90 
– od jednostek powiązanych      

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:      
 - w jednostkach powiązanych     

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansaowych     
V. Inne     
H. Koszty finansowe  4,91 10,78 
I. Odsetki, w tym:     
– dla jednostek powiązanych      
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:     
 - w jednostkach powiązanych     

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych     
IV. Inne 4,91 10,78 

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) (148 335,95) 15 807,35 
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J. Podatek dochodowy 279,00   

K. 
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty)  

    

L. Zysk (strata) netto (I-J-K) (148 614,95) 15 807,35 

 
 
 

Następne dane niezbędne do obliczenia wskaźników stanowiących analizę ekonomiczno-

finansową jednostki to bilans czyli aktywa i pasywa za 2019 rok oraz rok ubiegły.  

 
 
 

 BILANS - AKTYWA   

Lp Wyszczególnienie 

Stan na  Stan na  

 koniec roku 
bieżącego 2019 

 koniec roku 
ubiegłego 2018 

w złotych w złotych 
1 2 4 5 
A. Aktywa trwałe 2 537 233,91 2 633 492,47 
I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 18 800,86 
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych     
2. Wartość firmy     
3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 18 800,86 
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne     
II. Rzeczowe aktywa trwałe 2 537 233,91 2 614 691,61 
1. Środki trwałe 2 444 240,91 2 521 698,61 
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 363 000,00 363 000,00 

b) 
budynki, lokale, prawa dolokali i obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej 

1 941 197,03 1 974 795,83 

c) urządzenia techniczne i maszyny 125 031,37 163 165,07 
d) środki transportu 3 319,52 4 149,56 
e) inne środki trwałe 11 692,99 16 588,15 
2. Środki trwałe w budowie 92 993,00 92 993,00 
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie     
III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 
1. Od jednostek powiązanych     

2. 
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

    

3. Od pozostałych jednostek     
IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 
1. Nieruchomości     
2. Wartości niematerialne i prawne     
3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 
a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 
– udziały lub akcje     
– inne papiery wartościowe     
– udzielone pożyczki     
– inne długoterminowe aktywa finansowe     

b) 
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

0,00 0,00 

– udziały lub akcje     
– inne papiery wartościowe     
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– udzielone pożyczki     
– inne długoterminowe aktywa finansowe     
c) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 
– udziały lub akcje     
– inne papiery wartościowe     
– udzielone pożyczki     
– inne długoterminowe aktywa finansowe     
4. Inne inwestycje długoterminowe     
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego     
2. Inne rozliczenia międzyokresowe     
B. Aktywa obrotowe 2 008 570,18 2 383 644,24 
I. Zapasy 18 425,87 18 425,87 
1. Materiały     
2. Półprodukty i produkty w toku     
3. Produkty gotowe     
4. Towary 18 425,87 18 425,87 
5. Zaliczki na dostawy     
II. Należności krótkoterminowe 974 173,23 578 806,00 
1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 
– do 12 miesięcy     
– powyżej 12 miesięcy     

b) inne     

2. 
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale 

0,00 0,00 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 
– do 12 miesięcy     
– powyżej 12 miesięcy     

b) inne     
3. Należności od pozostałych jednostek 974 173,23 578 806,00 
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 928 605,93 531 669,07 
– do 12 miesięcy 928 605,93 531 669,07 
– powyżej 12 miesięcy     

b) 
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnyck 

    

c) inne 45 567,30 47 136,93 
d) dochodzone na drodze sądowej     
III. Inwestycje krótkoterminowe 1 014 046,00 1 784 524,35 
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 014 046,00 1 784 524,35 
a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 
– udziały lub akcje     
– inne papiery wartościowe     
– udzielone pożyczki     
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe     

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 
– udziały lub akcje     
– inne papiery wartościowe     
– udzielone pożyczki     
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe     
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 014 046,00 1 784 524,35 
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 014 046,00 1 784 524,35 
– inne środki pieniężne     
– inne aktywa pieniężne     
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2. Inne inwestycje krótkoterminowe     
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 925,08 1 888,02 
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy     
D. Udziały (akcje) własne     

Aktywa razem 4 545 804,09 5 017 136,71 

 
 

 BILANS - PASYWA   

Lp Wyszczególnienie 

Stan na  Stan na  

 koniec roku 
bieżącego 2019 

 koniec roku 
ubiegłego 2018 

w złotych w złotych 
1 2 4 5 
A. Kapitał (fundusz) własny 2 423 533,36 2 572 148,31 
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1 826 237,19 1 826 237,19 
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 745 911,12 730 103,77 

 - 
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad 
wartością nominalną udziałów (akcji) 

    

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny ,w tym:     
 - z tytułu aktualizacji wartości godziwej     

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , w tym:     
 - tworzone zgodne z umową (statutem) spółki     
 - na udziały (akcje) własne     

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych      
VI. Zysk (strata) netto  -148 614,95 15 807,35 

VII. 
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna) 

    

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 122 270,73 2 444 988,40 
I. Rezerwy na zobowiązania  553 360,61 677 849,00 
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego     
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 546 080,61 673 544,00 
– długoterminowa 420 544,48 627 403,08 
– krótkoterminowa  125 536,13 46 140,92 
3. Pozostałe rezerwy 7 280,00 4 305,00 
– długoterminowe     
– krótkoterminowe 7 280,00 4 305,00 
II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 
1. Wobec jednostek powiązanych     

2. 
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale 

    

3. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 
a) kredyty i pożyczki     
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     
c) inne zobowiązania finansowe     
d) zobowiązania wekslowe     
e) inne     
III. Zobowiązania krótkoterminowe  572 857,00 555 439,42 
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 
– do 12 miesięcy     
– powyżej 12 miesięcy     

b) inne     

2. 
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 

0,00 0,00 



 

9 
 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 
– do 12 miesięcy     
– powyżej 12 miesięcy     

b) inne     
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 507 795,45 484 624,71 
a) kredyty i pożyczki     
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     
c) inne zobowiązania finansowe     
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 90 468,98 66 369,35 
– do 12 miesięcy 90 468,98 66 369,35 
– powyżej 12 miesięcy     

e) zaliczki otrzymane na dostawy     
f) zobowiązania wekslowe     

g) 
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 

228 991,33 227 527,36 

h) z tytułu wynagrodzeń  176 053,79 176 606,37 
i) inne 12 281,35 14 121,63 
4. Fundusze specjalne 65 061,55 70 814,71 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 996 053,12 1 211 699,98 
1. Ujemna wartość firmy     
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 996 053,12 1 211 699,98 
– długoterminowe 952 205,48 981 771,28 
– krótkoterminowe  43 847,64 229 928,70 

Pasywa razem 4 545 804,09 5 017 136,71 

 
 

1.1.1 Analiza pionowa i pozioma bilansu.  
 BILANS - Aktywa w tys. zł.         

Lp Wyszczególnienie 

2019 2018 2017 Zmiana  stanu 

tys. zł 
% 

tys. zł 
% 

tys. zł 
% tys. zł % tys. zł % 

 udziału  udziału  udziału 2019/2018 2019/2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A. Aktywa trwałe 2 537,2 55,8 2 633,5 52,5 2 762,7 57,6 (96,3) 96,3 (225,4) 91,8 

I. 
Wartości niematerialne i 
prawne 

    18,8 0,4 94,0 2,0 (18,8)   (94,0)   

II. Rzeczowe aktywa trwałe 2 537,2 55,8 2 614,7 52,1 2 668,7 55,6 (77,5) 97,0 (131,4) 95,1 

III. Należności długoterminowe                     

IV. Inwestycje długoterminowe                     

V. 
Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

                    

B. Aktywa obrotowe 2 008,6 44,2 2 383,6 47,5 2 037,5 42,4 (375,1) 84,3 (28,9) 98,6 

I. Zapasy 18,4 0,4 18,4 0,4       100,0 18,4   

II. Należności krótkoterminowe 974,2 21,4 578,8 11,5 702,8 14,6 395,4 168,3 271,3 138,6 

III. Inwestycje krótkoterminowe 1 014,0 22,3 1 784,5 35,6 1 332,2 27,8 (770,5) 56,8 (318,1) 76,1 

IV. 
Krótkoterminowe rozliczenia 
m/o 

1,9 0,0 1,9 0,0 2,5 0,1 0,0 102,0 (0,6) 77,8 

C. 
Należne wpłaty na kapitał 
(fundusz) podstawowy 

                    

D. Udziały (akcje) własne                     

Aktywa razem 4 545,8 100,0 5 017,1 100,0 4 800,2 100,0 (471,3) 90,6 (254,4) 94,7 
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Graficznie aktywa przedstawiają się następująco: 
 

 
 
 

Pasywa, dane w tys. zł z rachunkowym zaokrągleniem setek zł: 

 
 BILANS - Pasywa w tys. zł.         

Lp Wyszczególnienie 

2019 2018 2017 Zmiana  stanu 

tys. zł 

% 

tys. zł 

% 

tys. zł 

% tys. zł % tys. zł % 

 
udziału 

 udziału  udziału 2019/2018 2019/2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A. Kapitał (fundusz) własny 
2 

423,5 
53,3 2 572,1 51,3 2 556,3 53,3 (148,6) 94,2 (132,8) 94,8 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 
1 

826,2 
40,2 1 826,2 36,4 1 826,2 38,0   100,0   100,0 

II. Kapitał (fundusz) zapasowy 745,9 16,4 730,1 14,6 592,8 12,3 15,8 102,2 153,1 125,8 

III. 
Kapitał (fundusz) z aktualizacji 
wyceny  

                    

IV. 
Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe  

                    

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych                      

VI. Zysk (strata) netto  (148,6) (3,3) 15,8 0,3 137,3 2,9 (164,4) (940,2) (285,9) (108,2) 

VII. 
Odpisy z zysku netto w ciągu 
roku obrotowego (wielkość 
ujemna) 

                    

B. 
Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

2 
122,3 

46,7 2 445,0 48,7 2 243,8 46,7 (322,7) 86,8 (121,6) 94,6 

I. Rezerwy na zobowiązania  553,4 12,2 677,8 13,5 637,1 13,3 (124,5) 81,6 (83,8) 86,9 

II. Zobowiązania długoterminowe                     

III. Zobowiązania krótkoterminowe  572,9 12,6 555,4 11,1 528,2 11,0 17,4 103,1 44,7 108,5 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 996,1 21,9 1 211,7 24,2 1 078,5 22,5 (215,6) 82,2 (82,4) 92,4 

Pasywa razem 
4 

545,8 
100,0 5 017,1 100,0 4 800,2 100,0 (471,3) 90,6 (254,4) 94,7 
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 Graficznie pasywa przedstawiają się następująco: 
 

 
 

 

 

Graficznie zmiany w aktywach i pasywach przedstawiają się następująco: 

 

 
 

 

 

Analiza strukturalna aktywów bilansu w porównaniu z rokiem 2018 wskazuje na :  

I. Spadek majątku trwałego o 96,3 tys. zł, na co wpływ miały:  

(500)

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2019 2018 2017

lata

Pasywa w latach
(wartość w tys.zł)

Kapitał (fundusz) własny

Zysk (strata) netto

Rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe

Rozliczenia międzyokresowe

Serie5

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2019 2018 2017

lata

Majątek i źródła finansowania
(wartość w tys.zł)

Kapitał obcy

Kapitał (fundusz) własny

Aktywa ogółem

Serie5



 

12 
 

- spadek wartości niematerialnych i prawnych o 18,8 tys. zł – w związku z umorzeniem. 

- wzrost wartości środków trwałych o 15,9 tys. zł – zakup ze środków własnych Szpitala,  

- likwidacja środków trwałych o wartości 9,2 tys. zł oraz zmniejszenie umorzenia z tego tytułu, 

- planowana amortyzacja środków trwałych w kwocie 93,4 tys. zł,  

 

II. Spadek majątku obrotowego o 375,1 tys. zł, z czego :  

 

- należności krótkoterminowe zwiększyły się o 395,4 tys. zł,  

- inwestycje krótkoterminowe zmniejszyły się o 770,5 tys. zł,  

- rozliczenia międzyokresowe czynne oraz zapasy pozostały prawie bez zmian.  

Należności krótkoterminowe wiążą się z przychodami z działalności statutowej Szpitala. 

Należności wzrosły o 395,4 tys. zł. czyli o 68 %, w tym uwzględniono wartość ugody podpisanej 

w 2020 r. z NFZ za nadwykonania na kwotę 609 454,15 zł. Kwota została uregulowana przez 

NFZ w I kwartale 2020 r.  

Ogólnie aktywa jednostki spadły do roku 2018 o 471,3 tys. zł , t.j. o 9 %. Aktywa trwałe stanowią 

55,8% aktywów ogółem i udział ten zwiększył się do roku 2018 o 3,7%.  

Aktywa obrotowe natomiast na koniec roku 2019 zmniejszyły swój udział w majątku ogółem o 

3,3 % i stanowią 44,2 % jego wartości.  

 

W zakresie pasywów bilansu wystąpiły następujące zmiany w porównaniu z rokiem 2018 :  

I. Kapitały własne zmniejszyły się o 148,6 tys. zł, na co złożyła się otrzymana w roku 2019 strata 

netto,  

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zmniejszyły się o 322,7 tys. zł, przy czym :  

 

- rezerwy na zobowiązania zmniejszyły się o 124,5 tys. zł (18%),  

- zobowiązania krótkoterminowe zwiększyły się o 17,4 tys. zł (3,1%), 

- rozliczenia międzyokresowe zmniejszyły się o 215,6 tys. zł (17,8%).  

 

Podobnie jak aktywa, wartość pasywów ogółem zwiększyła się do roku poprzedniego o 471,3 tys. 

zł. Struktura pasywów kształtuje się w roku 2019 następująco : 53,3% kapitały własne, 46,7% 

kapitały obce. Wskaźnik struktury pasywów zmienił się na korzyść kapitałów własnych.  

W rozliczeniach międzyokresowych ujmuje się wartość otrzymanych dotacji i darowizn 

otrzymanych na zwiększenie wartości majątku trwałego. Dotacje i darowizny rozlicza się 

równomiernie do amortyzacji aktywów i prezentuje w pozostałych przychodach operacyjnych. 

W rozliczeniach międzyokresowych przychodów ujmuje się również dotację otrzymaną na 
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realizację programu pn: „Wykrywanie i profilaktyka wad postawy u dzieci w wieku od 7 do 15 lat 

w Jastrzębiu-Zdroju”. Program jest dofinansowany ze środków EFS w ramach RPOWSL  

Projekt zakończył się w 2019 roku i zakładał trwające dwa lata badania przesiewowe w 

kierunku wykrywania wad postawy ciała u dzieci od pierwszej do ósmej klasy we wszystkich 

szkołach podstawowych w mieście Jastrzębie-Zdrój. W ramach projektu dzieci z podejrzeniem 

wady postawy miały zapewnioną konsultację lekarską, w razie potrzeby wykonanie zdjęcia RTG 

oraz powtórną konsultację i diagnozę wykonaną przez lekarza specjalistę. Dotację rozliczano  

równomiernie do realizacji programu i ponoszonych kosztów i prezentowano w przychodach z 

działalności statutowej. 

W 2019 roku te przychody wyniosły 117  tys. zł. 

 

1.1.2. Analiza pionowa i pozioma Rachunku zysków i strat (w tys. zł) z rachunkowym 
zaokrągleniem setek zł: 

 

 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - dane w tys. zł       
            

Lp Wyszczególnienie 

2019 rok 2018 rok 2017 rok Zmiana  stanu 

tys. zł 
% 

tys. zł 
% 

tys. zł 
% tys. zł % tys. zł % 

 udziału  udziału  udziału 2019/2018 2019/2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A. Działalność podstawowa 

1. Przychody netto ze sprzedaży 
5 

256,5 
97,6 4 940,9 97,1 4 465,3 95,1 315,6 106,4 791,2 117,7 

2. Koszt własny sprzedaży 
5 

511,0 
99,6 5 055,9 99,7 4 545,2 99,7 455,1 109,0 965,9 121,3 

3. Wynik na sprzedaży  (254,6)   (115,1)   (79,9)   (139,5) 221,2 (174,6) 318,6 

B. Pozostała działalność operacyjna 

1. 
Pozostałe przychody 
operacyjne 

114,1 2,1 129,3 2,5 213,7 4,6 (15,2) 88,3 (99,6) 53,4 

2. Pozostałe koszty operacyjne 22,9 0,4 17,3 0,3 12,0 0,3 5,6 132,5 10,9 191,5 

3. 
Wynik na działalności 
operacyjnej  

91,2   112,0   201,7   (20,8) 81,4 (110,5) 45,2 

C. Wynik operacyjny (A3+B3) (163,4)   (3,1)   121,8   (160,3) 5 276,6 (285,2) (134,1) 

D. Działalność finansowa 

1. Przychody finansowe  15,0 0,3 18,9 0,4 15,5 0,3 (3,9) 79,4 (0,5) 96,8 

2. Koszty finansowe  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (0,0) 45,5 (0,0) 12,6 

3. 
Wynik na działalności 
finansowej 

15,0   18,9   15,5   (3,9) 79,4 (0,5) 97,0 

E. Zysk (strata) brutto (C+D3) (148,3)   15,8   137,3   (164,1) (938,4) (285,7) (108,0) 

F. 
Obowiązkowe obciążenia-
razem 

0,3           0,3   0,3   

G. Zysk (strata) netto (E-F) (148,6)   15,8   137,3   (164,4) (940,2) (285,9) (108,2) 

           

 Przychody ogółem 
5 

385,6 
100,0 5 089,0 100,0 4 694,5 100,0 296,5 105,8 691,1 114,7 

            

 Koszty ogółem 
5 

533,9 
100,0 5 073,2 100,0 4 557,2 100,0 460,7 109,1 976,8 121,4 
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Graficzne zmiany w Rachunku zysków i strat przedstawiają się nastepująco: 

 

 

 

Głównym składnikiem przychodów w rachunku zysków i strat są przychody z działalności 

statutowej 97,6 %, w tym z NFZ  90,46 % - 4.871,8 tys. zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym 

przychody ze sprzedaży wzrosły o 6,4 % t.j. o 315,6 tys. zł.  

Koszt własny sprzedaży zwiększył się do roku 2018 o 9 % , t.j. 455,1 tys. zł.  

Wynik na sprzedaży jest ujemny i wynosi 254,6 tys. zł.  

Pozostała działalność operacyjna zamknęła się również wynikiem ujemnym w wysokości 163,4 

tys. zł, a na działalności finansowej powstała nadwyżka w kwocie 15 tys. zł.  

W efekcie końcowym uzyskano stratę brutto w wysokości 148,3 tys. zł. Szpital korzysta ze 

zwolnienia w zakresie opodatkowania dochodów na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 17.ust. 

1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednak w wyniku zapłaty kary do 

NFZ podatek w roku 2019 wyniósł 279 zł. 
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1.2.  Analiza wskaźnikowa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

1.2.1. Wskaźniki zyskowności 
 
 

WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI 
WARTOŚĆ 

WSKAŹNIKA 
OCENA 

PODMIOTU 
WSKAŹNIK ZYSKOWNOŚCI NETTO (%)                                                                                                                                

(Wynik netto X 100%) / (Przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów + 
pozostałe przychody operacyjne + przychody finansowe) 

    

Lp. PRZEDZIAŁY WARTOŚCI  OCENA  2018  2019 2018 2019 

1 poniżej 0,0% 0 

0,31% -2,82 % 3 0 
2 od 0,0% do 2,0% 3 

3 powyżej 2,0% do 4,0% 4 

4 powyżej 4,0% 5 

WSKAŹNIK ZYSKOWNOŚCI DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (%)                         
(Wynik z działalności operacyjnej X 100%) / (Przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów 

i materiałów + pozostałe przychody operacyjne) 
    

Lp. PRZEDZIAŁY WARTOŚCI  OCENA 2018  2019  2018 2019 

1 poniżej 0,0% 0 

-0,06% -3,11 % 0 0 2 od 0,0% do 3,0% 3 

3 powyżej 3,0% do 5,0% 4 

4 powyżej 5,0% 5 

WSKAŹNIK ZYSKOWNOŚCI AKTYWÓW                                                                                                                             
(Wynik netto X 100%) / Średni stan aktywów 

    
  

gdzie średni stan aktywów to suma aktywów razem na koniec poprzedniego roku obrotowego i aktywów razem na 

koniec bieżącego roku obrotowego podzielona przez 2 

Lp. PRZEDZIAŁY WARTOŚCI  OCENA  2018  2019 2018 2019 

1 poniżej 0,0% 0 

0,32% -3,11 % 3 0 2 od 0,0% do 2,0% 3 

3 powyżej 2,0% do 4,0% 4 

4 powyżej 4,0% 5 
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Wskaźniki rentowności wskazują na zdolność podmiotu do generowania zysków, a zatem 

ekonomiczną efektywność działalności. Wskaźniki te zmniejszyły się w stosunku do roku 

poprzedniego, na co bezpośredni wpływ wywarła strata uzyskana w roku 2019. 

Należy tutaj podkreślić, że Szpital jest jednostka publiczną, nie nastawioną na generowanie 

zysków lecz na prowadzenie działalności leczniczej w zakresie rehabilitacja medyczna. Osiągnięta 

strata jest niezależna od wysiłków szpitala i jej wysokość jest zbliżona do wartości amortyzacji za 

2019 rok. Ponadto może być w całości pokryta z funduszu zapasowego (zakładu).  

W ten sposób jest określona efektywność gospodarki finansowej w odniesieniu do relacji 

przychody ogółem – koszty ogółem podmiotu. 

Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej -3,11 % określa ekonomiczną efektywność 

działania podmiotu, z uwzględnieniem działalności podstawowej oraz pozostałej działalności 

operacyjnej. 

Wskaźnik zyskowności aktywów -3,11 % informuje o wielkości zysku lub straty przypadającej                  

na jednostkę wartości zaangażowanych w podmiocie aktywów, czyli wyznacza on ogólną 

zdolność aktywów podmiotu do generowania zysku. 

 

1.2.2. Wskaźniki płynności 
 
 

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI 
WARTOŚĆ 

WSKAŹNIKA 
OCENA 

PODMIOTU 

WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI                                                   
(Aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - 

krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)) / (Zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i 
usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe) 

    

Lp. PRZEDZIAŁY WARTOŚCI  OCENA  2018  2019 2018 2019 

1 poniżej 0,60 0 

3,93 2,84 10 12 

2 od 0,60 do 1,00 4 

3 powyżej 1,00 do 1,50 8 

4 powyżej 1,50 do 3,00 12 

5 

powyżej 3,00 lub jeżeli zobowiązania 

krótkoterminowe = 0 zł 
10 

WSKAŹNIK SZYBKIEJ PŁYNNOŚCI                                                                                                                             
(Aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - 

krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne) - zapasy) / (Zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu 
dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe) 

    

Lp. PRZEDZIAŁY WARTOŚCI  OCENA 2018  2019  2018  2019  

1 poniżej 0,50 0 

3,90 2,82 10 10 
2 od 0,50 do 1,00 8 

3 powyżej 1,00 do 2,50 13 

4 

powyżej 2,50 lub jeżeli zobowiązania 

krótkoterminowe = 0 zł 
10 
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Wskaźniki płynności finansowej utrzymują wysokie wartości, co istotnie wpływa na stabilność 

finansową. Szpital posiada stan środków pieniężnych pozwalających na natychmiastową spłatę 

zobowiązań wykazanych w pasywach bilansu.  

 
Wskaźniki płynności określają zdolność Szpitala do terminowego regulowania zaciągniętych 

zobowiązań krótkoterminowych. Jeżeli poziom wskaźników obniża się, to występuje ryzyko 

utraty przez podmiot zdolności do terminowego regulowania zobowiązań.  

Wskaźnik bieżącej płynności jest na dość wysokim poziomie 2,84 -określa zdolność Szpitala do 

spłaty zobowiązań krótkoterminowych poprzez upłynnienie wszystkich środków obrotowych. 

Wskaźnik szybkiej płynności 2,82 - określa zdolność podmiotu do spłacania zobowiązań 

krótkoterminowych najbardziej płynnymi aktywami, tj. krótkoterminowymi należnościami 

i aktywami finansowymi. Wskaźnik ten również osiągnął w 2019 roku bliską ideałowi wartość. 

1.2.3. Wskaźniki efektywności 
 
 

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI 
WARTOŚĆ 

WSKAŹNIKA 
OCENA 

PODMIOTU 
WSKAŹNIK ROTACJI NALEŻNOŚCI (W DNIACH)                                      

(Średni stan należności z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365)) / (Przychody netto ze sprzedaży produktów + 
przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów)     

  
gdzie średni stan należności z tytułu dostaw i usług to suma tych należności na koniec poprzedniego roku obrotowego i 

na koniec bieżącego roku obrotowego podzielona przez 2 

Lp. PRZEDZIAŁY WARTOŚCI  OCENA 2018 2019 2018 2019 

1 poniżej 45 dni 3 

43,69 51,93 3 2 2 od 45 dni do 60 dni 2 

3 od 61 dni do 90 dni 1 

4 powyżej 90 dni 0 

WSKAŹNIK ROTACJI ZOBOWIĄZAŃ (W DNIACH)                                                                                                                             
(Średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365)) / (Przychody netto ze sprzedaży produktów + 

przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów)   

  
gdzie średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług to suma tych zobowiązań na koniec poprzedniego roku obrotowego 

i na koniec bieżącego roku obrotowego podzielona przez 2 

Lp. PRZEDZIAŁY WARTOŚCI  OCENA 2018 2019 2018 2019 

1 do 60 dni 7 

6,14 5,58 7 7 2 od 61 dni do 90 dni 4 

3 powyżej 90 dni 0 

 

Wskaźnik rotacji należności (w dniach) określa długość cyklu oczekiwania podmiotu                           

na uzyskanie należności za świadczone usługi- wynosi on 51,93 dni. Co wskazuje na brak 

trudności ze ściągalnością należności oraz zdolność jednostki do terminowego regulowania 

zobowiązań.  

Szpital posiada należności głównie od NFZ, których realizacja jest zależna od rozliczania ugód 

dotyczących zakończonego roku i często zapłata przedłuża się do lutego lub marca roku 
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następnego, co wpływa na pogorszenie wskaźnika rotacji należności i jest niezależne od Szpitala.  

Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) określa okres, jaki jest potrzebny podmiotowi                         

do spłacenia swoich zobowiązań krótkoterminowych- wynosi on 5,58 dni. Wojewódzki Szpital 

Rehabilitacyjny dla Dzieci nie ma trudności w regulowaniu swoich bieżących zobowiązań, 

wskaźnik osiąga doskonałe wartości. 

Wskaźniki w tej wartości uzyskują maksymalną ocenę. 
 

1.2.4. Wskaźniki zadłużenia 
 
 

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA 
WARTOŚĆ 

WSKAŹNIKA 
OCENA 

PODMIOTU 
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA AKTYWÓW (%)                                                                                                                   

(Zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania) x 100% / Aktywa razem 
    

Lp. PRZEDZIAŁY WARTOŚCI  OCENA 2018 2019 2018 2019 

1 poniżej 40% 10 

24,58% 24,77% 10 10 2 od 40% do 60 % 8 

3 powyżej 60% do 80% 3 

4 powyżej 80% 0 

WSKAŹNIK WYPŁACALNOŚCI                                                                                                                             
(Zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania) / Fundusz własny 

  

Lp. PRZEDZIAŁY WARTOŚCI  OCENA 2018 2019 2018 2019 

1 od 0,00 do 0,50 10     

2 od 0,51 do 1,00 8     

3 od 1,01 do 2,00 6 0,48 0,46 10 10 

4 od 2,01 do 4,00 4     

5 powyżej 4,00 lub poniżej 0,00 0     
  

 
Wskaźnik zadłużenia aktywów informuje, że 24,77 % aktywów jest finansowana kapitałami 

obcymi, dzięki czemu Szpital zachowuje wysoką wiarygodność finansową. 

Wskaźnik wypłacalności określa, że 0,46 jednostki funduszy obcych przypada na jednostkę 

funduszu własnego, co wskazuje na wysoką  zdolność do regulowania przez podmiot zobowiązań. 

 

Nie posiadamy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań wymagalnych, kapitał 

własny ma wartość dodatnią, co wpływa znacząco na wartość wskaźników zadłużenia.  
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1.3.  Ocena wskaźnikowa sytuacji ekonomiczno – finansowej samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej 

 
 

TABELA PODSUMOWUJĄCA WYNIKI OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ ZA 2019 ROK 

Grupa Wskaźniki 
Wartość 

wskaźnika 
Ocena 

1. Wskaźniki 
zyskowności 

1) wskaźnik zyskowności netto (%) -2,82 % 0 

2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%) -3,11 % 0 

3) wskaźnik zyskowności aktywów (%) -3,11 % 0 
  1. Razem: 0 
    

2. Wskaźniki 
płynności 

1) wskaźnik bieżącej płynności 2,84 12 

2) wskaźnik szybkiej płynności 2,82 10 
  2. Razem: 22 
    

3. Wskaźniki 
efektywności 

1) wskaźnik rotacji należności (w dniach) 51,93 2 

2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) 5,58 7 
  3. Razem: 9 
    

4. Wskaźniki 
zadłużenia 

1) wskaźnik zadłużenia aktywów (%) 24,77 % 10 

2) wskaźnik wypłacalności 0,46 10 

  4. Razem: 20 

    

Łączna wartość punktów 51 

 
 

1.4.  Podsumowanie analizy sytuacji ekonomiczno – finansowej podmiotu leczniczego za 
2019 rok - wnioski 

 
W wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego za 2019r. 

przy zastosowaniu metody punktowej  uzyskano 51 punktów co stanowi 73 %  maksymalnej 

liczby punktów możliwej do uzyskania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 

kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia 

analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej i  świadczy o wysokiej stabilności ekonomiczno-finansowej jednostki, pomimo 

osiągniętej w 2019 roku straty. 

Uzyskanie łącznie maksymalnej punktacji wskaźników efektywności i zadłużenia oraz bardzo 

wysokiej ocenie wskaźników płynności świadczy o stabilności ekonomiczno-finansowej spzoz i 

sprawności bieżącego zarządzania jednostką. 

Przedstawione wyniki nie stanowią zagrożenia dla kontynuacji działalności Wojewódzkiego 

Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju w kolejnych latach, pod warunkiem  

uzyskania kontraktu z NFZ na co najmniej dotychczasowym poziomie. 
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2. PROGNOZA SYTUACJI EKONOMICZNO – FINANSOWEJ NA KOLEJNE TRZY 
LATA OBROTOWE (2020, 2021, 2022) WRAZ Z OPISEM PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ 
 
 2.1. Opis przyjętych założeń makroekonomicznych i mikroekonomicznych z 
uwzględnieniem ich wpływu na projekcję dotyczącą sprawozdań finansowych w latach 
objętych prognozą  
 

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową na 

zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej. Prognoza na okres 2020-2022 rok 

została opracowana zgodnie z  art. 52 ustawy o działalności leczniczej. Spzoz pokrywa                             

 z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania. 

W prognozach sytuacji ekonomiczno-finansowej  na kolejne trzy lata obrotowe założono poprawę 

(utrzymanie) stabilności ekonomiczno-finansowej,  zbilansowanie  kosztów i przychodów. 

W prognozach uwzględniono uchwalone przez sejm zmiany w zasadach finansowania 

świadczeń ze środków publicznych oraz opublikowane założenia makroekonomiczne określone 

przez Radę Ministrów w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2021.  

 

14 lutego 2020 r. Sejm uchwalił ustawę budżetową na rok 2020,która nie zakładała 

deficytu . Prognozowany wzrost PKB  (w ujęciu realnym o 3,7 proc.), wzrost przeciętnego 

rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie o 6,3 

proc.) i inflację na poziomie 2,5 proc miał sprzyjać zapewnieniu stabilności finansów publicznych 

i wsparcie wzrostu gospodarczego. 

Zgodnie z art. 138 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 869, z późn. zm). Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów założenia 

projektu budżetu państwa na rok następny, uwzględniające ustalenia oraz kierunki działań zawarte 

w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa. Plan ten określa wstępną prognozę podstawowych 

wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy 

budżetowej na rok następny. 

W bieżącym roku ze względu na trwającą epidemię w nowelizacji ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw Minister Finansów nie opracowuje Wieloletnim Planie Finansowym Państwa. Wszystkie 

państwa członkowskie UE w ramach przygotowania budżetów stosują procedury uproszczone. 

Wszystkie państwa ze względu na poważne spowolnienie gospodarcze wywołane pandemią , 

uruchamiają w 2020 r. dodatkowe środki budżetowe dla powstrzymania pandemii COVID-19 i 
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łagodzenia jej skutków. W Polsce walka z epidemią  oraz uruchomienie szeregu działań mających 

na celu ograniczenie negatywnych skutków epidemii będzie miało wpływ na pogorszenia 

wskaźników makroekonomicznych w stosunku do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na 

lata 2019-2021  i ustawy budżetowej na 2020r .Zakładany jest wzrost deficytu sektora instytucji 

rządowych i samorządowych z 0,7% PKB w 2019 r. do 8,4% PKB w 2020 r. 

Według prognozy Banku Światowego spożycie prywatne w 2020r spadnie w stosunku do 

2019 roku o 3,2% a w 2021roku wzrośnie w stosunku do 2020 roku o 2,3% a w następnym roku 

ten wzrost osiągnie dalsze 3%.  Ze względu na przewidywany spadek dochodów prywatnych i 

zmniejszoną liczbę zatrudnionych zakłada się 3% spadek przychodów z usług komercyjnych.  

 

Prognoza przychodów na 2020 rok oparto na planie finansowym na 2020 rok, 

zaopiniowanym uchwałą Rady Społecznej w grudniu 2019 roku, który jednak w obliczu zmian 

jakie nastąpiły w ostatnich miesiącach, został zaktualizowany na potrzeby  niniejszego raportu. 

Zmiany planu zostaną przedstawione radzie społecznej na najbliższym posiedzeniu. Do tej pory 

odbycie posiedzenia rady społecznej i zaopiniowanie korekty planu było niemożliwe z uwagi na 

zagrożenie epidemiologiczne.         

Do prognozy przychodów na lata 2020-2022 przyjęto, że zakres realizowanych świadczeń ze 

środków publicznych będzie obejmował wszystkie zakresy dotychczasowej działalności  

podmiotu: oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej, oddział rehabilitacji neurologicznej oraz 

ośrodek rehabilitacji dziennej. Ponadto jak tylko dyrektor śląskiego oddziału NFZ ogłosi konkurs 

na AOS - planujemy składać oferty na następujące  poradnie; wad postawy i logopedyczną.  

Przychody z NFZ stanowią  90,46 % przychodów szpitala. Wysokość kontraktu ma 

bezpośredni wpływ na kondycję finansową podmiotu. Wartość przychodów prognozowanych 

oparliśmy na umowie z NFZ i wykonaniu świadczeń w 2019 roku: 

Nadwykonanie i niedowykonanie kontraktu NFZ (stan na 20.03.2020 r.) 
STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2019 

      

Nazwa Zakładu: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju 

Kod resortowy Nazwa Oddziału 
Limit na za okres od 

01.01.2019 r. 

do31.12.2019 r.  

Wykonanie 
kontraktu na za 

okres od 

01.01.2019 r. do 
31.12.2019 r 

Wykonanie 
kontraktu 

(w %) 

Niewykonanie 

(w zł) 

Nadwykonanie 

(w zł) 

05.4300.300.02 

rehabilitacja 
ogólnoustrojowa 

w warunkach 
stacjonarnych 2 644 110,00 2 661 484,35 

101%   17 374,35 zł 



 

22 
 

05.4300.500.02 

rehabilitacja 
ogólnoustrojowa 

w warunkach 
stacjonarnych w 

znacznym 
stopniu 

niepełnosp. 38 629,50 38 629,50 

100%     

05.4300.200.02 

rehabilitacja 
ogólnoustrojowa 

w warunkach 
stacjonarnych 
po leczeniu 

operacyjnym 0,00 0,00 

      

05.4306.300.02 
rehabilitacja 

neurologiczna 700 292,00 700 292,00 
100% 0,00 zł   

05.4306.500.02 

rehabilitacja 
neurologiczna w 

znacznym 
stopniu 

niepełnosp. 161 300,00 159 100,00 

99% 2 200,00 zł   

Razem Oddziały 3 544 331,50 3 559 505,85   2 200,00 17 374,35 

Kod resortowy Nazwa Poradni 
Limit na za okres od 

01.01.2019 r. do 

31.12.2019 r.  

Wykonanie 
kontraktu na za 

okres od 

01.01.2019 r. do 
31.12.2019r 

Wykonanie 
kontraktu 

(w %) 

Niewykonanie 

(w zł) 

Nadwykonanie 

(w zł) 

05.2300.021.02 

rehabilitacja 
dzieci z 

zaburzeniami 
wieku 

rozwojowego w 
ośrodku 

dziennym 845 947,00 846 717,00 

100%   770,00 zł 

05.2300.521.02 

rehabilitacja 
dzieci z 

zaburzeniami 
wieku 

rozwojowego w 
ośrodku 

dziennym w 
znacznym 

stopniu 
niepełnosp. 93 133,00 93 133,00 

100%   0,00 zł 

Razem Poradnie 939 080,00 zł 939 850,00 zł   0,00 zł 770,00 zł 

Łącznie (Oddziały i 
Poradnie) 

4 483 411,50 zł 
4 499 355,85 

zł 
  2 200,00 zł 18 144,35 zł 

Koszty świadczeń wynikające z 

Rozporządzenia zmieniającego 
OWU Rehabilitacja lecznicza 265 440,00 253 250,72 

95%     

Koszty świadczeń wynikające z 

przpisów art. 4 ustawy z dnia 5 lipca 
2018 r. Rehabilitacja lecznicza 43 920,00 32 831,86 

100%     

Koszty świadczeń wynikające z 
Rozporządzenia zmieniającego 

Rozporządzenie zmieniające OWU 

Rehabilitacja lecznicza 79 776,39 78 267,52 

98%     

ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ 
UDZIELANE PRZEZ LEKARZY, W ZAKRESIE 

KOSZTÓW PODWYŻSZENIA WYNAGRODZEŃ 
TYCH LEKARZY- REHABILITACJA LECZNICZA 35 136,00 26 265,49 

100%     

      

    15 944,35 
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W 2020 roku Rząd Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił stan epidemii oraz wprowadził szereg 

ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.   

Wojewódzki  Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju wdrożył wszelkie 

wymagane procedury dotyczące zapobiegania zagrożeniu koronawirusem.  

W związku z czasowym ograniczeniem działalności od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 4 maja 2020 

r. nasze przychody z NFZ uległy znacznemu obniżeniu. Podobnie jak w całej gospodarce w 

okresie marzec -kwiecień odnotowano znaczne zmniejszenie rzeczowe wykonania kontraktu w 

stosunku do planu. Mimo to zgodnie z obowiązującymi na dzień dzisiejszy  przepisami spadek 

wykonania świadczeń nie ma bezpośredniego przełożenia na wpływy środków z NFZ ponieważ 

złożyliśmy wniosek do NFZ o wypłatę 1/12 za miesiąc kwiecień, który został rozpatrzony 

pozytywnie. Z podobnym wnioskiem wystąpimy za miesiąc maj. To umożliwi utrzymanie 

płynności finansowej Szpitala poziom przychodów zgodny z obowiązującą umową z NFZ. 

Przeanalizowaliśmy możliwości wsparcia w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej", ale niestety nie 

kwalifikujemy się do objęcia pomocą z uwagi na fakt, że nie jesteśmy przedsiębiorcą oraz nasze 

obroty nie uległy zmniejszeniu (1/12 z NFZ). Ponadto pracownicy w okresie ograniczenia 

udzielania świadczeń wykorzystywali zaległe urlopy oraz pracowali zdalnie.  

Jednak udało nam się złożyć wniosek do Urzędu Miasta Jastrzębia o zwolnienie z podatku od 

nieruchomości za 3 miesiące. (od kwietnia do czerwca 2020 r.). Oczekujemy na jego rozpatrzenie. 

Pomimo wystąpienia zagrożenia koronawirusem, dzięki podjętym przez nas działaniom, na 

dzień sporządzenia raportu nie widzimy zagrożenia dla kontynuacji działalności przez 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju i zakładamy poprawę sytuacji 

finansowej w następnych latach. 

Zgodnie z  § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz. U. z 2020 poz. 792) od dnia 4 maja 2020 roku wznowiliśmy planowe przyjęcia na 

oddziały rehabilitacyjne oraz do Ośrodka rehabilitacji dziennej. Zaplanowanie dalszych działań w 

tym zakresie zależeć będzie od komunikatów i przepisów ustanawiających ograniczenia w czasie 

pandemii oraz od sytuacji, jaka będzie w województwie śląskim. Sytuacja będzie na bieżąco 

monitorowana. 

 
W prognozie na 2020 rok założono, że do końca roku zakres rzeczowy świadczeń 

wynikający z umowy zostanie zrealizowany. Jest to założenie optymistyczne, aczkolwiek możliwe 
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do zrealizowania pod warunkiem, że negatywne skutki epidemii zaczną słabnąć, a na Śląsku nie 

pojawią się ponownie zakazy i ograniczenia wpływające na działalność naszego Szpitala. 

Na lata 2021 i 2022 założono wzrost przychodów na poziomie 5% oraz o dodatkowe 

przychody z tytułu zaplanowanego programu dotyczącego profilaktyki nadwagi u dzieci 

przedszkolnych w Jastrzębiu-Zdroju.  

 Jest to program zdrowotny Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki nadwagi i 

otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym w województwie śląskim na lata 2019-2022 

Opracowany przez Samorząd Województwa Śląskiego, finansowany ze środków RPOWSL w 

ramach konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-349/19 Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi 

społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs Typy projektów 

1. Wdrażanie regionalnych programów zdrowotnych w zakresie: c. profilaktyki nadwagi i otyłości 

wśród dzieci w wieku przedszkolnym.  

Szpital złożył dwa wnioski o dofinansowanie i obydwa zostały zakwalifikowane do podpisania 

umowy. Łączna wartość projektów to 650.138,50 zł. Realizacja programu będzie od sierpnia 2020 

do lipca 2021 roku. 

Przyjęto założenie, że niezależnie od realizacji  kontraktu w 2020r  wartość przychodów ze 

środków publicznych, która powinna gwarantować świadczenia gwarantowane dla osób 

uprawnionych nie może być obniżona nawet przy zmniejszeniu przychodów NFZ ze składek 

zdrowotnych ponieważ ustawa o finansowaniu świadczeń ze środków publicznych gwarantuje 

rosnący udział w PKB środków przeznaczonych na ochronę zdrowia. W przypadku 

niewystarczających środków pochodzących ze składek zdrowotnych będący skutkiem spadku 

zatrudnienia oraz obniżeniem wynagrodzeń pozostała część środków pochodzić będzie z budżetu 

państwa i w pierwszej kolejności ma być przeznaczona na finansowanie świadczeń 

gwarantowanych. 

 

Prognoza kosztów na 2020 rok i lata następne została oparta na przyjętym planie 

finansowym na ten rok. Jednak prognozowane koszty  przekraczają znacznie plan kosztów z planu 

zatwierdzonego  w grudniu 2019 roku przez radę społeczną ze względu na dodatkowe koszty, 

związane przede wszystkim ze zwiększeniem wymogów sanitarno-epidemiologicznych ze 

względu na stan epidemii oraz realizację dodatkowych zadań nałożonych na podmiot związanych 

z COVID-19 . Zgodnie z wprowadzonymi regulacjami prawnymi wprowadzonymi ustawą 

szczególną zmiany planu finansowego  w zakresie zwiększenia kosztów związanych z epidemią 

mogą być wprowadzane z pominięciem art.52 ustawy o finansach publicznych.  

Prognozy kosztów pracy pracowników zatrudnionych  na umowę o pracę  ustalono biorąc 

pod uwagę obowiązujący Regulamin Wynagrodzeń, zawarte porozumienia dotyczące wzrostu 
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płac i ustalenia minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników ochrony zdrowia oraz 

zawarte umowy cywilnoprawne. Koszty wynagrodzeń w 2020 oraz 2021 roku wzrosły także w 

związku z realizacja programu zdrowotnego dla przedszkoli.  

 

-koszty stałe funkcjonowania podmiotu ustalono w oparciu o obowiązujące stawki na 

dzień 30 kwietnia 2020r 

-w pozostałych kosztach założono wzrost rok do roku w wysokości inflacji 2,8%  (nie 

przewidując wzrostu w zakupie paliwa i usługach pomocniczych przy jednoczesnym założeniu 

większego wzrostu w usługach specjalistycznych w tym medycznych)  

 

Na prognozowane przychody i koszty na lata 2020-2022 wpływ mają uchwalone lub 

przygotowywane zmiany przepisów prawa. 

 

1.Na rok 2020 zaplanowano dodatkowe działania systemowe w zakresie właściwości ministra 

właściwego ds. zabezpieczenia społecznego zwiększające wpływy ze składek  związane ze  

zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym polegająca na zniesieniu 

górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od 2020 r. Wcześniej, roczna 

podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym 

nie może być wyższa od kwoty określonej w art. 19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 

dnia 13 października 1998 r. Po osiągnięciu takiego przychodu składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe nie są opłacane. W związku z tą zmianą ujęto w kosztach podwyższenie  

składek pracodawcy w latach 2020-2021 

 

2.Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzono Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), stanowiące 

instrument nakierowany na zwiększenie poziomu oszczędności długookresowych i wzrost 

aktywów przyszłych emerytów. Docelowo programem objęci zostaną wszyscy zatrudnieni 

płacący składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w tym także pracownicy sektora instytucji 

rządowych i samorządowych. PPK będą systemem dobrowolnych oszczędności, na które złożą się 

składki płacone przez pracownika oraz pracodawcę wsparte zachętami finansowymi ze strony 

państwa. Zgodnie z art.137 Ustawy z dnia 4 października 2018 r.  o pracowniczych planach 

kapitałowych W przypadku podmiotów zatrudniających będących jednostkami wchodzącymi w 

skład sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693	

z 2019 r. poz. 1074, 1572, z 2020 r. poz. 568.), obowiązek, o którym mowa w art. 8 ust. 1, 

powstaje w dniu 1 stycznia 2021 r. Umowę o prowadzenie PPK podmiot taki zawiera najpóźniej 
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do dnia 10 kwietnia 2021 r.  Od 2021 podwyższono koszty pracy o 1,5% w związku z ustawowym 

terminem wprowadzenia w jednostkach finansów publicznych Pracowniczych Planów 

Kapitałowych 

 

3.WPFP na lata 2019-2022 w ramach pozostałych działań w obszarze podatków zakłada 

ograniczenie skali zjawiska nieuprawnionego kwalifikowania przychodów otrzymywanych przez 

osoby fizyczne do źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza” i w efekcie ograniczenie 

arbitrażu podatkowego i dualizmu rynku pracy.  

Przepisy prawa podatkowego umożliwiają osobom fizycznym prowadzącym działalność 

gospodarczą wybór formy opodatkowania osiąganych dochodów. W celu ograniczenia skali 

zjawiska nieuprawnionego kwalifikowania przychodów otrzymywanych przez osoby fizyczne do 

źródła pozarolnicza działalność gospodarcza wymagane jest wprowadzenie zmian w art. 5b 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

Wprowadzone zmiany mogą obejmować zmianę kwalifikacji umów kontraktowych zawieranych z 

białym personelem w zakresie rozliczeń z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz 

obowiązku naliczania składek ZUS pracodawcy. W związku z tym że w tym zakresie pojawiają 

się sprzeczne wypowiedzi  członków rządu mimo oficjalnego stanowiska prezentowanego w 

przyjętym 24 kwietnia 2019r WPFP na lata 2019-2022 skutki podwyższenia kosztów związanych 

z tą regulacją prezentowane są w Raporcie jako zagrożenie.  

   
Kwoty kosztów i wydatków ujęte w prognozie stanowią koszty i wydatki związane                                                       

z realizacją umów z płatnikiem publicznym oraz innych przychodów. W prognozie ujęto także 

skutki ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach 

leczniczych (Dz. U. z 2017 nr 1473), która zakłada, że  minimalne wynagrodzenie zasadnicze 

będzie stanowiło iloczyn kwoty bazowej i współczynnika określonego w załączniku do ustawy. W 

okresie przejściowym – tj. do 31 grudnia 2021 r. –  kwota bazowa została ustalona na poziomie 

3900 złotych brutto. Potem zmianą ustawy wprowadzono od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2020 

kwotę bazowa na poziomie 4200 zł, co spowodowało wzrost wynagrodzeń. 

Docelowo – czyli od 1 lipca  2020 r. – kwotę bazową będzie stanowiła równowartość przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego (w rozumieniu art. 1 pkt 3a ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę) w poprzednim roku. Takie rozwiązanie wprowadzi 

mechanizm corocznej automatycznej waloryzacji minimalnych kwot wynagrodzeń zasadniczych 

określonych w projekcie ustawy.  
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 Zgodnie z harmonogramem zaproponowanym w projekcie ustawy wynagrodzenie pracowników 

służby zdrowia w kolejnych latach będzie corocznie podwyższane co najmniej o 20% kwoty 

stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem obliczonym zgodnie z ustawą a 

wynagrodzeniem zasadniczym pracownika, aż do osiągnięcia docelowego poziomu 

wynagrodzenia minimalnego, zapisanego w ustawie. 

W pierwszym półroczu 2019 roku dokonano podwyżek wyrównujących oraz wypłacano dodatki 

dla pozostałego personelu szpitala, które nie były refundowane przez NFZ (koszt około 111 tys. 

zł.).  

We wrześniu 2019 roku otrzymaliśmy aneksy na środki dla lekarzy oraz zwiększenie wartości w 

umowie na produkty: oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz neurologicznej o kwotę 137 000, 

tj. 23 000 zł na miesiąc. Kwotę wzrostu kontraktu została przeznaczona w całości na podwyżki do 

stawek zasadniczych pracowników z grup zawodowych nie objętych podwyżkami „celowanymi”. 

Podwyżki nastąpiły zgodnie z zawartym porozumieniem ze związkami zawodowymi i miały na 

celu wyrównanie wynagrodzeń w poszczególnych grupach zawodowych. Dzięki osiągniętemu 

porozumieniu nie jesteśmy obecnie zagrożeni strajkiem ze strony fizjoterapeutów. Dokonane 

podwyżki umożliwią znacznie szybsze osiągnięcie wymaganego wynagrodzenia minimalnego 

określonego w ustawie. Przyjęto również kontynuację wypłaty  dodatków dla pielęgniarek 

wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego 

Rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

Otrzymaliśmy również aneksy z NFZ na częściową refundację podwyżek wynagrodzeń dla lekarzy 

oraz na skutki podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek. Zgodnie z założeniami Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 

2018 roku przyznaliśmy pielęgniarkom podwyżki stawki zasadniczej o 1100 zł od 1 września 2018 

roku oraz zaplanowaliśmy przyznanie kolejnych 100 zł ( docelowo łącznie 1200zł) od 1 lipca 2019 

r. do stawki zasadniczej. 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532) 

wdrożyliśmy również podwyżki stawek zasadniczych lekarzy, którzy złożyli stosowne deklaracje., 

co wpłynęło również na wzrost kosztów wszystkich pochodnych podwyżek.  

Zakładamy kontynuację opisanych  powyżej ustaleń dotyczących podwyżek wynagrodzeń 

pracowników. 

W prognozach ujęto również zaplanowane do sfinansowania wydatki w ramach projektów i 

programów wieloletnich w tym związane z programami współfinansowanymi udziałem środków 

zagranicznych , czyli wydatki   inwestycyjne na lata 2020-2022 r.  



 

28 
 

 

 

Plan inwestycyjny Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjbnego dla Dzieci 
w Jastrzębiu-Zdroju na rok 2020  
 

       

L
p. 

Zadanie inwestycyjne 

Plan 
inwestycji 

wieloletniej     
(w zł) 

Plan na 
2020 

rok…..(w 
zł) 

Źródła finansowania inwestycji w roku 
2020 (w zł) 

 Środki 
własne 
SPZOZ  

 Środki 
Województ

wa 
Śląskiego  

 Środki 
UE  

 Razem  

I 
Prace modernizacyjne i 

budowlane: 
13 865 

801,51 

2 218 

343,76 

476 

943,94 
852 050,82 

889 

349,00 

2 218 

343,76 

1. 
Termomodernizacja  budynku 
Szpitala 

2 613 

750,69 

1 046 

292,94 

156 

943,94 
0,00 

889 

349,00 

1 046 

292,94 

2. 

Dostosowanie zakładu do 
wytycznych Komendanta 
Miejskiego Państwowej 
Straży Pożarnej w Jastrzębiu 
Zdroju oraz Powiatowego 
Inspektora Nadzoru 
Budowlanego dla Miasta 
Jatrzębie Zdrój 

852 050,82 852 050,82 0,00 852 050,82 0,00 
852 

050,82 

3. 

Modernizacja budynku 
gospodarczego na potrzeby 
Ośrodka Rehabilitacji 
Dziennej oraz Centrum 
Edukacji Chodu 

9 000 

000,00 
120 000,00 

120 

000,00 
0,00 0,00 

120 

000,00 

4. 
Rozbudowa budynku Szpitala 

o windę zewnętrzną 
1 000 

000,00 
100 000,00 

100 

000,00 
    

100 

000,00 

5. 
Wykonanie instalacji 

fotowoltanicznej w budynku 
Szpitala 

400 000,00 100 000,00 
100 

000,00 
    

100 

000,00 

II 
Zakupy sprzętu i 

aparatury medycznej 
powyżej 10 000 zł: 

x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Pozostałe zakupy: x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Ogółem poz. I+II+III 
13 865 
801,51 

2 218 
343,76 

476 
943,94 

852 050,82 
889 

349,00 
2 218 

343,76 
 

 
 
1) W projekcie inwestycji dotyczącej termomodernizacji złożyliśmy w 2018 roku wniosek o 

fundusze unijne w ramach RPO WSL 2014-2020. 

W 2018 roku w związku z ogłoszeniem naboru na termomodernizację pozyskaliśmy nowego 

specjalistę do opracowania wniosku.   

Na dzień sporządzenia Raportu wiemy już, że projekt został zakwalifikowany do podpisania 

umowy. Obecnie kompletujemy i aktualizujemy dokumenty (projekty i pozwolenia). Realizacja 

przewidziana jest na 2021 rok. Przyjęcie inwestycji do użytkowania planujemy na grudzień 2021 

roku.  
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2) Dostosowanie zakładu do wytycznych Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu 

Zdroju oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Jastrzębia Zdroju.  

Jeden etap projektu- dostosowanie jednej kondygnacji budynku do wymogów ppoż. zostało 

zrealizowane w 2015 roku dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 115 000 zł. 

Łączna wartość zrealizowanego I etapu wyniosła 145 751,95 zł.  

Z uwagi na rozmiary inwestycji realizacja dalszych etapów jest uzależniona od pozyskania dotacji 

z Urzędu Marszałkowskiego i zostanie przesunięta na lata następne pod warunkiem uzyskania 

dofinansowania.  W 2019 roku nie otrzymaliśmy na ten cel dotacji. Realizacja w prognozie została 

zaplanowana na 2021 rok. Przyjęcie inwestycji do użytkowania planujemy na grudzień 2021 roku.  

 

3) Inwestycja dotycząca dostosowania budynku gospodarczego na potrzeby ORD pomimo 

sporządzenia projektu oczekuje na realizację. W 2019 roku podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu 

inwestycji w ramach utworzenia Centrum Edukacji Chodu. Koszt wzrósł do 9 mln. Zł.  

Obserwujemy ogłaszane konkursy i nabory w ramach środków unijnych. W sytuacji pojawienia 

się możliwości będziemy aplikować o środki.W prognozach realizacja jest przewidziana wstępnie 

w roku 2022. 

4) Rozbudowa budynku Szpitala o windę zewnętrzną- ta inwestycja pojawiła się w planie 

finansowym na 2020 rok. Jesteśmy w trakcie przygotowywania projektów i starania się o 

dofinansowanie. Wstępnie przyjęcie inwestycji do użytkowania planujemy na grudzień 2021 roku. 

5) Wykonanie instalacji fotowoltanicznej w budynku Szpitala- ta inwestycja jest zaplanowana do 

realizacji w 2021 roku po sporządzeniu projektów i kosztorysów oraz uzyskaniu stosownych 

pozwoleń.  

6) Zakup i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego część medyczna i administracyjną 

szpitala. Zaplanowane do realizacji jest na 2022 rok. W 2020 roku ogłoszono nabór do konkursu. 

Obecnie mamy podpisane umowy z firmą sporządzającą wnioski i będziemy aplikować o środki.  

 

W optymistycznym wariancie zakładamy realizację wszystkich inwestycji, jednak w 

rzeczywistości harmonogram realizacji może się znacznie zmienić. Przedsięwzięcia mogą nie 

zostać zrealizowane z powodu braku środków, bądź mogą ulec opóźnieniu. 
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 2.2. Prognoza rachunku zysków i strat na lata 2019, 2020 i 2021. 

 
 RACHUNEK ZYSKÓW I 

STRAT 
    

 (wariant porównawczy)     

LP. Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 5 5 5 5 5 

A. 
Przychody netto ze 
sprzedaży i zrównane z 
nimi, w tym: 

4 940 857,13 5 256 460,71 5 374 300,00 5 650 000,00 6 150 000,00 

– od jednostek powiązanych            

I. 
Przychody netto ze 
sprzedaży produktów 

4 982 171,35 5 131 935,26 5 374 300,00 5 600 000,00 6 000 000,00 

II. 

Zmiana stanu produktów 
(zwiększenie – wartość 
dodatnia, zmniejszenie – 
wartość ujemna)  

(41 314,22) 124 525,45 0,00 50 000,00 150 000,00 

III. 
Koszt wytworzenia 
produktów na własne 
potrzeby jednostki  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV. 
Przychody netto ze 
sprzedaży towarów i 
materiałów 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B. 
Koszty działalności 
operacyjnej 

5 055 943,80 5 511 012,79 5 779 800,00 5 742 000,00 6 332 000,00 

I. Amortyzacja 182 609,55 112 243,23 120 000,00 125 000,00 285 000,00 

II. 
Zużycie materiałów i 
energii 

281 655,10 274 876,54 275 800,00 285 000,00 310 000,00 

III. Usługi obce 939 009,56 964 423,80 996 000,00 1 010 000,00 1 080 000,00 
IV. Podatki i opłaty, w tym: 26 765,40 28 320,20 30 000,00 32 000,00 35 000,00 

– podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
V. Wynagrodzenia 2 974 616,88 3 390 287,77 3 600 000,00 3 450 000,00 3 730 000,00 

VI. 
Ubezpieczenia społeczne i 
inne świadczenia, w tym: 

622 725,67 708 667,04 720 000,00 800 000,00 850 000,00 

 - emerytalne 254 893,73 292 105,58 300 000,00 315 000,00 340 000,00 

VII. 
Pozostałe koszty 
rodzajowe  

28 561,64 32 194,21 38 000,00 40 000,00 42 000,00 

VIII. 
Wartość sprzedanych 
towarów i materiałów 

          

C. 
Zysk (strata) ze 
sprzedaży (A–B) 

(115 086,67) (254 552,08) (405 500,00) (92 000,00) (182 000,00) 

D. 
Pozostałe przychody 
operacyjne 

129 267,90 114 096,19 115 000,00 150 000,00 325 000,00 

I. 
Zysk z tytułu rozchodu 
niefinansowych aktywów 
trwałych 

          

II. Dotacje 98 410,97 76 005,07 86 000,00 100 000,00 265 000,00 

III. 
Aktualizacja wartości 
aktywów niefinansowych  

          

IV. Inne przychody operacyjne 30 856,93 38 091,12 29 000,00 50 000,00 60 000,00 

E. 
Pozostałe koszty 
operacyjne 

17 277,00 22 896,82 22 000,00 24 000,00 25 000,00 

I. 
Strata z tytułu rozchodu 
niefinansowych aktywów 
trwałych  

          

II. 
Aktualizacja wartości 
aktywów niefinansowych  

          



 

31 
 

III. Inne koszty operacyjne 17 277,00 22 896,82 22 000,00 24 000,00 25 000,00 

F. 
Zysk (strata) z 
działalności operacyjnej 
(C+D-E) 

(3 095,77) (163 352,71) (312 500,00) 34 000,00 118 000,00 

G. Przychody finansowe 18 913,90 15 021,67 15 000,00 8 000,00 5 000,00 

I. 
Dywidendy i udziały w 
zyskach, w tym: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) 
od jednostek powiązanych, 
w tym: 

          

 - 
w których jednostka 
posiada zaangażowanie  w 
kapitale 

          

b) 
od jednostek pozostałych, 
w tym: 

          

 - 
w których jednostka 
posiada zaangażowanie  w 
kapitale 

          

II. Odsetki, w tym: 18 913,90 15 021,67 15 000,00 8 000,00 5 000,00 
– od jednostek powiązanych            

III. 
Zysk z tytułu rozchodu 
aktywów finansowych, w 
tym:  

          

 - 
w jednostkach 
powiązanych 

          

IV. Aktualizacja wartości 
aktywów finansaowych 

          

V. Inne           
H. Koszty finansowe  10,78 4,91 100,00 100,00 1 000,00 
I. Odsetki, w tym:           
– dla jednostek powiązanych            

II. 
Strata z tytułu rozchodu 
aktywów finansowych, w 
tym: 

          

 - 
w jednostkach 
powiązanych 

          

III. 
Aktualizacja wartości 
aktywów finansowych 

          

IV. Inne 10,78 4,91 100,00 100,00 1 000,00 

I. 
Zysk (strata) brutto (F+G-
H) 

15 807,35 (148 335,95) (297 600,00) 41 900,00 122 000,00 

J. Podatek dochodowy   279,00       

K. 
Pozostałe obowiązkowe 
zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty)  

          

L. Zysk (strata) netto (I-J-K) 15 807,35 (148 614,95) (297 600,00) 41 900,00 122 000,00 
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2.3. Prognoza bilansu na lata 2019, 2020 i 2021. 
 
 
 BILANS - AKTYWA      

Lp Wyszczególnienie 

Stan na  Stan na  Stan na  Stan na  Stan na  

2018 2019 2020 2021 2022 

w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych 

1 2 5 5 5 5 5 

A. Aktywa trwałe 2 633 492,47 2 537 233,91 2 871 490,00 7 449 460,00 18 755 630,00 

I. Wartości niematerialne i prawne 18 800,86 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 

1. Koszty zakończonych prac 
rozwojowych 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 
Inne wartości niematerialne i 
prawne 18 800,86 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 

4. Zaliczki na wartości niematerialne i 
prawne 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 2 614 691,61 2 537 233,91 2 871 490,00 7 449 460,00 17 255 630,00 

1. Środki trwałe 2 521 698,61 2 444 240,91 2 381 490,00 7 249 460,00 17 255 630,00 

a) 
grunty (w tym prawo użytkowania 
wieczystego gruntu) 363 000,00 363 000,00 363 000,00 363 000,00 363 000,00 

b) 
budynki, lokale, prawa dolokali i 
obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 974 795,83 1 941 197,03 1 921 000,00 5 386 800,00 14 386 800,00 

c) urządzenia techniczne i maszyny 163 165,07 125 031,37 85 000,00 1 485 000,00 2 485 000,00 

d) środki transportu 4 149,56 3 319,52 2 490,00 1 660,00 830,00 

e) inne środki trwałe 16 588,15 11 692,99 10 000,00 13 000,00 20 000,00 

2. Środki trwałe w budowie 92 993,00 92 993,00 490 000,00 200 000,00 0,00 

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 
Od pozostałych jednostek, w 
których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– inne długoterminowe aktywa 
finansowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) 
w pozostałych jednostkach, w 
których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– inne długoterminowe aktywa 
finansowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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– inne długoterminowe aktywa 
finansowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V. 
Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 
Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B. Aktywa obrotowe 2 383 644,24 2 008 570,18 1 437 000,00 1 553 373,00 1 530 203,00 

I. Zapasy 18 425,87 18 425,87 50 000,00 20 000,00 0,00 

1. Materiały 0,00 0,00 50 000,00 20 000,00 0,00 

2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Produkty gotowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Towary 18 425,87 18 425,87 0,00 0,00 0,00 

5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Należności krótkoterminowe 578 806,00 974 173,23 385 000,00 460 000,00 475 000,00 

1. 
Należności od jednostek 
powiązanych 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie 
spłaty: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 
Należności od pozostałych 
jednostek, w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie 
spłaty: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– do 12 miesięcy           

– powyżej 12 miesięcy           

b) inne           

3. Należności od pozostałych 
jednostek 

578 806,00 974 173,23 385 000,00 460 000,00 475 000,00 

a) 
z tytułu dostaw i usług, o okresie 
spłaty: 531 669,07 928 605,93 330 000,00 400 000,00 410 000,00 

– do 12 miesięcy 531 669,07 928 605,93 330 000,00 400 000,00 410 000,00 

– powyżej 12 miesięcy           

b) 

z tytułu podatków, dotacji, ceł, 
ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych tytułów 
publicznoprawnyck 

          

c) inne 47 136,93 45 567,30 55 000,00 60 000,00 65 000,00 

d) dochodzone na drodze sądowej           

III. Inwestycje krótkoterminowe 1 784 524,35 1 014 046,00 1 000 000,00 1 070 000,00 1 050 000,00 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 784 524,35 1 014 046,00 1 000 000,00 1 070 000,00 1 050 000,00 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– udziały lub akcje           

– inne papiery wartościowe           

– udzielone pożyczki           

– 
inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe           

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– udziały lub akcje           

– inne papiery wartościowe           

– udzielone pożyczki           

– 
inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe           

c) środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 

1 784 524,35 1 014 046,00 1 000 000,00 1 070 000,00 1 050 000,00 
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– środki pieniężne w kasie i na 
rachunkach 

1 784 524,35 1 014 046,00 1 000 000,00 1 070 000,00 1 050 000,00 

– inne środki pieniężne           

– inne aktywa pieniężne           

2. Inne inwestycje krótkoterminowe           

IV. 
Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

1 888,02 1 925,08 2 000,00 3 373,00 5 203,00 

C. 
Należne wpłaty na kapitał 
(fundusz) podstawowy 

          

D. Udziały (akcje) własne           

Aktywa razem 5 017 136,71 4 545 804,09 4 308 490,00 9 002 833,00 20 285 833,00 

 
 
 BILANS - PASYWA      

Lp Wyszczególnienie 

Stan na  Stan na  Stan na  Stan na  Stan na  

2018 2019 2020 2021 2022 

w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych 

1 2 5 5 5 5 5 

A. Kapitał (fundusz) własny 2 572 148,31 2 423 533,36 2 125 933,17 2 167 833,00 2 289 833,00 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1 826 237,19 1 826 237,19 1 826 237,00 1 826 237,00 1 826 237,00 

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 730 103,77 745 911,12 597 296,17 299 696,00 341 596,00 

 - 
nadwyżka wartości sprzedaży 
(wartości emisyjnej) nad wartością 
nominalną udziałów (akcji) 

          

III. 
Kapitał (fundusz) z aktualizacji 
wyceny ,w tym:           

 - z tytułu aktualizacji wartości godziwej           

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe , w tym: 

          

 - tworzone zgodne z umową 
(statutem) spółki 

          

 - na udziały (akcje) własne           

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych            

VI. Zysk (strata) netto  15 807,35 (148 614,95) (297 600,00) 41 900,00 122 000,00 

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna) 

          

B. 
Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

2 444 988,40 2 122 270,73 2 182 556,83 6 835 000,00 17 996 000,00 

I. Rezerwy na zobowiązania  677 849,00 553 360,61 547 280,00 518 000,00 558 000,00 

1. 
Rezerwa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego           

2. 
Rezerwa na świadczenia emerytalne 
i podobne 

673 544,00 546 080,61 540 000,00 510 000,00 550 000,00 

– długoterminowa 627 403,08 420 544,48 400 000,00 380 000,00 400 000,00 

– krótkoterminowa  46 140,92 125 536,13 140 000,00 130 000,00 150 000,00 

3. Pozostałe rezerwy 4 305,00 7 280,00 7 280,00 8 000,00 8 000,00 

– długoterminowe           

– krótkoterminowe 4 305,00 7 280,00 7 280,00 8 000,00 8 000,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Wobec jednostek powiązanych           

2. 
Wobec pozostałych jednostek, w 
których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

          

3. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) kredyty i pożyczki           

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych 

          

c) inne zobowiązania finansowe           
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d) zobowiązania wekslowe           

e) inne           

III. Zobowiązania krótkoterminowe  555 439,42 572 857,00 645 000,00 677 000,00 688 000,00 

1. 
Zobowiązania wobec jednostek 
powiązanych 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– do 12 miesięcy           

– powyżej 12 miesięcy           

b) inne           

2. 
Zobowiązania wobec pozostałych 
jednostek, w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– do 12 miesięcy           

– powyżej 12 miesięcy           

b) inne           

3. Zobowiązania wobec pozostałych 
jednostek 

484 624,71 507 795,45 555 000,00 582 000,00 588 000,00 

a) kredyty i pożyczki           

b) 
z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych           

c) inne zobowiązania finansowe           

d) 
z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności: 

66 369,35 90 468,98 90 000,00 95 000,00 90 000,00 

– do 12 miesięcy 66 369,35 90 468,98 90 000,00 95 000,00 90 000,00 

– powyżej 12 miesięcy           

e) zaliczki otrzymane na dostawy           

f) zobowiązania wekslowe           

g) 
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz 
innych tytułów publicznoprawnych 

227 527,36 228 991,33 250 000,00 260 000,00 270 000,00 

h) z tytułu wynagrodzeń  176 606,37 176 053,79 200 000,00 210 000,00 210 000,00 

i) inne 14 121,63 12 281,35 15 000,00 17 000,00 18 000,00 

4. Fundusze specjalne 70 814,71 65 061,55 90 000,00 95 000,00 100 000,00 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 1 211 699,98 996 053,12 990 276,83 5 640 000,00 16 750 000,00 

1. Ujemna wartość firmy           

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 211 699,98 996 053,12 990 276,83 5 640 000,00 16 750 000,00 

– długoterminowe 981 771,28 952 205,48 735 276,83 5 280 000,00 15 600 000,00 

– krótkoterminowe  229 928,70 43 847,64 255 000,00 360 000,00 1 150 000,00 

Pasywa razem 5 017 136,71 4 545 804,09 4 308 490,00 9 002 833,00 20 285 833,00 

 
 
 

2.3.1. Prognoza kształtowania się wielkości zobowiązań wymagalnych w latach 2020, 2021 i 
2022. 
 
 
  2019 2020 2021 2022 
Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne 0,00 0,00 0,00 0,00 

1) Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 

2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

3)  Z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

36 
 

4) Zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 0,00 0,00 

5) Zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

6) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 
świadczeń z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 

                a) podatek od nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 

                b) PFRON 0,00 0,00 0,00 0,00 

                c) ubezpieczenia społeczne (ZUS) 0,00 0,00 0,00 0,00 

                d) Urząd Skarbowy 0,00 0,00 0,00 0,00 

                e) inne  0,00 0,00 0,00 0,00 

7)  Z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 

8)  Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 

9)  Fundusze specjalne 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Szpital dotychczas nie posiada zobowiązań wymagalnych i reguluje wszystkie płatności w 
terminie. Zamierzamy tak zarządzać placówką, aby nadal nie generować zobowiązań 
wymagalnych. 
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2.4. Prognoza wartości wskaźników ekonomiczno – finansowych wraz z podsumowaniem wyników prognozy wskaźnikowej projekcji 

sytuacji ekonomiczno – finansowej na lata 2020, 2021 i 2022. 

 

TABELA PODSUMOWUJĄCA WYNIKI OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ 

Grupa Wskaźniki Wartość wskaźnika Ocena 

    2019 
2020 - 

prognoza 
2021 - 

prognoza 
2022 - 

prognoza 
2019 

2020 - 
prognoza 

2021 - 
prognoza 

2022 - 
prognoza 

1. Wskaźniki 
zyskowności 

1) wskaźnik zyskowności netto (%) -2,82% -5,41% 0,73% 1,93% 0 0 3 3 

2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%) -3,11% -5,69% 0,59% 1,87% 0 0 3 3 

3) wskaźnik zyskowności aktywów (%) -3,11% -6,72% 0,63% 0,83% 0 0 3 3 
  1. Razem: 0 0 9 9 
          

2. Wskaźniki 
płynności 

1) wskaźnik bieżącej płynności 2,84 1,81 1,90 1,80 12 12 12 12 

2) wskaźnik szybkiej płynności 2,82 1,81 1,90 1,80 10 13 13 13 
  2. Razem: 22 25 25 25 
          

3. Wskaźniki 
efektywności 

1) wskaźnik rotacji należności (w dniach) 51,93 42,74 23,79 24,64 2 3 3 3 

2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) 5,58 6,13 6,03 5,63 7 7 7 7 
  3. Razem: 9 10 9 9 
          

4. Wskaźniki 
zadłużenia 

1) wskaźnik zadłużenia aktywów (%) 24,77% 27,67% 13,27% 6,14% 10 10 10 10 

2) wskaźnik wypłacalności 0,46 0,56 0,55 0,54 10 8 8 18 

  4. Razem: 20 18 18 18 

          

Łączna wartość punktów 51 53 61 61 
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2.5. Podsumowanie prognozy  

 

Na prognozowane przychody i koszty na lata 2020-2022 wpływ mają uchwalone lub 

przygotowywane zmiany przepisów prawa. 

 

Na rok 2020 zaplanowano dodatkowe działania systemowe w zakresie właściwości ministra 

właściwego ds. zabezpieczenia społecznego zwiększające wpływy ze składek  związane ze  

zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym polegająca na zniesieniu 

górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od 2020 r. Obecnie, roczna 

podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym 

nie może być wyższa od kwoty określonej w art. 19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 

dnia 13 października 1998 r. Po osiągnięciu takiego przychodu składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe nie są opłacane. W związku z tą zmianą ujęto w kosztach podwyższenie  

składek pracodawcy w latach 2020-2022. 

 

Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzono Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), stanowiące instrument 

nakierowany na zwiększenie poziomu oszczędności długookresowych i wzrost aktywów. 

Podstawową działalnością samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej jest działalność lecznicza 

polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków  publicznych. 

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nie jest jednostką nastawioną na osiągnięcie 

zysku. 

Zasadniczym celem działania  podmiotów leczniczych realizujących usługi w całości finansowane 

lub dofinansowane ze środków NFZ jest zaspokajanie w sposób ciągły i trwały potrzeb obywateli 

w zakresie ochrony zdrowia w ramach gwarantowanych przez państwo świadczeń zdrowotnych. 

SPZOZ udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym 

oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów 

nieodpłatnie, za częściową lub całkowitą odpłatnością. Opłaty za świadczenia zdrowotne 

udzielone odpłatnie, w sytuacjach, w których ustawa oraz przepisy odrębne dopuszczają taką 

odpłatność ustalane są w oparciu o rzeczywiste koszty związane z realizacją procedur 

medycznych.  

Celem SPZOZ jest równoważenie kosztów przychodami. W związku z powyższym szacowane 

prognozy na lata 2020-2022  zakładają utrzymanie  stabilności ekonomiczno-finansowej spzoz i 

sprawności  zarządzania jednostką. Planujemy kontynuację dotychczasowych zasad zarządzania 

oraz stopniowy rozwój Szpitala poprzez inwestycje, wspierane zewnętrznymi źródłami 

finansowania. 
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Następuje stopniowy wzrost przychodów dzięki pozyskiwaniu nowych źródeł finansowania 

(pozyskanie kontraktu na poradnie oraz zwiększenie umowy na dotychczas udzielane świadczenia 

a także realizacja programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki otyłości wśród dzieci 

przedszkolnych w Jastrzębiu-Zdroju) oraz realny wzrost kosztów umożliwiający świadczenie 

założonych usług. 

Założono także realizację kilku dużych inwestycji z funduszy unijnych (opisanych powyżej), co 

wpływa na wzrost środków trwałych czyli majątku jednostki w 2021 i 2020 roku, co umożliwia 

dalszy rozwój działalności medycznej, zwiększenie jakości udzielanych świadczeń oraz 

dostępności do świadczeń dla pacjentów. Inwestycje umożliwiają także optymalne wykorzystanie 

posiadanego potencjału zatrudnionych pracowników. 

Realizacja inwestycji ma wpływ na przejściowe zmniejszenie się wyniku finansowego i wzrost 

zobowiązań oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów. 

Osiągany dodatni wynik finansowy w latach 2021 oraz 2022 warunkuje dodatnie wskaźniki 

zyskowności netto, zaś zysk na działalności operacyjnej determinuje dobre wyniki w zyskowności 

operacyjnej. Planowane inwestycje wpływają na wzrost zyskowności aktywów. Szpital w 

prognozowanych latach zakłada kontynuację racjonalnego gospodarowania i rozwój 

dotychczasowej działalności, co zapewni dodatnie wartości wskaźników rentowności, a zatem 

ekonomiczną efektywność działalności jednostki. 

Szpital w latach  prognozowanych dąży do zachowania optymalnej płynności finansowej i zakłada 

regulowanie zobowiązań na bieżąco.  

Płynność finansowa w roku bazowym 2019 przyjmuje wartość 2,84, co oznacza prawie 

trzykrotnie wyższą wartość środków pieniężnych i należności niż wartość zobowiązań. W latach 

prognozy planujemy optymalizację płynności Szpitala i efektywne wykorzystanie posiadanych 

środków w realizacji inwestycji. Zamierzamy utrzymać zarówno wartość wskaźników 

wynikających z rozporządzenia oraz poprawić wskaźniki rentowności przez lata prognozy 2020 – 

2022. Wysoka płynność gwarantuje zdolność podmiotu do terminowego regulowania zobowiązań. 

Szpital nie obserwuje trudności ze ściągalnością swoich należności. Zobowiązania bieżące 

również spłacamy w rekordowo krótkim czasie. Wskaźnik rotacji zobowiązań w roku bazowym 

wyniósł 5,58. Zamierzamy kontynuować działania w celu utrzymania wskaźników efektywności 

na wysokim poziomie. 

Wskaźnik zadłużenia aktywów informuje o stopniu finansowania aktywów kapitałami obcymi i 

wartość w roku bazowym 24,77% świadczy o wysokiej wiarygodności finansowej podmiotu. 

Wartość wskaźnika wypłacalności około 0,46 wskazuje na zdolność do regulowania przez 

podmiot zobowiązań. Taka kondycja finansowa podmiotu przy przyjętych założeniach będzie 
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kontynuowana w latach następnych. 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju posiada potencjał do dalszego 

funkcjonowania i rozwoju. 

 

3. INFORMACJA O ISTOTNYCH ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW                             

NA SYTUACJĘ EKONOMICZNO – FINANSOWĄ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO 

ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ 

 

Ustawa z dnia 23 marca 2017r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, wprowadziła zmiany w organizacji i finansowaniu 

świadczeń oraz określiła kwalifikację świadczeniodawcy do jednego z poziomów systemu 

zabezpieczenia oraz wskazała profile systemu zabezpieczenia, zakresy lub rodzaje świadczeń, w 

ramach których będą udzielane świadczenia opieki zdrowotnej w systemie zabezpieczenia. Wykaz 

świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia 

został ogłoszony  w 2017 r. i będzie obowiązywał od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 

czerwca 2021r. 

 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci nie spełnia wymogów do zakwalifikowania się do 

systemu zabezpieczenia planowanego w ustawie. Działamy w zakresie rehabilitacja lecznicza- co 

oznacza, że znajdujemy się poza tzw. „siecią szpitali”. Trudno jest określić na dzień obecny 

konsekwencje zmian ustawowych i ich wpływ na funkcjonowanie naszego Szpitala. Zgodnie z 

zapowiedziami Ministra Zdrowia oraz dyrektora śląskiego oddziału NFZ została przeznaczona 

pula środków finansowych dla szpitali poza siecią, która jest rozdzielane na dotychczasowych 

zasadach –czyli w ramach konkursów.  

Szpital obecnie ma podpisaną umowę w zakresie świadczeń rehabilitacji leczniczej do 30.06.2024 

r. Uzyskaliśmy umowy w ramach: oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej, oddziału rehabilitacji 

neurologicznej oraz ośrodka rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzonym rozwojem.  

Istotne znaczenie dla jednostki ma ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania 

najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne 

zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2017 poz. 1473). Ustawa zakłada, że  

minimalne wynagrodzenie zasadnicze będzie stanowiło iloczyn kwoty bazowej i współczynnika 

określonego w załączniku do ustawy. Osiągnięcie minimalnego wynagrodzenia zostało 

zaplanowane do 2021 roku.  

W obecnych warunkach prognozowanie sytuacji makroekonomicznej obarczone jest dużym 
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ryzykiem błędu. 

Podstawowym założeniem przy opracowaniu korekty wskaźników na 2020 było  przyjęcie, że 

ograniczenia składające się na ogólnospołeczną kwarantannę istotne dla funkcjonowania 

gospodarki będą znoszone w maju br., co jest spójne z założeniami Komisji Europejskiej) 

Pełny powrót do normalnej sytuacji potrwa jednak dłużej, a walka ze skutkami epidemii będzie 

długotrwała i może mieć znacznie większy  wpływ na pogorszenie sytuacji finansowej. 

Spadek aktywności gospodarczej i pogorszenia sytuacji na rynku pracy mogą mieć większą skalę 

niż przyjęto w założeniach. Obserwujemy następujące zagrożenia dla funkcjonowania szpitala: 

- zmiana lub zamrożenie przepisów określających minimalny poziom środków przekazywanych 

na ochronę zdrowia, 

- brak możliwości wypracowania kontraktu z NFZ mimo przywrócenie planowych zabiegów i 

badań w placówkach ochrony zdrowia oraz obniżenie wartości kontraktów w latach następnych,  

-zmniejszenie wartości jednostki rozliczeniowej ze względu na spadek przychodów i braku 

środków w budżecie państwa na świadczenia gwarantowane, 

-nierelatywnie większy wzrost kosztów niż wzrost przychodów, 

- zmiana przepisów w zakresie pokrycia strat spzoz przez organy tworzące, 

-likwidacja jednostek generujących straty, 

-zmiany systemowe ograniczające liczbę podmiotów leczniczych, 

-generowanie wysokich kosztów finansowych w związku z wejściem w życie ustaw o 

przeciwdziałaniu zatorom płatniczym 

-obowiązek przystąpienia do PPK  bez zwiększenia środków po stronie przychodów 

rekompensujących dodatkowe koszty, 

-brak kadry medycznej,  

-roszczenia płacowe, 

-zamrożenie środków na inwestycje ze względu wzrost deficytu sektora instytucji rządowych i 

samorządowych.  

 

Wszystkie opisane powyżej czynniki mogą znacząco wpłynąć na funkcjonowanie naszego 

Szpitala i na kondycję finansową oraz na zmianę prognozowanych wielkości.  

 

 


