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RAPORT  

O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO 

PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ 

ZA ROK 2021 

 

Podstawa prawna: art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. 
Dz.U z 2022 r. poz. 633, ze zmianami) 

 
 

 

Raport sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 roku 

w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz 

prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 832). 

 

I. Wybrane informacje o samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej 

 

1. Firma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra 
Piotrowskiego w Gnieźnie 

2. Siedziba (miejscowość) 

Gniezno 

3. Adres 

62-200 Gniezno ul. Poznańska 15 

4. Numer telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej 

Tel. 61 423 85 04, 61 426 11 18, ksiegowa@dziekanka.net 

5. Numer identyfikacyjny REGON 

00291368 

6. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 

0000002726 

7. Data wpisu i numer rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

05.11.1993 r. i nr księgi 000000016097 
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II. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy (2021) 

 

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej została opracowana w oparciu o teorię i zasady analizy 

wskaźnikowej, dostosowanej do warunków i specyfiki sektora ochrony zdrowia. 

Analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2021 rok przeprowadzono w oparciu o punktowe oceny 

przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze sposobem określonym w cytowanym 

wyżej rozporządzeniu.  

 

ANALIZA WSKAŹNIKOWA I PUNKTOWA SYTUACJI FINANSOWEJ za 2021 rok 

Wskaźniki Metoda ustalenia Przedziały wartości 
Ocena 

punktowa 
Wskaźnik  Ocena  

I.     WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI 

  
  
  
  

Zyskowności  
netto (%) 

                

                                      
                                                   

                                
                     

  poniżej 0,0 % 
od 0,0% do 2,0 % 

powyżej 2,0% do 4,0% 
powyżej 4,0% 

0 
3 
4 
5 

-2,79% 0 

Zyskowności 
działalności 
operacyjnej (%) 

                                     

                                      
                                                   

                                

 
poniżej 0,0 % 

od 0,0% do 3,0 % 
powyżej 3,0% do 5,0% 

powyżej 5,0% 

0 
3 
4 
5 

-2,36% 0 

Zyskowności 
aktywów (%) 

                

                   
 

 poniżej 0,0 % 
powyżej 0,0% do 2,0 % 
powyżej 2,0% do 4,0% 

powyżej 4,0% 

0 
3 
4 
5 

-3,25% 0 

          RAZEM   WSKAŹNIKI   ZYSKOWNOŚCI Maksymalna ocena  pkt. 15 Uzyskano 0 
            

II.     WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI 

  
  
  
  Płynności 
bieżącej 

                                                   
                                                   

                                                     
                                           
                                               

                                               
               

 

poniżej 0,6                                     
od 0,60 do 1,00                              

powyżej 1,00 do 1,50                                             
powyżej 1,5 do 3,00 

powyżej 3,00 lub jeżeli 
zobowiązania 

krótkoterminowe = 0 zł 

0 
4 
8 
12 
 
 

10 

0,68 4 

Płynności 
szybkiej 

                                                     
                                                   

                                                     
        

                                                  
                                                         

                                         

 

poniżej 0,50                                    
powyżej 0,50 do 1,00                                             
powyżej 1,00 do 2,50 

powyżej 2,50 lub jeżeli 
zobowiązania 

krótkoterminowe = 0 zł 

0 
8 
13 
 
 

10 

0,63 8 

          RAZEM   WSKAŹNIKI   PŁYNNOŚCI Maksymalna ocena  pkt. 25 Uzyskano 12 
    

   

    

III.     WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI 
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Wskaźniki Metoda ustalenia Przedziały wartości Ocena 
punktowa 

Wskaźnik  Ocena  

Rotacji 
należności                             
(w dniach) 

                                              
                             

                                       
                                                   

 

poniżej 45 dni                                   
od 45 dni do 60 dni                                             
od 61 dni do 90 dni 

powyżej 90 dni 

3 
2 
1 
0 

31 3 

Rotacji 
zobowiązań 
(w dniach) 

                                              
                            

                                      
                                                   

 

do 60 dni                                   
od 61 dni do 90 dni                                                    

powyżej 90 dni 

7 
4 
0 

20 7 

          RAZEM   WSKAŹNIKI  EFEKTYWNOŚCI Maksymalna ocena  pkt. 10 Uzyskano 10 
    

   

    

IV.     WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA 

Zadłużenia 
aktywów (%) 

                            
                               

                                 

            
 

poniżej 40 %                                    
od 40%  do  60%                                             

powyżej 60% do 80%                                                                                        
powyżej 80% 

10 
8 
3 
0 

30% 10 

Wypłacalności 
                                         
                                       

              
 

od 0,00 do 0,50                               
od 0,51 do 1,00                                             
od 1,01 do 2,00                                                  
od 2,01 do 4,00 

pow. 4,00 lub pon. 0,00 

10 
8 
6 
4 
0 

2,22 4 

          RAZEM   WSKAŹNIKI   ZADŁUŻENIA Maksymalna ocena  pkt. 20 Uzyskano 14 
    

   

    

SUMA  UZYSKANYCH  PUNKTÓW 36 

 

Ocena uzyskanych punktów: 

W wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego za 2021 rok 

przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano 36 punktów, co stanowi 51,43% maksymalnej liczby 

punktów możliwej do uzyskania  i świadczy  o stabilności  ekonomiczno-finansowej jednostki. 

Analiza przypisanych punktów pomiędzy poszczególne grupy wskaźników ekonomicznych 

odzwierciedla ich znaczenie w ocenie ekonomiczno-finansowej SPZOZ. Samodzielne zakłady opieki 

zdrowotnej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej nie są nastawione na osiąganie zysku. 

 

III. Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe (2022-2024) 

Opis przyjętych założeń 

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego  

w Gnieźnie jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową na 

zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej. Prognoza na lata 2022-2024 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 pogorszenie stabilności 

ekonomiczno-finansowej, osiągnięcie ujemnego wyniku finansowego na poziomie przekraczającym 

amortyzację. 
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Wskaźniki makroekonomiczne 

Zgodnie w  „Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych 

będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” zaktualizowanych 

przez Ministerstwo Finansów  dnia 29.04.2022 r. prognozuje się, że tempo wzrostu realnego PKB w 

2022 r. osiągnie 3,8%, a w 2023 r. wyniesie 3,2%. W latach 2024-2025 stopa realnego wzrostu PKB 

ukształtuje się odpowiednio na poziomie  3,0% oraz 3,1%.      

W 2022 r. oczekuje się wzrostu przeciętnego wynagrodzenia  w gospodarce narodowej. W kolejnych 

latach tempo to będzie spadać. 

Dużym ryzykiem  dla gospodarki jest wybuch wojny w Ukrainie, której skutkiem dla finansów Szpitala 

jest wzrost cen na podstawowe surowce: energię, gaz, wodę, artykuły żywnościowe i artykuły 

niezbędne do zachowania odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wzrost cen 

usług obcych. Dodatkowo nadal Szpital odczuwa skutki wywołane przez pandemię. Dlatego 

priorytetem polskiej polityki gospodarczej jest zarówno walka ze skutkami jakie przyniosła wojna w 

Ukrainie jak i pandemia. 

Po latach niskiej inflacji w 2020 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych  osiągnął 3,4%, w 

2021 roku 3,2% . Oczekuje się, że inflacja w całym 2022 r. wyniesie ponad 10%, a w następnych latach 

prognozy obniży się do 7%. 

 

Założenia do prognozy przychodów i kosztów 

Podstawą określenia prognozowanych przychodów jest plan finansowy na rok 2022. Do prognozy 

przychodów na lata 2022-2024 przyjęto, że zakres realizowanych świadczeń ze środków publicznych 

będzie obejmował wszystkie zakresy dotychczasowej działalności podmiotu.   

 

Wykaz umów na finansowanie świadczeń ze środków publicznych zawartych na dzień sporządzenia 

raportu: 

 

Lp. 
Nazwa 

płatnika 
Rodzaj/zakres świadczeń 

Termin obowiązywania 

umowy (od – do) 

1 WOW NFZ 
leczenie szpitalne (system podstawowego 
zabezpieczenia)-150000050/03/8/0019/0/17/22 

01.01.2022 – 31.12.2022 

2 WOW NFZ 
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień-
150000050/04/1/0004/0/18/23 

01.01.2022 – 31.12.2022 

3 WOW NFZ 
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień- 
150000050/04/1/0145/0/18/23 

01.01.2022 – 31.12.2022 

4 WOW NFZ 
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień-
150000050/04//1/0025/0/18/23 

01.01.2022 – 31.12.2022 

5 WOW NFZ 
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze-
150000050/14/1/0143/0/19/22 

01.01.2022 – 31.12.2022 
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Lp. 
Nazwa 

płatnika 
Rodzaj/zakres świadczeń 

Termin obowiązywania 

umowy (od – do) 

6 WOW NFZ 
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna-
150000050/02/3/0014/0/18/23 

01.01.2022 – 31.12.2022 

7 WOW NFZ 
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień-
150000050/04/1/0164/0/23 

01.01.2022 – 31.12.2022 

 

 

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

ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 844), wprowadziła zmiany w organizacji i finansowaniu 

świadczeń oraz określiła zasady kwalifikacji świadczeniodawców do jednego z poziomów systemu 

zabezpieczenia, wskazania profili systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów świadczeń, w 

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

wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia 

obowiązuje od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. Wojewódzki Szpital dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie 

zakwalifikowano do systemu zabezpieczenia w grupie szpitale poziomu pierwszego.  

Prognozę przychodów w zakresie świadczeń objętych ryczałtem na lata 2022-2024 opracowano 

z uwzględnieniem projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu ustalania 

ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej oraz wykazu 

świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania. 

Prognoza pozostałych przychodów z tytułu świadczeń finansowanych ze środków publicznych 

(leczenie psychiatryczne, leczenie uzależnień, zakłady opiekuńczo-lecznicze itp.) została opracowana 

na podstawie zawartych umów.  

Pozostałe przychody ze sprzedaży świadczeń medycznych na lata 2023-20224 zaplanowano na 

podstawie szacowanych przychodów  w 2022 roku  uwzględniając między innymi wzrost przychodów 

ze sprzedaży badań endoskopowych i laboratoryjnych. 

Pozostałe przychody operacyjne zostały zaplanowane w oparciu o umowy dotacji zawarte  

z Województwem Wielkopolskim i złożone wnioski. Dotacje bezpośrednio odniesione na wynik 

finansowy (np. wydatki bieżące, remonty) zostały ujęte w całości, natomiast dotacje księgowane na 

rozliczenia międzyokresowe przychodów (tj. inwestycje, zakupy inwestycyjne) zostały obliczone jako 

odpis z dotacji równoległy do naliczanej amortyzacji przypadający na dany rok obrotowy. W latach 

2022-2024 w powyższej pozycji zostały również ujęte zadania inwestycyjne, na które Szpital będzie się 

starał pozyskać dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego i  NFOŚiGW co będzie miało 

wpływ  na wysokość amortyzacji i odpisów. 

Do pozostałych przychodów operacyjnych  w latach 2022-2024  Szpital zaliczył  planowane 

przychody z dzierżawy pomieszczeń i gruntu  zgodnie z  zawartymi umowami  i  aneksami  oraz 

przychody  z płatnego parkingu. Uwzględniono również przychody  wynikające z darowizn leków i 

innych oraz umorzenie podatku od nieruchomości. 

 

W 2022 roku i prognozach na  kolejne lata  nie uwzględniono w przychodach  finansowych odsetek 

od zgromadzonych środków pieniężnych  w związku z zaprzestaniem  naliczania przez bank odsetek. 

Koszty finansowe  wynikają  z zawartych  umów na kredyt obrotowy w rachunku bieżącym oraz 

kredyt obrotowy nieodnawialny. W prognozie uwzględniono odsetki naliczane przez kontrahentów w 

związku z nieterminowym regulowaniem płatności. 
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WYNIKI OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ 

– PROGNOZA NA LATA 2022-2024 

Wskaźniki 
2022 2023 2024 

Wskaźnik  Ocena  Wskaźnik  Ocena  Wskaźnik  Ocena  

I.     WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI             

Zyskowności netto (%) -7,57% 0 -7,24% 0 -5,56% 0 

Zyskowności działalności operacyjnej (%) -7,08% 0 -6,88% 0 -5,26% 0 

Zyskowności aktywów (%) -8,81% 0 -8,59% 0 -6,91% 0 

RAZEM WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI Uzyskano 0 Uzyskano 0 Uzyskano 0 

              
II.     WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI             

Płynności bieżącej 0,66 4 0,65 4 0,64 4 

3P31ł3y30nności szybkiej 0,61 8 0,60 8 0,60 8 

RAZEM WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Uzyskano 12 Uzyskano 12 Uzyskano 12 

              
III.     WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI             

Rotacji należności (w dniach) 32 3 31 3 30 3 

Rotacji zobowiązań (w dniach)  17 7 16 7 15 7 

RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI Uzyskano 10 Uzyskano 10 Uzyskano 10 

              
IV.     WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA             

Zadłużenia aktywów (%) 28% 10 28% 10 27% 10 

Wypłacalności 6,46 0 -6,58 0 -2,42 0 

RAZEM WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA Uzyskano 10 Uzyskano 10 Uzyskano 10 

          
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW:  32 

 
32 

 

32 

 

    

 

TABELA PUNKTÓW OGÓŁEM ZA LATA 2021-2024 

Wskaźniki 2021 2022 2023 2024 

Zyskowności netto (%)  0 0  0   0 

Zyskowności działalności operacyjnej (%)  0  0  0  0 

Zyskowności aktywów (%)  0  0  0  0 

Płynności bieżącej  4  4  4  4 

Płynności szybkiej  8  8  8  8 

Rotacji należności (w dniach)  3  3  3  3 

Rotacji zobowiązań (w dniach)   7  7  7  7 

Zadłużenia aktywów (%)  10  10  10  10 

Wypłacalności  4  0  0  0 

          RAZEM    36 32 32 32 
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Podsumowanie                          

W 2021 roku Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka im. Aleksandra 

Piotrowskiego w Gnieźnie osiągnął 36 punktów z 70 możliwych do zdobycia co stanowi 51,43% 

maksymalnej liczby punktów. Natomiast w latach 2022-2024 prognozowany jest spadek liczby 

punktów do 32. Z powyższej analizy wskaźnikowej wynika, że w najbliższych  3 latach,  przy 

założeniu wzrostu kosztów w szczególności kosztów wynagrodzeń, zużycia materiałów i energii oraz 

usług obcych sytuacja ekonomiczno-finansowa jednostki będzie mniej stabilna w stosunku do 2021 

roku.       

                                     

 

 

 

 

 

 

34 

36 36 

32 32 32 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

Suma punktów 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

0 0 0 0 

8 

0 0 0 

4 

8 

0 0 0 

4 
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0 0 0 

4 

8 

0 0 0 

4 

8 

0 0 0 

4 

8 

0 
1 
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8 
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Wsk. zyskowności netto 
(%) 

Wsk. zyskowności 
działalności operacyjnej 

(%) 

Wsk. zyskowność 
aktywów (%) 

Wsk. bieżącej płynności Wsk. szybkiej płynności 

Wskaźniki zyskowności i płynności 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
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IV. Informacja o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-

-finansową w prognozowanym okresie (2022-2024) 

 

 

1. Skutki finansowe istotnych zagrożeń wynikających z toczących się spraw sądowych nieobjętych 

rezerwami w sprawozdaniu finansowym za 2021 r. 

     Jednostka nie tworzyła rezerw z uwagi na ewentualne pokrycie kosztów z ubezpieczenia OC 

Szpitala. W związku z toczącą się od 2013 r. sprawą o zadośćuczynienie za krzywdę, ból i cierpienie 

doznane w następstwie błędu medycznego roszczenie było rozpatrywane w oparciu o umowę 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W czerwcu 2021 r. po realizacji 

wyroków w ramach posiadanej polisy  wskutek wypłaty zadośćuczynienia nastąpiło wyczerpanie 

polisy i wszelkie obowiązki związane z realizacją wypłat przeszły bezpośrednio na Szpital. Zgodnie 

z wyrokiem  sądu Szpital zobowiązany został do zapłaty pozostałej części należności głównej, 

odsetek od tej należności, skapitalizowanej renty wraz z odsetkami. 

 Całość odszkodowania  zgodnie z zawartym Porozumieniem pomiędzy Szpitalem a powódką 

stanowiła kwotę 411.536,89 zł. Ponadto Szpital realizuje na rzecz powódki comiesięczną rentę w 

wysokości 6.120,00 zł. 

 

2. Korzystne  zakończenie  spraw z  powództwa  SPZOZ o zapłatę za świadczenia ponadlimitowe 

(nie dotyczy). 

 

3. Przewidywana zmiana struktury organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej z podaniem zmian organizacyjnych związanych ze zmianą zasad finansowania 

świadczeń ze środków publicznych. 
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Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „ Dziekanka” to Szpital z wieloletnią 

tradycją. Początki działalności datowane są na rok 1894, kiedy to przyjęto pierwszego pacjenta. Szpital  

„Dziekanka”  jest największą jednostką psychiatryczną w województwie wielkopolskim, zarówno pod 

względem liczby łóżek, jak i liczby leczonych pacjentów.  

Obszar działki, na której zlokalizowany jest Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
„Dziekanka” w Gnieźnie wynosi 30 ha. Wśród 37 budynków zajmuje się 30 oddziałów szpitalnych, 
łączna liczba łóżek -  805 + 45 miejsc w oddziałach dziennych, o następującej specjalności:  

Struktura łóżek przedstawia się następująco: 
235 łóżek w oddziałach ogólnych psychiatrycznych 
  61 łóżek w oddziałach psychiatrycznych dla przewlekle chorych 
357 łóżek psychiatryczne sprofilowane w oddziałach: 

-  psychogeriatrycznym - 27 łóżek 
-  psychiatrycznym psychosomatycznym - 30 łóżek 
-  psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży - 30 łóżek  
-  detoksykacyjnym dla uzależnionych od alkoholu - 45 łóżek 
-  psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu - 42 łóżka 
-  leczenia uzależnień - 75 łóżek 
-  zakładu opiekuńczo-leczniczego -  73 łóżka 
-  leczenia zaburzeń nerwicowych -  35 łóżek 
 

 
152 łóżka w innych oddziałach specjalistycznych, tj:  
  -  leczenia udarów - 16 łóżek 
  -  neurologii - 40 łóżek 
  -  geriatrii - 21 łóżek 
  -  wewnętrznym psychosomatycznym z pododdziałem reumatologii - 30 łóżek 
  -  rehabilitacji neurologicznej - 20 łóżek  
                       -  rehabilitacji ogólnoustrojowej - 5 łóżek 
                       -  zakładu opiekuńczo-leczniczego – 20 łóżek 
                
                        
 

Wiele z tych oddziałów, to miejsca jedyne w Gnieźnie i powiecie a także jedne z nielicznych  
w województwie. 
 
 Jednostka zakłada, że w latach następnych  będzie kontynuowała swoją działalność koncentrując 
się przede wszystkim na działalności z  zakresu  psychiatrii i leczenia uzależnień. 
 
W latach 2022-2023 Szpital planuje: 
 
 
-  Zakontraktowanie większej ilości świadczeń w obrębie leczenia uzależnień  i świadczeń 
detoksykacyjnych 
      
    Ilość przyjęć na oddział detoksykacyjny  na przestrzeni ostatnich miesięcy sprzed pandemii 
wyraźnie wykazywała tendencje wzrostowe. Zdarza się, że w wyniku braku możliwości przyjęcia 
pacjenta na oddział detoksykacyjny, lekarz zmuszony jest przyjąć  pacjenta w ciężkim stanie na 
oddział psychiatryczny. 
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Obecnie w strukturze Szpitala znajduje się 75 miejsc w oddziałach leczenia uzależnień. Mając na 
uwadze warunki kadrowe i lokalowe jakimi dysponuje Szpital oraz chęć leczenia się pacjentów w 
tym  
 
miejscu, poczynione zostaną starania o poszerzenie naszej oferty o kolejny oddział leczenia 
uzależnień. 
Zwiększenie ilości łóżek detoksykacyjnych i leczenia uzależnień będzie miało pozytywny aspekt 
finansowy oraz sprawi, iż Szpital stanie się jednym z większych ośrodków specjalizujących się w 
tym zakresie leczenia. 

 

 

-  Rezygnację ze świadczeń w oddziale  leczenia udarów i neurologii    

   Oddział udarowy zakontraktowany jest na 16 łóżek  a oddział neurologiczny  posiada 40 łóżek.    
Specyfika  działalności  oraz udzielania świadczeń medycznych przez  szpital wpływa na  
kosztochłonność funkcjonowania tych oddziałów. 

- brak w strukturze SOR-u na którym dokonywana jest wstępna diagnostyka pacjenta, 

- brak wyspecjalizowanej diagnostyki (tomograf oraz rezonans) koniecznych do leczenia pacjentów.     
   Przedmiotowe usługi są zlecane firmie zewnętrznej. 

-  konieczność całodobowej gotowości i działania laboratorium szpitalnego, 

-  zakup drogich leków wykorzystywanych na potrzeby leczenia pacjentów 

- konieczność zabezpieczenia transportu medycznego (karetka „S” z lekarzem) w związku z  
     ewentualną potrzebą przewiezienia pacjenta do jednostki o wyższym poziomie referencyjności. 

 

 

-  Zwiększenie ilości łóżek w zakładzie opiekuńczo-leczniczym 

   Przeprowadzenie wstępnych rozmów z NFZ na temat możliwości zakontraktowania większej 
ilości łóżek zakładu opiekuńczo-leczniczego oraz zmiana profilu oddziału z psychiatrycznego  dla 
przewlekle chorych na  Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Zakontraktowanie kolejnych świadczeń  w 
zakresie zakładu opiekuńczo-leczniczego o profilu somatycznym  w ilości 20 łóżek oraz 72  łóżek 
zakładu opiekuńczo-leczniczego o profilu psychiatrycznym. 

 

    Działalność Szpitala  w 2022 roku i następnych latach będzie w dużej mierze uzależniona od 
zmian jakie zajdą w gospodarce wskutek sytuacji epidemiologicznej wywołanej COVID-19 oraz 
wojny w Ukrainie. Ograniczenia oraz spadek popytu w gospodarce, związany z wystąpieniem 
pandemii koronawirusa zapowiada początek regresu ekonomicznego, a zwłaszcza spadek 
przychodów w wielu sektorach gospodarki. Trudności w gospodarce krajowej i światowej mają 
wpływ na funkcjonowanie wszystkich podmiotów, również szpitali. 

   Szukanie oszczędności w sektorze służby zdrowia może mieć wpływ  na decyzje o charakterze 
organizacyjnym  skutkujące ograniczeniem zakresu realizowanych świadczeń zdrowotnych. Duże 
znaczenie dla funkcjonowania szpitali ma również sytuacja na rynku pracy. Problemy  z jakimi do 
tej pory zmagał się Szpital w zakresie znalezienia  lekarzy specjalistów może się nasilić. 

    Dodatkowo, Szpital dostrzega szereg innych problemów, z którymi trzeba będzie się zmierzyć: 
rosnąca średnia wieku personelu, zwiększone normy pielęgniarskie  czy przejście personelu 
medycznego do lepiej opłacanych jednostek. Dobrze wykwalifikowana i  doświadczona kadra 
medyczna jest dużym atutem Szpitala. Właściwa polityka kadrowa będzie miała wpływ na 
funkcjonowanie Szpitala w przyszłości. 
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    Na dzień sporządzenia raportu trudno jest oszacować jakie skutki finansowe poniesie Szpital do 
końca 2022 r.  

 

 

    Na koniec maja 2022 roku Szpital nie wykonał umów na łączną kwotę  2.487.500,72 zł oraz 
poniósł stratę finansową netto  1.292.250,99 zł. 

 

    Podsumowując warunkiem wyraźnej poprawy sytuacji finansowej Szpitala w najbliższych latach 
będzie wzrost wartości umów na świadczenia  zdrowotne z NFZ, co pozwoli na zrównoważenie 
przychodów i kosztów oraz unormowanie sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. 

 

 

4. Regulacje płacowe 

        Wzrost nakładów na wynagrodzenia w latach 2022 – 2024 będzie wynikiem obowiązku    

      dostosowania i realizowania założeń ustawowych:   

       a) Skutki finansowe wynikające z porozumienia z 9 lipca 2018 r. pomiędzy Ministerstwem    

         Zdrowia, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym      

         Pielęgniarek i Położnych oraz Narodowym Funduszem Zdrowia. Zgodnie z rozporządzeniem      

         Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych        

         warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1681),   

         wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek i położnych zostaje podwyższone o kwotę nie niższą niż   

         1 100 zł brutto od września 2018 r. do czerwca 2019 r. oraz o kwotę nie niższą niż 1 200 zł     

         począwszy od 1 lipca 2019 r. 

        Z umowy z NFZ wynikały określone kwoty finansowania tych świadczeń, które po analizie       

        okazuje się, że nie pokrywają całości kosztów. Kalkulacja pokrycia pochodnych od płacy     

        zasadniczej nie obejmowała wszystkich kosztów pracodawcy. Między innymi brak możliwości   

        pokrycia z dodatkowych świadczeń kosztów związanych z tworzeniem rezerw na świadczenia  

        pracowników między innymi nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych,               

        ekwiwalentu  za urlop wypoczynkowy, które to rezerwy obciążają koszty  Jednostki. 

        Do listopada 2021 roku skutki finansowe pokrywał WOW NFZ. W obecnej sytuacji trudno nam  

        określić skutki finansowe dla Szpitala w kwotach na następne lata.  

 

    b) Od 1 lipca 2022 roku Szpital jest zobowiązany do dokonania podwyższenia wynagrodzenia  

      zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności    

      podstawowej. Wzrost wynagrodzenia będzie stanowił iloczyn współczynnika pracy określonego                                                                                                                                                                

      w  załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce   

      narodowej w roku poprzedzającym ustalenie. Szacunkowy wzrost zgodnie z ustawą mieści się w  

      przedziale od 14 % do 30 % w zależności od grupy zawodowej.  

     Wzrost kosztów wynagrodzeń będzie związany nie tylko z realizacją przepisów ustawy  

     o wynagrodzeniu zasadniczym pracowników medycznych, które zgodnie z proponowanymi    

     przepisami w ustawie mają być sfinansowane ze środków NFZ ale również wymuszeniem wzrostu        
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     wynagrodzeń pracowników niemedycznych, które zostaną sfinansowane ze środków budżetu   

     państwa. 

 

 

     Zmiany w stosunku dla osób zatrudnionych na umowy o pracę w charakterze pracowników     

     medycznych i niemedycznych będą pokrywane ze środków zewnętrznych jednak ustawodawca nie  

     wskazuje  źródła finansowania wzrostu w stosunku do osób świadczących usługi na podstawie   

     innych form  (kontrakty, umowy cywilnoprawne) a których wzrost wymuszają oczekiwania   

     współpracujących ze   Szpitalem (lekarzy, pielęgniarek, psychoterapeutów). 

 

 

 

 

 

………………………………… 
(podpis kierownika jednostki) 
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