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RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU 

OPIEKI ZDROWOTNEJ   

 

Podstawa prawna: art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 
z 2022 r. poz. 633 z późn.zm.) 

 
I. WYBRANE INFORMACJE O SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 

 
 

1. Firma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej: 

     SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GŁUBCZYCACH 

2. Adres siedziby:  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26, 48-100 Głubczyce 

3. Numer  telefonu, faksu  oraz adres poczty elektronicznej: 77-480-11-70, fax 77-480-11-71,             

e-mail: sekretariat@szpitalglubczyce.pl 

4. Numer identyfikacyjny REGON: 000311579 

5. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000008514 

6. Data wpisu i numer rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: 27.08.1993 r.                  

nr Z-9438-20151116 

 

II. ANALIZA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ ZA POPRZEDNI ROK OBROTOWY 

 

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

wskaźnikowej, dostosowanej do warunków i specyfiki sektora ochrony zdrowia. 

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).  

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

oceny przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze sposobem określonym w/w 

rozporządzeniu.  

 Analiza przypisanych punktów pomiędzy poszczególne grupy wskaźników ekonomicznych 

odzwierciedla ich znaczenie w ocenie ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej.  Samodzielne zakłady opieki zdrowotnej zgodnie z ustawą 

o działalności leczniczej nie są nastawione na osiąganie zysku. 
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I.     WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI

Zyskowności  

netto                                                              

wynik netto  x  100%                                        

przychody netto ze sprzedaży produktów                                 

+ przychody netto ze sprzedaży towarów                               

i materiałów + pozostałe przychody operacyjne                     

+ przychody finansowe

 poniżej 0,0 %                                    

od 0,0% do 2,0 %                                             

powyżej 2,0% do 4,0%                                                                                        

powyżej 4,0%

0                          

3                             

4                                                                    

5

0,55% 3

Zyskowności 

działalności 

operacyjnej             

wynik z działalności operacyjnej x 100%                                      

przychody netto ze sprzedaży   produktów                                           

+ przychody netto ze sprzedaży towarów                             

i materiałów + pozostałe przychody operacyjne

 poniżej 0,0 %                                    

od 0,0% do 3,0 %                                             

powyżej 3,0% do 5,0%                                                                                        

powyżej 5,0%

0                          

3                             

4                                                                    

5

1,40% 3

Zyskowność 

aktywów

wynik netto  x 100%                                                       

Średni stan aktywów

 poniżej 0,0 %                                    

powyżej 0,0% do 2,0 %                                             

powyżej 2,0% do 4,0%                                                                                        

powyżej 4,0%

0                          

3                             

4                                                                    

5

0,90% 3

          RAZEM   WSKAŹNIKI   ZYSKOWNOŚCI Maksymalna ocena  pkt. 15 Uzyskane pkt. 9

II.     WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI

Płynności 

bieżącej

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

 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 0,92 4

Płynności 

szybkiej

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

 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
0,74 8

Maksymalna ocena  pkt. 25 Uzyskane pkt. 12

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 

 poniżej 45 dni                                   

od 45 dni do 60 dni                                             

od 61 dni do 90 dni                                                                                       

powyżej 90 dni

3                          

2                             

1                                                                    

0

38 3

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

 do 60 dni                                   

od 61 dni do 90 dni                                                    

powyżej 90 dni

7                                                                    

4                                  

0

11 7

          RAZEM   WSKAŹNIKI  EFEKTYWNOŚCI Maksymalna ocena  pkt. 10 Uzyskane pkt. 10

IV.     WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

Zadłużenia 

aktywów                       

%

(zobowiązania długoterminowe  + zobowiązania 

krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania) x 

100%                                                                                                                                                 

aktywa razem

 poniżej 40 %                                    

od 40%  do  60%                                             

powyżej 60% do 80%                                                                                        

powyżej 80%

10                          

8                             

3                                                                    

0

70% 3

Wypłacalności

zobowiązania długoterminowe  + zobowiązania 

krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania                                                                       

fundusz własny

 od 0,00 do 0,50                               

od 0,51 do 1,00                                             

od 1,01 do 2,00                                                  

od 2,01  do 4,00                                                                                       

powyżej 4,00 lub poniżej 

0,00

10                          

8                             

6                                                                    

4                                  

0

-5,19 0

          RAZEM   WSKAŹNIKI  EFEKTYWNOŚCI Maksymalna ocena  pkt. 20 Uzyskane pkt. 3

34

Ocena 
Przedziały           

wartości

          RAZEM   WSKAŹNIKI   PŁYNNOŚCI

SUMA  UZYSKANYCH  PUNKTÓW

Ocena 

punktowa

ANALIZA WSKAŹNIKOWA I PUNKTOWA SYTUACJI FINANSOWEJ za 2021r.

III.     WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI

Wskaźniki Metoda ustalenia Wskaźnik 
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W wyniku analizy wskaźników, sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego za 2021 

rok przy zastosowaniu metody punktowej, uzyskano 34 punktów, co stanowi 49% 

maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania.  

Analiza wskaźników w porównaniu z okresem 2019 - 2020 wskazuje na poprawę sytuacji 

ekonomiczno-finansowej Jednostki, mierzonych wskaźnikami zyskowności, płynności 

i efektywności, co oznacza: 

1. wzrost efektywności gospodarki finansowej Jednostki w odniesieniu do relacji 

przychodów i kosztów ogółem (wskaźnik zyskowności netto za 2021 r. wyniósł 0,55%, 

przy ujemnych wskaźnikach za 2020 r. -3,97% i za 2019 r. -6,56%), w tym w odniesieniu 

do relacji przychodów i kosztów działalności podstawowej oraz pozostałej działalności 

operacyjnej (wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej za 2021 r. wyniósł 1,40%, 

przy ujemnych wskaźnikach za 2020 r.  -2,35% i za 2019 r.  -4,72%); 

2. zwiększenie zdolności aktywów Jednostki do generowania zysku przypadająca 

na jednostkę wartości zaangażowanych aktywów – wskaźnik zyskowności aktywów 

za 2021 r. wyniósł 0,90%, przy ujemnych wskaźnikach za 2020 r.  -5,52% i za 2019 r.  -8,57%; 

3. poprawę zdolności Jednostki do terminowego regulowania zaciągniętych zobowiązań 

krótkoterminowych, choć nadal wskaźniki pozostają na niskim poziomie (wskaźnik 

płynności bieżącej za 2021 r. wyniósł 0,90, za 2020 r. wyniósł 0,80, a za 2019 r. wynosił 

0,47), przy stopniowo skracającym się okresie potrzebnym do spłaty tych zobowiązań 

(z 12 dni w 2019 r., 11 dni w 2020 r. i w 2021 r. - wg wskaźnika rotacji zobowiązań); 

4. ustabilizowanie poziomu finansowania aktywów Jednostki kapitałami obcymi (wskaźnik 

zadłużenia aktywów za 2020 r. i 2021 r. wyniósł 70%, przy 71% za 2019 r.); 

5. niewielka poprawa wskaźnika wypłacalności (wskaźnik za 2021 r. wyniósł -5,19, za 2020 r. 
wyniósł -5,34, przy wartości -4,21 za 2019 r.), tj. zahamowany został wzrost zobowiązań 
ogółem przy równoczesnym wysokim poziomie ujemnych kapitałów własnych.  

Ponadto nastąpiło pogorszenie się wskaźnika rotacji należności, tj. wydłużył się cykl 

oczekiwania przez jednostkę na uzyskanie należności za świadczone usługi – z 26 dni w 2019 

roku i 33 dni w 2020 roku do 38 dni w 2021 roku. 

 
III. PROGNOZA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ NA KOLEJNE TRZY LATA OBROTOWE 

 

OPIS PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ 

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, tzn. samodzielny publiczny 

zakład opieki zdrowotnej pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty 

działalności i reguluje zobowiązania. W prognozach sytuacji ekonomiczno-finansowej 

na kolejne lata obrotowe założono utrzymanie stabilności ekonomiczno-finansowej, 

tj. osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego. 

W prognozach uwzględniono uchwalone przez sejm zmiany w zasadach finansowania 

świadczeń ze środków publicznych, w tym stopniowy wzrost nakładów na ochronę zdrowia 

w relacji do PKB w kolejnych latach, aż do osiągniecia min. 7% PKB w 2027 roku.  
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W znowelizowanej ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 1285 z póź.zm.) wpisano 

minimalny poziom nakładów na finansowanie ochrony zdrowia w latach 2018-2026, tj.: 4,78% 

PKB w 2018r., 4,86% PKB w 2019r., 5,03% PKB w 2020r., 5,30% PKB w 2021r., 5,75% PKB 

w 2022r., 6,00% PKB w 2023r., 6,20% PKB w 2024r., 6,50% PKB w 2025r. i 6,80% PKB w 2026r. 

 

WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZE  

W dniu 26.04.2022 r. Rada Ministrów przyjęła Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 

2022-2025, której elementem jest Program konwergencji (przedstawia średniookresową 

prognozę sytuacji gospodarczej Polski i jej finansów publicznych do 2025 roku).  

Prognozuje się, że perspektywy wzrostu gospodarczego zależeć będą m.in. od rozwoju 

konfliktu w Ukrainie i oczekuje się spowolnienia tempa wzrostu PKB: w 2022 roku do poziomu 

3,8%, w 2023 roku - 3,2%, a w latach 2024-2025 - odpowiednio do poziomu 3,0% oraz 3,1%.  

Większa dynamika aktywności gospodarczej będzie możliwa dzięki finansowaniu inwestycji 

publicznych i prywatnych ze środków unijnych w ramach realizacji Krajowego Planu 

Odbudowy i Zwiększania Odporności. 

Oczekuje się, że inflacja w całym 2022 roku wyniesie średnio 9,1%, a w następnych latach 

prognozy będzie się zmniejszać i w 2023 roku wyniesie 7,8%, w 2024 roku – 4,8%, a w 2025 

roku osiągnie poziom 3,5%. 

Według przedstawionych przez Komisję Europejską zaktualizowanych prognoz gospodarczych 

dla krajów członkowskich UE, w przypadku Polski prognozy na lata 2022 - 2023 są bardziej 

pesymistyczne, tj.: 

- wzrost PKB ma wynieść 3,7% w 2022 roku oraz 3% w 2023 roku, 

- poziom inflacji wyniesie 11,6% w 2022 roku oraz 7,3% w 2023 roku.  

 

W prognozie WPFP na lata 2022-2025 szacuje się, że stopa bezrobocia spadnie z 3,4% w 2021 

roku do 2,7% w 2022 roku, a w kolejnych latach stopa bezrobocia pozostanie na niskim 

poziomie, tj. do 2,6% w horyzoncie prognozy. 

Mimo utrzymania dobrej sytuacji na rynku pracy, przewiduje się, że w 2022 roku nastąpi 

wzrost kosztów pracy na jednego zatrudnionego wynoszący 10,3%, a w 2023 roku – 10,1% 

(a więc powyżej planowanej inflacji), w kolejnych latach (wraz z wyhamowaniem inflacji) 

realna dynamika kosztów pracy wyniesie ok. 3,5%. 

Działalności państwa ujętej w obszarze funkcji 20. Zdrowie w Wieloletnim Planie Finansowym 

Państwa na lata 2022-2025 został przypisany cel: zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego 

społeczeństwa poprzez zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, 

ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie.  

W tym obszarze realizowane mają być działania zwiększające dostępność leczenia, tak aby 

każdy obywatel otrzymał pomoc medyczną w sposób szybki i pozwalający na utrzymanie 

obywateli w poczuciu bezpieczeństwa.  



5 
 

 

Ponadto finansowane będą: 

- wysokospecjalistyczne procedury medyczne oraz wieloletnie programy rządowe związane 

z rozwojem medycyny transplantacyjnej czy zwalczaniem chorób nowotworowych; 

- rozwój infrastruktury w ochronie zdrowia zgodny z mapami potrzeb zdrowotnych oraz 

priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej; 

 - działania w zakresie kształtowania zdrowego stylu życia poprzez profilaktykę oraz promocję 

zdrowia, a także edukację zdrowotną.  

 

ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW 

Podstawą określenia prognozowanych przychodów i kosztów jest plan finansowy SP ZOZ 

w Głubczycach na 2022 r.                             
 

Do prognozy przychodów na lata 2022-2024 przyjęto, że zakres realizowanych świadczeń 

ze środków publicznych będzie obejmował wszystkie zakresy dotychczasowej działalności  

podmiotu prowadzonej w 2021 roku, a w 2022 roku również świadczeń związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.   
 

Aktualnie obowiązują następujące umowy zawarte z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ 

w Opolu na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych:   

1. umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego 

zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) - obejmuje działalność oddziałów 

szpitalnych, Izby Przyjęć, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a także obejmuje 

ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne (endoskopia i tomografia 

komputerowa) oraz podstawową opiekę zdrowotną w zakresie nocnej i świątecznej opieki. 

Część z tych świadczeń finansowana jest w ramach tzw. ryczałtu;  

2. umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne (SZP) - obejmuje 

działalność Oddziału Neurologicznego w zakresie procedur specjalistycznych; 

3. umowa na świadczenia gwarantowane w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (POZ) 

- w ramach tej umowy realizowane są usługi lekarza POZ, pielęgniarki środowiskowej, 

higieny szkolnej i transportu sanitarnego; 

4. umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ratownictwo medyczne (RTM) – 

realizowana w ramach Konsorcjum (9 szpitali powiatowych oraz Opolskiego Centrum 

Ratownictwa Medycznego). W ramach tej umowy świadczymy usługi poprzez 2 zespoły „P” 

w składzie 2 ratowników, oraz 1 zespół „S” w składzie lekarz systemu i 2 ratowników;   

5. umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – świadczenia pielęgnacyjne 

i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej (SPO/I i SPO) - 2 umowy obejmujące 

opiekę w ramach zakładu opiekuńczo-leczniczego i opiekę pielęgniarki długoterminowej; 

6. umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna 

(AOS) – świadczenia w zakresie otolaryngologii;  

7. umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - rehabilitacja lecznicza (REH) - 

świadczenia udzielane w systemie ambulatoryjnym;  

8. umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - opieka psychiatryczna i leczenia 

uzależnień (PSY); 
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9. umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – opieka paliatywna i hospicyjna (OPH)  

- dotyczy pacjentów paliatywnych w ramach hospicjum domowego; 

10. umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - świadczenia w zakresie: hospitalizacji 

pacjentów z wirusem Sars-CoV-2 (w tym gotowości i ryczałty), wstępnej kwalifikacji typu 

pretriage dla osób z podejrzeniem COVID-19, wykonywania wymazów oraz prowadzenia 

punktów mobilnych, udzielania porad, teleporad oraz wizyt domowych, szczepienia 

przeciw wirusowi SARS-CoV-2. 

 
Przychody z NFZ stanowią prawie 96% przychodów Jednostki. Wysokość kontraktu ma więc 

bezpośredni wpływ na kondycję finansową podmiotu.  

Prognoza przychodów na lata 2022-2024 została oparta na bazie wykonania świadczeń opieki 

zdrowotnej za 2021 rok (planów rzeczowo-finansowych ww. umów z NFZ), z uwzględnieniem 

skorygowanego planu finansowego NFZ na 2022 rok (zmiana z dnia 28.03.2022 r.) 

oraz prognozy przychodów i kosztów NFZ na kolejne lata, które zakładają: 

1. uchwalone zasady finansowania świadczeń ze środków publicznych opartych 

na stopniowym wzroście nakładów na ochronę zdrowia w relacji do PKB w kolejnych latach; 

2.  wyższe o ok. 13% (w stosunku do pierwotnego planu finansowego NFZ na 2022 rok) nakłady 

na świadczenia zdrowotne (głównie na leczenie szpitalne i AOS, ale także opiekę 

psychiatryczną, rehabilitację leczniczą oraz opiekę długoterminową w ramach ZOL) – dzięki 

prognozie wyższych o 9 mld zł wpływów środków ze składki zdrowotnej w 2022 roku; 

3.  dodatkowe środki finansowe na planowane od dnia 01.07.2022 r. podwyżki wynagrodzeń 

zasadniczych pracowników podmiotów leczniczych (wzrost średnio o 30%) – według 

projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz 

niektórych innych ustaw (druk nr 2268). 

 

W pierwszym kwartale bieżącego roku odnotowano zmniejszenie rzeczowe wykonania 

kontraktu w stosunku do planu, jednak spadek przychodów z tego tytułu zrekompensowały 

przychody z tytułu realizacji umów z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a mianowicie świadczeń 

w zakresie: hospitalizacji pacjentów z wirusem Sars-CoV-2 (w tym gotowości i ryczałty), 

wstępnej kwalifikacji typu pretriage dla osób z podejrzeniem COVID-19, wykonywania 

wymazów oraz prowadzenia punktów mobilnych, udzielania porad, teleporad oraz wizyt 

domowych, czy szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2. 

W prognozie na 2022 rok założono, że poziom spadku przychodów z tytułu niewykonanych 

zakresów rzeczowych świadczeń wynikających z zawartych umów ryczałtowych,  jak i umów 

odrębnie finansowych, zostanie pokryty z nawiązką z tytułu wykonania świadczeń opieki 

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

rekompensując wszystkie poniesione w 2022 roku koszty działalności Jednostki.  

W prognozach na lata 2022-2024 założono niewielki wzrost przychodów z usług komercyjnych 

– co stanowi jednak niewielki odsetek w całości przychodów Jednostki. 



7 
 

 

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

z realizacją umów z płatnikiem publicznym oraz dotyczące innych przychodów, a ponadto 

uwzględniają obowiązujące przepisy regulujące obowiązki podmiotów leczniczych w zakresie 

wysokości wynagrodzeń dla pracowników medycznych, a także planowane zmiany związane 

ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz wzrostem wysokości najniższego 

wynagrodzenia  zasadniczego dla pracowników medycznych. 

W prognozach ujęto również zaplanowane do sfinansowania wydatki w ramach projektów 

i programów wieloletnich w tym związane z programami współfinansowanymi udziałem 

środków zagranicznych, a także wydatki inwestycyjne na lata 2022-2023. 

Do prognoz kosztów przyjęto następujące założenia:  

1. koszty pracy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę ustalono biorąc pod uwagę 

obowiązujący Regulamin Wynagrodzeń, a także: 
 

a) planowane zmiany związane ze wzrostem od dnia 01.07.2022 r. wysokości najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników medycznych – na podstawie projektu 

ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia  zasadniczego 

niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych 

ustaw (druk 2268 z dnia 17.05.2022 r.) oszacowano, że w 2022 roku nastąpi zwiększenie 

kosztów pracy o ponad  4 mln zł (przy założeniu, że źródłem sfinansowania tych wydatków 

będą koszty NFZ, tj. przychody z kontraktu z NFZ). W zależności od grupy będzie to 

podwyżka gwarantowanego wynagrodzenia zasadniczego od 17% do 41%, przy czym 

średnio najniższe wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie o 30%. 

Ponadto założono coroczny wzrost poziomu wynagrodzeń o ok. 10%; 

b) planowaną dwustopniową podwyżkę minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku, 

tj. o 340,00 zł od dnia 01.01.2023 r. (do wartości 3.350,00 zł brutto) oraz o kolejne 150,00 

zł od dnia 01.07.2023 r. (do wartości 3.500,00 zł brutto); 

 

2.  koszty stałe funkcjonowania podmiotu ustalono w oparciu o obowiązujące umowy i stawki 

na dzień 30 kwietnia 2022 roku; 

3.  w pozostałych kosztach założono wzrost rok do roku w wysokości inflacji na poziomie 10%, 

przy jednoczesnym założeniu większego wzrostu w zakupie paliwa, gazu i energii 

elektrycznej (o 40%) oraz w usługach specjalistycznych w tym medycznych (o 20%). 
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Wskaźnik
Ilość 

punktów
Wskaźnik

Ilość 

punktów
Wskaźnik

Ilość 

punktów

Wskaźnik zyskowności  

netto  (%)                                                           
0,22% 3 0,41% 3 0,58% 3

Wskaźnik zyskowności 

działalności operacyjnej 

(%)            

1,44% 3 1,80% 3 1,97% 3

Wskaźnik zyskowność 

aktywów (%)
0,41% 3 0,84% 3 1,08% 3

Razem 9 9 9

Wskaźnik bieżącej 

płynności                                           
1,00 4 0,82 4 0,94 4

Wskaźnik szybkiej 

płynności
0,89 8 0,77 8 0,88 8

Razem 12 12 12

Wskaźnik rotacji 

należności                                     

(w dniach)                           

38 3 35 3 38 3

Wskaźnik rotacji 

zobowiązań                                          

(w dniach)

9 7 8 7 7 7

Razem 10 10 10

Wskaźnik zadłużenia 

aktywów (%)                          
72% 3 65% 3 56% 8

Wskaźnik wypłacalności -6,18 0 -6,26 0 -7,23 0

Razem 3 3 8

Łączna wartość punktów 34 34 39

2024

II. WSKAŹNIKI 

PŁYNNOŚCI

III. WSKAŹNIKI 

EFEKTYWNOŚCI

Grupa Wskaźniki

I. WSKAŹNIKI 

ZYSKOWNOŚCI

TABELA PODSUMOWUJĄCA WYNIKI OENY SYTUACJI EKONOMICZNO FINANSOWEJ-  

PROGNOZA NA LATA 2022-2024

2022

IV. WSKAŹNIKI 

ZADŁUŻENIA

2023
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Wskaźniki 2021 2022 2023 2024

Wskaźnik zyskowności  netto  (%)                                                           3 3 3 3

Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)            3 3 3 3

Wskaźnik zyskowność aktywów (%) 3 3 3 3

Wskaźnik bieżącej płynności                                           4 4 4 4

Wskaźnik szybkiej płynności 8 8 8 8

Wskaźnik rotacji należności  (w dniach)                           3 3 3 3

Wskaźnik rotacji zobowiązań  (w dniach) 7 7 7 7

Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)                          3 3 3 8

Wskaźnik wypłacalności 0 0 0 0

RAZEM 34 34 34 39

TABELA PUNTÓW OGÓŁEM ZA LATA 2021-2024

 

  

 

31

32

33

34

35

36

37

38

39

SUMA PUNKTÓW

2021r.

2022r.

2023r.

2024r.
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IV. INFORMACJA O ISTOTNYCH ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA SYTUACJĘ 

EKONOMICZNO-FINANSOWĄ  
 

 

Przedłużająca się pandemia i spowodowane nią ograniczenia w prowadzeniu działalności 

gospodarczej będą mieć długookresowe konsekwencje dla gospodarki, w szczególności 

dla rynku pracy. Prognozowanie końca pandemii ciągle obarczone jest dużym ryzykiem błędu. 

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

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

aktywności gospodarczej i pogorszenie sytuacji na rynku pracy mogą mieć większą skalę 

niż przyjęto w założeniach. 

W całym 2021 roku PKB Polski zwiększył się o 5,9%, - wyraźnie więcej od prognoz 

formułowanych w trakcie roku. Dane o wyższej częstotliwości z początku br. dotyczące 

produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej czy zwłaszcza produkcji budowlano-

montażowej wskazują, że roczna dynamika PKB pozostała w I kw. 2022 roku na wysokim 

poziomie pomimo V fali pandemii.  

Wybuch wojny w Ukrainie zmienił jednak zasadniczo sytuację w odniesieniu do perspektyw 

gospodarki w kolejnych kwartałach bieżącego roku. Rosyjska inwazja na Ukrainę oraz zakres 

podjętych i planowanych międzynarodowych sankcji na Rosję skutkują znaczącą niepewnością 

w skali makroekonomicznej, w tym oddziałującą na gospodarkę Polski. 

Czynnikiem ryzyka dla realizacji prognozy inflacji jest możliwość innego niż założono 

kształtowania się cen na światowych rynkach surowców energetycznych i żywności, 

w szczególności dotyczy to cen ropy naftowej, które mają istotny wpływ na krajowe ceny 

paliw, a w konsekwencji na koszty transportu, ale także cen gazu i energii elektrycznej. 

Już w 2021 roku wzrost inflacji związany był przede wszystkim z podwyżkami cen energii, 

tj. cen paliw w wyniku wzrostu cen ropy naftowej na rynkach światowych oraz cen energii 

elektrycznej i gazu. Stopniowo zaczęła rosnąć także dynamika cen żywności. W całym 2021 

roku podwyższona była także inflacja bazowa. Był to w głównej mierze efekt wysokiej dynamiki 

cen usług, będącej m.in. skutkiem pandemii (wzrost kosztów związany z koniecznością 

wdrożenia rozwiązań sanitarnych oraz efekt cenowy otwarcia gospodarki) oraz podwyżek 

opłat mieszkaniowych. Zwiększona presja inflacyjna to także efekt wysokich kosztów 

transportu oraz zakłóceń w globalnych łańcuchach dostaw, co wraz z rosnącymi cenami 

surowców powodowało narastanie presji kosztowej u producentów. W ujęciu średniorocznym 

inflacja w 2021 roku wyniosła 5,1%.  

Wobec utrzymywania się wysokiej dynamiki cen został ogłoszony pakiet działań 

antyinflacyjnych (tzw. Tarcze antyinflacyjne 1.0 i 2.0) nakierowanych na obniżenie tempa 

wzrostu inflacji w 2022 roku oraz ograniczenie negatywnych skutków podwyższonego 

poziomu inflacji dla gospodarstw domowych oraz niektórych instytucji użyteczności 
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publicznej, w tym szpitali. Pakiety obejmują m.in. działania w obszarze podatków – czasowe 

obniżenie stawek podatku akcyzowego i podatku VAT na towary energetyczne (energię 

elektryczną i cieplną, gaz, paliwa) oraz żywność, wyłączenie sprzedaży paliw silnikowych 

z podatku detalicznego. 

 
Obecnie wiadomo już, że o dwa miesiące, czyli do końca lipca br. zostanie przedłużony pakiet 

działań antyinflacyjnych w zakresie: obniżki akcyzy na prąd, zwolnienia z akcyzy gospodarstw 

domowych oraz zwolnienia sprzedaży paliw z podatku handlowego. Oprócz tego na dwa 

miesiące zostanie obniżona akcyza na lekki olej opałowy - przedłużenie działania pierwszej 

tarczy antyinflacyjnej zostało ujęte w noweli ustawy o VAT, którą podpisał już Prezydent RP.  

 

Brak jednak nadal zgody na wprowadzenie przepisu, który utrzymywałby w mocy tarczę tak 

długo, jak długo będzie w Polsce trwała podwyższona inflacja. 

 

Nadal niewiadomym pozostaje również termin uruchomienia dla Polski środków z unijnego 

Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności.  

Realizacja Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności pozwoliłoby na zwiększenie, 

począwszy od 2022 roku, poziomu realnego PKB, a ponadto na realizację „Polskiego Ładu”, 

tj. wdrożenia nowego programu społeczno-gospodarczego, zawierającego kompleksową 

strategię przezwyciężenia skutków pandemii oraz gospodarczej odbudowy, w tym m.in. 

przeprowadzenia reformy systemu ochrony zdrowia.  

Pierwszym filarem “Polskiego Ładu” jest zdrowie. Zgodnie z realizowanym już planem, w ciągu 

najbliższych sześciu lat wydatki na zdrowie mają się zwiększyć do 7 proc. PKB. Już w 2023 roku 

mają osiągnąć 6 proc. PKB. Nowe środki mają zostać przeznaczone na inwestycje (Fundusz 

Modernizacji Szpitali), cyfryzację (System Informacji Medycznej SIM, Centrum Obsługi 

Pacjenta - pacjent.gov.pl), nowe kadry (wzrost nakładów na minimalne wynagrodzenia, 

system wsparcia finansowego na start dla medyków, stypendia i kredyty na studia medyczne) 

i nowoczesne terapie (Fundusz Medyczny). Zwiększenie finansowania systemu ochrony 

zdrowia ma zmniejszyć kolejki, a cyfryzacja ułatwić dostęp do lekarza. Reforma zakłada 

ponadto wdrożenie: programów optymalizacyjnych i modernizacyjnych szpitali (Agencja 

Rozwoju Szpitali, zmiana struktury właścicielskiej szpitali), drugiego etapu reformy sieci 

szpitali, mechanizmów akredytacji monitorowania jakości (ustawa o jakości), programów 

badań profilaktycznych (Profilaktyka 40+), oraz w zakresie nielimitowanego dostępu do 

diagnostyki i terapii onkologicznej i kardiologicznej, a także specjalistycznej opieki 

ambulatoryjnej. 

 

PODSUMOWANIE 

Podstawową działalnością samodzielnego publicznego 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. 
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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. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 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.  
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