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I.

Opieki Zdrowotnej w Polanowie

Wprowadzenie

Podstawą

oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Polanowie jest rapo1i o sytuacji ekonomicznofinansowej, przedłożony
przez dyrektora w sposób i w terminie określonym w art.53a ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.).
Rapo1i został przygotowany na podstawie sprawozdania finansowego za rok 2018 i zawiera:
1. analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2018 r.;
2. prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem
przyjętych założeń;

3.

informację

o istotnych zdarzeniach

mających wpływ

na

sytuację Zakładu.

Analiza oraz prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej zawarta w raporcie została
przygotowana w oparciu o wskaźniki określone w rozporządzeniu 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 r. , poz. 832).
Przyjęto

1)

cztery obszary analizy:

wskaźniki

zyskowności:

zyskowność, płynność, efektywność

zyskowności

netto,

zyskowności

i zadłużenie:

działalności

operacyjnej,

zyskowności

aktywów;
2) wskaźniki
3) wskaźniki
4) wskaźniki

płynności: bieżącej płynności,
efektywności:

rotacji

zadłużenia: zadłużenia

Wskaźniki zyskowności służą

szybkiej płynności ;
rotacji zobowiązań;
aktywów, wypłacalności.

należności,

podmiotu, wskaźniki płynności
mierzą zdolność do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań, a wskaźniki
efektywności informują w jakich cyklach podmiot spłaca zobowiązania oraz otrzymuje
należności.

do oceny

rentowności działania
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I.ANALIZA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ ZA ROK 2018
Analizę

sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ Polanów przeprowadzono na podstawie
bilansu, rachunku zysku i strat, ze szczególnym uwzgl ęd nieniem przychodów z działalności
podstawowej oraz poniesionych kosztów. Analiza uwzględnia również analizę wskaźnikową
opaiią na Rozporządzeniu z 12.04.20 17 r.

1. BILANS

Aktywa na dzień 31.12.20 18 r.

I
Pozycja
A.
AKTYW A TRW ALE
I. Waiiości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
1.1 Grunty
1.2 Budynki, lokale i obiekty inż . lądowej i wodnej
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny
1.4 Środki transpo1iu
1.5 Inne środk i trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
1.1 Udziały i akcje
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe
1.3 ltme długoterminowe aktywa finansowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B.
AKTYW A OBROTOWE
I. Zapasy
1.1 Materiały
1.2 Półprodukty i produkty w toku
1.3 Produkty gotowe
1.4 Towary
1.5 Zaliczki na dostawy i usługi

Stan na 31.12.2018
826 517,31
0,00
826 517,31
826 571,31
47 890,00
490 185,45
16 597,72
0,00
271 844,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.180.361,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Raport o sytuacji ekonomiczno-fina nsowej
Zespołu

Opieki Zdrowotnej w Polanowie

II. Należności krótkoterminowe
1.1 Należności od jednostek powiązanych
1.2 Należności od pozostałych jednostek , w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale
1. 3 Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i u sług w okresie spłaty :

304 001,03
0,00
0,00
304 001,03
304 000,62
304 000,62
0,00

- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe
1.2 Środki pieniężne w kasie na r-ch bankowych
1.3 Inne środki pieniężne
IV. Rozliczenia międzyokresowe

0,41
1 876 360,74
976 360,74
900 000,00
0,00

AKTYW A RAZEM

3 006.879,08

Struktura aktywów za 2018 r.
AKTYWA

STAN

NA

STRUKTURA W %

31.12.2018
A.

AKTYWA
TRWALE

I.

Warto ś ci
nie
materialne i prawne
aktywa
Rzeczowe

Il .

826 517,31

27,49

0,00
826 517,31

27,49

trwałe

III.

Nale żnoś ci

0,00

0,0

IV .

dh1goterminowe
Inwestycj e
dh1goterminowe

0,00

0,00

V.

Dłu got erminowe

0,00

0,00

2 180 361,77

72,51

0,00

0,00

304oo1 ,03

10, 11

1 876 360,74

62,40

0,00

0,00

rozliczenia
mi ę d zyokres owe

I

AKTYWA
OBROTOWE
Zapasy

II.

Nal e żno ś ci

B

III .
IV.

krótkoterminowe
Inwestycje
krótkoterminowe
Krótkoterminowe
roz liczenia
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------międzyokresowe

c

NALEŻNE
WPŁATY

0,00

0,00

NA

KAPITAŁ

(FUNDUSZ)
PODSTAWOWY
0,00

UDZIAŁY

D.

(AKCJE) WŁASNE
AKTYWA
RAZEM

3 006 876,08

100,00

W strukturze aktywów SP ZOZ Polanów przeważają aktywa obrotowe, które stanowią na
koniec 2018 ponad 72% całości sumy bilansowej tj. 2 180 361, 77
Na aktywa obrotowe składają się głównie należności bieżące z tytułu dostaw i usług za
wykonane świadczenia medyczne z tytułu umów z NFZ.

PASYWA NA 31.12.2018 r.
Pozycja
A. KAPIT AL (FUNDUSZ) WŁASNY
Kapitał (fundusz)podstawowy
I.
Kapitał (fundusz) zapasowy
II.
Kapitał
(fundusz) z aktualizacji
III.
wyceny
Pozostałe
IV.
kapitały(fundusze )rezerwowe
Zysk(strata) netto
V.
IV. Odpisy z zysku netto w ciągu roku
obrotowego(-)
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA
ZOBOWIĄZANIA

I.

Rezerwy na

zobowiązania

I. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
ZOBOWIĄZANIA
II.
KRÓTKOTERMINOWE
2.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
2.2 Zobowi ązania wobec budżetów
2.3 Zobowiązania z tytułu ubezp.społecz.
2.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeó
2.5 Pozostałe zobowiązania wobec pozostałych
jednostek
- do 12 miesięcy
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeó
społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów
publicznoprawnych
III. Rezerwy na zobowiązan ia
IV. Rozliczenia międzyokresowe

Stan na 31.12.2018 r.
2 959 146,73
629 342,63
2 186 001,02
0,00
0,00
143 803,08
0,00

47 732,35
0,00
0,00
47 732,25
0,00
0,00
0,00
0,00
47 732,25
47 079,35

653,00
0,00
0,00
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li SUMA PASYWÓW

3 006 879,os I

Struktura pasywów na 2018 r.
AKTYWA

STAN
31.12.2018

KAPITAŁ

A.

(FUNDUSZ) WŁASNY
(fundusz)
Kapitał
podstawowy
(fundusz)
Kapitał
zapasowy
(fundusz)z
Kapitał
aktualizacji wyceny

I.
II.

III.

NA

STRUKTURA W %

2 959146,73

98,41

629 342,63

20,93

1 186 001 ,02

39,44

0,00

0,0

IV.

Pozostałe

kapitały

0,00

0,00

V.

(fundusze) rezerwowe,
w tym
Zysk (strata) z lat

0,00

0,00

143 803,08

4,78

47 732,35

1,58

0,00

0,00

0,00

0,00

47 732,35

1,59

0,00

0,00

3 006 876,08

100,00

ubiegłyc h

Zysk (strata)netto
Odpisy z zysku netto
w
ciągu
roku
obrotowego
ZOBOWIAZANIA I
REZERWY
NA

VI.
VII

B

ZOABOWIĄZANIA

Rezerwy

I

na

zo bowi ąza nia
Zobowią za nia

II.

długoterminowe

III.

Zobowiązania

IV.

krótkoterminowe
Roz liczenia
mi ę d zyokresowe

AKTYW A RAZEM

Wśród

pozycji pasywów

Wysoki

udział kapitałów własnych

stanowi 98,41 % całości źródeł finansowan ia.
w całości pasywów wynika z dodatnich zysków w latach
ubi egłych jak i w ostatnim roku tj. 2018.
Sytuacja SP ZOZ nie powoduje konieczności korzystania z finansowania zewnętrznego.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania stanowią 1,58 % całości pasywów i są to
zo bowi ązania krótkoterminowe z tytułu zo bowiązaó wobec pozostałych jednostek. do 12
m1e s 1ęcy.

kapitał własny
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2.RACHUNEK ZYSKU I STRAT
działalności

A. Przychody netto z podstawowej

operacyjnej

-od jednostek powiązanych
A.I. Przychody netto ze

0,00

sprzedaży

produktów

4179061,40

A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - waitość dodatnia,
zmniejszenie - wartość ujemna)
A.III . Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
A.IV . Przychody netto ze

B. Koszty

działalności

sprzedaży

towarów i materiałów

operacyjnej

Usługi

i energii

obce

2 950 761 ,30
14 626,50

- podatek akcyzowy

0,00

B.V. Wynagrodzenia

534 874,37

B. VI. Ubezpieczenia społeczne i inne
Pozostałe

Pozostałe

świadczenia

dla pracowników

koszty rodzajowe

C. Zysk (strata) z

D.

0,00

296 068,51

B.IV. Podatki i opłaty

B.VII.

0,00

122 827,15

Zużycie materiałów

B.III.

0,00

4 054 503,35

B.I. Am01tyzacja
B.II.

4 179 061,40

działalności

podstawowej (A-B)

przychody operacyjne

118129,90
17.215,62
124 558,05
11 611,59

D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

D.II. Dotacje

0,00

O.III Aktualizacja waitości aktywów niefinansowych

0,00

D.IV Inne przychody operacyjne

E.

Pozostałe

koszty operacyjne

11 611 ,59
2,47

E.I. Straty z tytułu rozchodu niefinansowych aktów trwałych

0,00

E.II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0,00

E.III . Pozostałe koszty operacyjne

2,47

F. Zysk (strata) z

d z iałalności

operacyjnej (C+D-D)

136 167,17
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G. Przychody finansowe

7 645,19

G.I. Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

G.II. Odsetki

7 645,19

G.III. Inne

0,00

H. Koszty finansowe

9,28

H.I. Odsetki

9,28

H.II. Inne

0,00

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

143 803,08

J. Podatek dochodowy
K.

Pozostałe obowiązkowe

0,00

zmniejszenia zysku

(zwiększenia

straty)

0,00

N. Zysk (strata) netto (1-J-K)

143 803,08

PRZYCHODY
Struktura
Przychody netto ze
sprzedaży

2018

2018

Razem przychody ze
sprzedaży w tym:

4.048 574,97

96,88

a/ Podstawowa Opieka
Zdrowotna
bi Świadczenia
specjalistyczne
c/ Rehabilitacja
d/ Ratownictwo medyczne

2.490.052,80

59,59

225 .070,82

5,39

140.544,95
1.192.906,40

3,36
28,54

Usługi objęte odpłatnością

52.167,00
43 ,949,30

1,25
1,05

Usłu2

medycyny pracy

Pozostałe

przychody (czynsze,

34.370, 13

d z i erżawy)

RAZEM

4.179.061,40

0,82
100,00
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W strukturze przychodów SP ZOZ Polanów ponad 96 % tj.4 .048.574,97 zł. stanowią
przychody z+ 7645, 19 tytułu zawartych umów z NFZ. Pozostałe przychody ze sprzedaży w
wysokości 130.486,43 zł. stanowią pozostałe przychody medyczne
tj. z tytułu umów
medycyny pracy oraz pobieranych częściowo odpłatności od pacjentów SP ZOZ. Pozostała
kwota przychodów z działalności niemedycznej to wpływy z najmów.
KOSZTY

A

B

c
D

Koszty
Koszty działalności operacyjnej
tym:
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podarki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty finansowe
Straty nadzwyczajne
Koszty ogółem

Wykonanie 2018
4 054 503,35
122 827,15
296 068 ,51
2 950 761,30
14 626,50
534 874,3 7
118129,90
17 215,62
2,47
9,28
0,00
4 054 515,10

Wynik finansowy

Wynik finansowy netto za rok 2018 wyniósł 143 803 , 08.Można trafnie zauważyć , iż z roku na
rok wynik finansowy ulega zmniejszeniu, ale zawsze przyjmuje wa1tość dodatnią.
Główną przyczyną zmniejszania się wyniku finansowego z roku na rok są wzrastające
wymogi co do wykonywania świadczeń usług medycznych, ponoszenie znacznych kosztów
utrzymania sprzętu medycznego, w tym jego serwisowanie często przez autoryzowanie
jednostki, przy braku możliwości generowania przychodów na poziomie pozwalającym
pokryć te koszty. Od ponad 4 lat nie została zmieniona znacznie wycena punktu za
wykonywane świadczenia medyczne. Natomiast waitość uznanych i zapłaconych przez NFZ
nad wykonań w poszczególnych latach również nie stanowi ich 1OO % wartości, co równ i eż
wpływa na wynik finansowy.
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3.ANALIZA WSKAŹNIK O W A

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Polanowie została przeprowadzona w oparciu o przedłożony przez dyrektora
raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej niezbędny do sporządzenia analizy oraz prognozy
sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Przeanalizowano wskaźniki: zyskowności, płynności, efektywności i zadłużenia.
Wytyczne do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Polanowie tj. przedziały wartości wskaźników i przypisane im oceny
punktowe określone zostały w rozporządzeniu 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 r„ poz. 832).
Analiza wskaźnikowa jest powszechnie znanym narzędziem oceny kondycji finansowej
podmiotu.
Pozwala uzyskać syntetyczne informacje świadczące przede wszystkim o efektywności
prowadzonej działalności. Dane wykorzystywane do analizy zaczerpnięte są bezpośrednio ze
sprawozdań finansowych, tj. bilansu i rachunku zysków i strat.
1.

Wskaźniki zyskowności

Podstawą

oceny zyskowności działalności gospodarczej jest wynik finansowy, który może
być dodatni (zysk) lub ujemny (strata). Wskaźniki zyskowności są najbardziej syntetycznymi
wskaźnikami efektywności i opłacalności działalności jednostki. Odzwierciedlają zdolność
jednostki do wypracowania zysków z zaangażowanych kapitałów, a zatem określają
ekonomiczną efektywność działalności. Dodatnie wartości wskaźników informują o
racjonalnym gospodarowaniu, gdzie przychody podmiotu przewyższają koszty.
Ogólnie można powiedzieć, że im większe wartości przyjmuje wskaźnik zyskowności , tym
bardziej efektywna jest działalność podmiotu. Należy jednak zauważyć, że w przypadku
Zakładu jako instytucji, której celem nie jest maksymalizacja zysku, istotniejszym jest fakt
bilansowania się prowadzonej działalności. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
są organizacjami „non profit" i najistotniejszym celem ich działalności jest zwiększenie
użyteczności świadczeń medycznych. Rozumie się przez to maksymalizację rozmiarów
i jakości realizowanych usług.
W przypadku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polanowie
wskaźniki osiągają korzystne waiiości , co jest wynikiem uzyskania dodatniego
wyniku
finansowego za rok 2018.
W rozbiciu na poszczególne rodzaje interpretacja wskaźników zyskowności wygląda
następująco:

1)

wskaźnik zyskowności

netto (%) -

wyraża się

wzorem

Wynik netto x 100%
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przychody netto ze

sprzedaży produktów

materiałów +pozostałe

+przychody netto ze sprzedaży towarów i
przychody operacyjne +przychody finansowe

Wskaźnik zyskowności netto pokazuje jaką część przychodów stanowi odnotowany zysk lub
strata. W ten sposób jest określana efektywność gospodarki finansowej w odniesieniu do
relacji przychody ogółem - koszty ogółem podmiotu.

Tabela: Wytyczne do oceny - wskaźnik zyskowności netto (%)
na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r.
Lp.

Podział wartości

I
2
3
4

Od 0,0 % do 2,0%
Powyżei 2,0 % do 4,0 %
powyżej 4, O %

poniżej

Ocena

o

O, O%

3
4
5

Wskaźnik zyskowności netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Polanowie 3,42 % Uest dodatni ), co oznacza, że mieści się w przedziale 3 tabeli
uzyskując tym samym ocenę 4 pkt. Należy zauważyć, że z założenia maksymalizacja zysku
nie jest celem samym w sobie dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, ale
jedynie warunkiem umożliwiającym realizację pozostałych funkcji Zakładu: medycznych i
społecznych. W przypadku SPZOZ wskaźnik zyskowności wykorzystywanej jest raczej do
badania równowagi między przychodami i kosztami.
Waiiość wskaźnika zyskowności netto Zakładu świadczy o tej równowagi między
przychodami a kosztami.

2.

wskaźnik zyskowności działalności

operacyjnej(%) -

wyraża się

wzorem

Wynik z działalności operacyjnej x 100%
Przychody netto ze

sprzedaży produktów

+ przychody netto ze sprzedaży towarów i
przychody operacyjne

materiałów +pozostałe

Wskaźnik zyskowności działalności

podmiotu, z
operacyj neJ.
Wskaźnik

uwzględnieniem

działalności

określa ekonomiczną efektywność działania

podstawowej

oraz

pozostał

działalności

działalności operacyjnej mierzy działanie , którego celem jest
danego efektu przy wykorzystaniu jak najmniejszej ilości dostępnych zasobów
lub też osiągnięcie najlepszego rezultatu przy wykorzystaniu określonej ilości zasobów.
Efektywność ekonomiczna w tym podejściu przejawia się w osiąganiu określonego celu przy
wykorzystaniu do tego w sposób najbardziej skuteczny i najmniej marnotrawny posiadanych
zasobów.
Poniewa ż SPZOZ w Polanowie uzyskuj e głównie przychody z działalności podstawowej ,

osiągnięcie

zyskowności

operacyjnej
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wskaźnik

zyskowności

zyskowności

Opieki Zdrowotnej w Polanowie

działalności

netto, co oznacza,

że

operacyjnej nie odbiega znacząco od wskaźnika
w Zakładzie jest równowagi miedzy przychodami a

kosztami.

Tabela: Wytyczne do oceny- wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)
na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 201 7 r.

Lp.

Podział wartości

Ocena

1
2
3

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

o

4

3
4

5

Wskaźnik zyskowności działalności

operacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Polanowie 3,24 % Uest dodatni), co oznacza, że mieści się w przedziale 3
tabeli , uzyskując 4 pkt.
3.

wskaźnik zyskowności

aktywów

(%) -wy raża się

wzorem:

Wynik netto x 100%
Sredni 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.
Wskaźnik zyskowności

aktywów informuje o wielkości zysku lub straty przypadającej na
jednostkę wartości zaangażowanych aktywów, czyli wyznacza on ogólną zdolno ść aktywów
podmiotu do generowania zysku. Informuje o efekty wności gospodarowania powierzonymi
środkami, tzn. mierzy efektywność zarządzania posiadanymi zasobami. Im wyższa jest
waiiość wskaźnika, tym korzystniejsza jest sytuacja podmiotu.

Tabela: Wytyczne do oceny - wskaź nik zyskownośc i aktywów(%)
na podstawie rozporządzenia Min istra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r.
Lp.

Podz iał wart ości

Ocena

1
2
3
4

po niżej O, O %
od 0,0 % do 2„0%
powyżej 2, O % do 4, O %
powyżej 4, O %

3
4
5

Wskaźnik zyskowności

o

aktywów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Polanow ie wy nosi 4 ,89% Uest dodatni ), co oznacza, że mieści się w przedziale 4. tabeli
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2.
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5. Dodatnia wartość tego wskaźnika informuje, że Zakład generuje zysk.

Wskaźniki płynności

Drugą grupę wskaźników

wykorzystanych do analizy raportu stanowią wskaźniki płynności
finansowej. Są one wykorzystywane w analizie do ustalania zdolności podmiotu do
terminowego regulowania zo bowiązań.
Płynność finansowa podmiotu jest oceniana na podstawie relacji aktywów obrotowych do
zobowiązań krótkoterminowych. Zakres aktywów obrotowych uwzględnianych w tej relacji
może być różny, w zależności od stopnia płynności finansowej , wyrażonego przez terminy
wymagalności zobowiązań. Płynność finansowa jest więc wyznaczana przez stopień
płynności aktywów obrotowych i stopień wymagalności zobowiązań. Jeżeli
poziom wskaźników obniża się, to występuje ryzyko utraty przez podmiot zdolności do
terminowego regulowania zobowiązań.
Analiza wskaźników płynności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Polanowie pokazuję płynność finansowa jednostki.

1)

Wskaźnik bieżącej płynności -wyraża się

wzorem:

Aktywa obrotowe - należności !a-ótkoterminowe 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
12 miesięcy +rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe

wymagalności powyżej
Wskaźnik

podmiotu do spłaty zobowiązań
krótkoterminowych upłynnienie wszystkich środków obrotowych. Wskaźnik ten informuje, w
jakim stopniu aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania krótkoterminowe. Daje ogólny
pogląd na płynność finansową podmiotu. Wskaźnik ten ukazuje bowiem, czy podmiot jest w
stanie spłacić całość zobowiązań krótkoterminowych przez upłynnienie posiadanych
składników aktywów obrotowych. Wzrost wartość bieżącej płynności bę dzie wskazywał na
poprawę zdolności przedsiębiorstwa do regulowania bieżących zobowiązań. Z kolei spadek
wartości tego wskaźnika będzie sygnalizował pogorszenie się tej zdolności. Zatem z punktu
widzenia płynności finansowej korzystne są jak najwyższe , rosnące wartości omawianego
wskaźnika.

bieżącej

płynności

określa

zdolność
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Tabela: Wytyczne do oceny - wskaźnik bieżącej płynności
na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Lp.

Podział wartości

Ocena

I

poniżej O, 60
od 0,60 do 1,00
powyżei 1,00 do 1,5
powyżej 1,5 do 3,00
Powyżei 3,00 albo zobowiązanie krótkoterminowe = O

o

2
3
4
5

4
8

12

IO

Wskaźnik bieżącej płynności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Polanowie wynosi 62,99 co oznacza, że mieści się w przedziale 5 tabela uzyskuj ąc ocenę 10
pkt. Jest to dodatnia wartość wskaźnika, świadcząca o nieograniczonej zdo lnośc i Zakładu do
regulowania bi eżącyc h zobowiązań.

2)

wskaźnik

szybkiej

płynności

-

wyraża się

wzorem

Aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty
powyżej I 2miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne) - zapasy
Zobowiązania

krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie
wymagalności powyżej I 2 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe

Wskaźnik szybkiej płynności okreś l a zdolność podmiotu do spłacania zo bowi ązail.
krótkoterminowych najbardziej płynnymi aktywami, tj. krótkoterminowymi nale żnościami i
aktywami finansowymi.

Tabela: Wytyczne do oceny - wskaźnik szybkiej płynności
na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 20 17

Podz iał wartości

Lp.
I
2
3
4

Poziom

wskaźnika

pły nności

bieżącego

Powyżej

poniżej 0,50
od 0,50 do 1,00
powyżej 1,00 do 2,5
2,50 lub j eżeli zobow iązanie krótkot erminowe = O

Ocena

o
8
13
JO

szybkiej płynności podobnie jak w przypadku wskaźnika bieżącej
jest korzystny dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
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Zdrowotnej w Polanowie . Wynosi 62,99 i mieści się w przedziale 4 tabeli uzyskując 10 pkt.
Jest to dodatnia wartość wskaźnika, świadcząca o nieograniczonej zdolności Zakładu do
regulowania zobowiązań krótkoterminowych łatwo upłynnianymi aktywami obrotowymi.

3.Wskaźniki efektywności

Ważnym

czynnikiem

wpływającym

na

sytuację finansową

podmiotu jest

sprawność

jego

działalności.

podmiotu obejmuje badanie rotacji należności i zobowiązań.
polityki zarządzania przepływami pieniężnymi ,
tzn. mogą sygnalizować ryzyko utraty płynności finansowej przez jednostkę - w przypadku
gdy wskaźniki płynności finansowej już wyraźnie wskazują na brak płynności - określają
przyczyny tych problemów. Optymalną jest sytuacja, gdy wskaźnik rotacji zobowiązań jest
wyższy lub równy wskaźnikowi rotacji należności.
Ocena

sprawności działania

Wskaźniki

1)

te

opisują efektywność przyjętej

wskaźnik

rotacji

należności

(w dniach) -

wyraża się

wzorem:

Średni stan należności z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365)

Przychody netto ze

sprzedaży

produktó-w +przychody netto ze

sprzedaży

towarów i

materiałów

gdzie, średni stan należnośc i z tytułu dostaw i usług to suma tych należności na koniec
poprzedniego roku obrotowego i na koniec bieżącego roku obrotowego podzielona przez 2

Wskaźniki

rotacji

należności

(w dniach)

określa długość

cyklu oczekiwania podmiotu na
uzyskanie należności za świadczone usługi. Informuje, w ciągu ilu dni następuje spłata w
należnościach. Im wyższy poziom wskaźnika, tym podmiot ma większe trudności ze
ściągalnością swoich należności , co może obniżyć zdolność do terminowego regulowania
zobowiązat1. Wartości wskaźnika należności w dniach powinny być oczywiście możliwie
niskie.
Tabela: Wytyczne do oceny - wskaźn ik rotacji należności (w dniach)
na podstawie

Lp.
I
2
3
4

rozporządzen ia

Przedzial
poniż ej

wartości

45 dnia
Od 45 dni do 60 dni
Od 61 dni do 90 dni
Powyżej 91 dni

Ministra Zdrowia z dnia I 2 kwietnia 201 7 r.

Ocena
3
2
I

o

Wskaźnik rotacji należności w dniach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Polanowie wynosi 24,66 dni, co oznacza, że mieści się w przedziale 1 tabeli
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(poniżej

45 dni)

uzyskując

Zakładowi następuje

2)

wskaźnik

3 pkt. Oznacza to,
przeciętnie w okresie ok.24 dni.

rotacji

zobowiązań

(w dniach) -

że spłata należności

wyraża się

przysługujących

wzorem

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
Wskaźnik

rotacji zobowiązań (w dniach) określa okres, jaki jest potrzebny podmiotowi do
spłacania swoich zobowiązań krótkoterminowych. Zbyt wysoka wartość wskaźnika może
świadczyć o trudnościach podmiotu w regulowaniu bieżących zobowiązań.

Tabela: Wytyczne do oceny - wskaźnik rotacji zobow iązań (w dniach)
na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Lp.
I
2
3

Przedz iał wartości

Ocena

Do 60 dni
Od 61 dni do 90 dni
Powyżej 90 dni

7
4

o

Wskaźnik

rotacji zobowiązaó. (w dniach) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Polanowie wynosi 4,19co oznacza, że mieści się w przedziale 1 tabeli (do
60dni) uzyskując 7 pkt. Oznacza to, że spłata zobowiązaó. wobec wierzycieli Zakładu z
osiąganego przychodu netto następuje co 4 dni.
4.

Wskaźniki zadłużenia

Stabilność finansowa podmiotu zależy w dużym stopniu od poziomu jego zadłużenia.
W analizie wskaźnikowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej został
wykorzystany wskaźnik zadłużenia aktywów, informujący, jaki jest udział zobowiązań w
finansowaniu aktywów podmiotu.
Drugim wskaźnikiem wykorzystywanym w analizie zadłużenia jest wskaźnik wypłacalności
opisujący zdolność podmiotu do spłaty długu.

1)

wskaźnik zadłużenia

aktywów (%) -

wyraża się

wzorem
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(Zobowiązania długoterminowe

+ zobowiązania krótkoterminowe+ rezerwy na
xl 00%

zobowiązania)

Aktywa razem
Wskaźnik

zadłużenia

aktywów informuje o stopniu finansowania aktywów kapitałami
obcymi . Wskaźnik zadłużenia aktywów ukazuje również stopień zabezpieczenia spłaty
całości zadłużenia Zakładu jego zasobami majątkowymi. Poziom zadłużenia samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej ma istotne znaczenie w przyznawaniu kredytów

Tabela: wy tyczne do oceny - wskaźnik zadłużenia aktywów (%)
na p odstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 201 7 r.

Przedział wai1ości

Lp.
1
2
3
4

Poniżej

40 %
Od40 %do 60 %
Od 60 %do 80%
Powyżej 80 %

Ocena
10
8
3

o

Wskaźnik zadłużenia

aktywów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Polanowie wynosi 1,58 % , co oznacza, że mieści się w przedziale 1 tabeli (poniżej 40%)
uzyskując 10 pkt

2)

wskaźn ik wyp ł aca lności

-

wyraża się

wzorem

Zobowiązania długoterminowe + zobowiązania

Fundusz

krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania
własny

Wskaźnik wypłacalności okreś l a wielkość funduszy obcych przypadającą na jednostkę
funduszu własnego. Wysoka wa1iość wskaźnika wskazuje na możl i wości utraty zdolnośc i do
regulowania przez podmiot zobowiązań.

Tab ela: Wy tyczne do oceny - wskaź nik wypła calności
na p odstmvie rozp orządzenia Min istra Zdro wia z dnia 12 kwietnia 201 7 r.

Lp.
1
2
3
4
5

Prz e dział wart ośc i

Od 0,00 do 0,50
Od 0,51 do !,OO
Od 1,01do 2,00
Od 2,01do 4,00
Po wyżej 4, OI lub p o niżej O, OO

Ocena
10
8
6
4

o
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Wskaźnik wypłacalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Polanowie wynosi 0,01 co oznacza, że mieści się w przedziale 1 tabeli (od 0,00 do 0,50)
uzyskując tym samym ocenę 10 pkt.

3 PODSUMOWANIE AKTUALNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ SP ZOZ
Analiza wskaźnikowa - ocena sumaryczna 2018 rok
Grupa

Wskaźniki

Wartość wskaźnika

3,42

Ocena
4

3,24

4

4,89

5

62 ,99

10

szybkiej

62,99

10

rotacji
(w

24,66

3

rotacji

4,19

7

1,58

10

0,01

10

Wskaźnik

Wskaźnik

zyskowności

zyskowności

netto

(%)
Wskaźnik
zyskowności
działalności

operacyjnej (%)
Wskaźnik
zyskownośc i

aktywów(%)
Wskaźnik płynności

Wskaźnik bieżącej
płynności
Wskaźnik
płynności

Wskaźnik

Wskaźnik

efektywnośc i

należności

dniach)
Wskaźnik

zobowiązaó.
Wskaźnik zadłużenia

Wskaźnik zadłu żenia

aktywów(%)
Wskaźnik
wypłacalności
Łączna wartość

63

punktów

ocena punktowa wskaźników ekonom iczno-finansowych wyn ikająca z
Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. wynosi łącznie 70 . Łączna ocena
punktowa za 2018 r. uzyskana przez Samodzielny Pub Iiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Po lanowie wyniosła 63.
Anali za wskaźn i ków ekonomiczno-finansowych pokazuje, że sytuacja finansowa
Samodzielnego Publicznego Zakład u Opieki Zdrowotnej w Polanowie jest dobra.
Prognoza na kolejne trzy lata jest korzystna i nie przewiduje większej zmiany wskaźników.
Maksymalna

rozporządzenia
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II. PROGNOZA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANOWEJ NA LATA 2019-2021
1.0pis

przyjętych założeń

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową na
zasadach przyjętych w ustawie o działalności leczniczej.
Prognoza na okres 2019-2021 została opracowana zgodnie z art. 52 ustawy o działalności
leczniczej. SP ZOZ pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty
dziatalności i reguluje zobowiązania. W prognozach sytuacji ekonomiczno-finansowej na
kolejne trzy lata obrotowe założono polepszającą się stabilność ekonomiczno-finansową
oraz w dalszym ciągu dodatni wynik finansowy .
W prognozach uwzględniono uchwalone przez sejm zmiany w zasadach finansowania ze
środków publicznych oraz opublikowane zatożenia makroekonomiczne przez Radę Ministrów
w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2021.

Wskaźniki

makroekonomiczne

Z wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2021 wynika, że opracowane są
zmiany systemowe zorientowane na stopniowy wzrost nakładów na ochronę zdrowia w relacji
PKB w kolejnych latach. Pod koniec listopada 2017 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy
oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, zgodnie z którą
nakłady na ochronę zdrowia będą stopniowo wzrastać. Docelowo poziom finansowania
wyznaczono na 6 % PKB-ma on być osiągnięty w 2025 roku. W roku 2019 na opiekę
zdrowotną będzie przeznaczone nie mniej niż 4,84% czyli więcej o kwotę 3,8 mld.zł , a w
roku 2020 nie mniej niż 5,03%,czyli więcej o kwotę 13 mld.zł.
Prognozuje się , że po okresie deflacji w latach 215-2016 r. , średnioroczne zmiany inflacji
będą stopniowo podążać w kierunku celu wyznaczonego przez NBP. I tak średnioroczny
wskaźnik inflacji w latach 2019-2019 powinien wynieść po 23 % i w 2020 r. osiągnąć poziom
2,5 %.
Nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenie w
gospodarce narodowej
prognozowane jest w 2018 r na 4,7 a w roku 2019 na 5, 1 %.
2.Zalożenia

do prognozy przychodów i kosztów

Podstawą określenia

prognozowanych przychodów jest plan finansowy na 2019 r.
Do prognozy przychodów na lata 201-2021 przyjęto , że zakres realizowanych świadczetl. ze
środków publicznych będzie obejmował wszystkie zakresy dotychczasowej działalności
podmiotu.
Wykaz umów na finansowanie
sporządzenia raportu.

I Rodzaj

umowy

I Termin

świadczetl.

ze

środków

I Termin

publicznych zawartych do dnia

I Zawarte aneksy
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obowiązywania

Podstawowa opieka
zdrowotna
Ambulatoryjna
Opieka
Specjalistyczna Chirurgia
Ambulatoryjna
Opieka
Specjalistyczna Ginekologia
Rehabilitacja
Lecznicza
Ratownictwo
Medyczne

obowiązywania

do

/umowy
przedłużające

do

od
01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

Umowa zawarta do
31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

Umowa zawarta do
30-06-2024
Umowa zawarta do
31.12.2021

Umowa
bezterminowa
Umowa zawarta do
31.12.2019

Ustawa z dnia 23 marca 2017 o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, wprowadza zmiany w organizacji i finansowaniu
świadczeń oraz określa kwalifikacje świadczeniodawcy.
Prognozę

przychodów w zakresie świadczeń objętych ryczałtem na lata 2019-2021
opracowano z uwzględnieniem projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia, w sprawie
określenia ryczałtu systemu Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz wykazu świadczeń opieki
zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego finansowania.
Prognoza pozostałych przychodów z tytułu świadczeń finansowanych
publicznych została opracowana na podstawie zawartych aktualnych umów .
Kwoty kosztów i wydatków ujęte w prognozie stanowią koszty i wydatki
reali zacją umów płatniki e m publicznym oraz innych przychodów.

III ANALIZA WSKAŹNIKOWA NA PODST AWIE PROGNOZ
Prognoza na 2019 rok.
Wskaźnik zyskowności
wskaźnik
wskaźnik
wskaźnik

wskaźnik
wskaźnik
wskaźnik
wskaźnik
wskaźnik

netto 3,50%
zyskowności działalności operacyjnej (%) - 3,50%
zyskowności aktywów(%) - 3,42 %
bieżącej pły nności - 63
szybkiej płynności - 63
rotacji należności (w dniach) - 22 dni
rotacji zobowiązail. (w dniach)-4 dni
zadłużenia aktywów(%) - 2 %
wypłacalnośc i - 0,02

ze

środków

związane

z
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W roku 2019 kosztami podmiotu leczniczego będzie wdrożenie systemu elektronicznych
oraz recept, zakupy sprzętu komputerowego, zakup drukarek, zintegrowanie
systemu informatycznego z CSIOZ koordynującym e-zwolnienia z ZUS, e-recepty z
aptekami i e-skierowania ze szpitalami), a także koszty wdrożenia Ogólnego Rozporządzenia
o Ochronie Danych Osobowych zwanego RODO.
skierowań

Prognoza na 2020 rok
Poziom

wskaźników zakładany

na poziomie roku 2019
netto(%) - 3,50%
wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej(%)- 3,50%
wskaźnik zyskowności aktywów(%)- 3,42 %
wskaźnik bieżącej płynności - 63
wskaźnik szybkiej płynności - 63
wskaźnik rotacji należności (w dniach) -22 dni
wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) -4 dni
wskaźnik zadłużenia aktywów (%) - 2 %
wskaźnik wypłacalności - 0,02
wskaźnik zyskowności

2.3. Prognoza na 2021 rok
Wysokości

przychodów i kosztów nie można wyszacować , zakładamy na poziomie roku
2019. Zmiany poradni w zakresie świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej wg założeń
ustawy z 2017 roku o POZ.
Poziom wskaźników zakładany na poziomie roku 2021 .
wskaźnik zyskowności netto(%) - 3,50%
wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej(%) - 3,50%
wskaźnik zyskowności aktywów(%) - 3,42 %
wskaźnik bieżącej płynności - 63
wskaźnik szybkiej płynności - 63
wskaźnik rotacji należności (w dniach) - 22 dni
wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) - 4 dni
wskaźnik zadłużenia aktywów(%) - 2 %
wskaźnik wypłacalności - 0,01
Założeniem SPZPOZ w Polanowie jest utrzymanie Ratownictwa Medycznego na dalsze
okresy jego funkcjonowania.

Podsumowanie
Podstawową

działalnością samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej jest działalność
lecznicza polegająca na udzielaniu świadcze!l zdrowotnych finansowanych ze środków
publicznych. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nie jest jednostką nastawioną
na osiągnięcie zysku .Zasadniczym celem działania podmiotów leczniczych realizujących
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usługi

w całości finansowane lub dofinansowane ze środków NFZ jest zaspokajanie w sposób
i trwały potrzeb obywateli w zakresie ochrony zdrowia w ramach gwarantowanych
przez państwo świadczeń zdrowotnych. SP ZOZ 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 SP ZOZ jest
równoważenie kosztów przychodami. W związku z powyższym uzyskanie w 2018 r i w
prognozach na lata 2019-2021 możliwych punktów w kategorii wskaźników zyskowności
przy maksymalnej punktacji wskaźników efektywności i zadłużeniu oraz bardzo wysokiej
oceną wskaźników płynności świadczy o stabilności ekonomiczno-finansowej SPZOZ i
ciągły

sprawności bieżącego zarządzania jednostką.

IV. INFORMACJA O ISTOTYCH ZDARZENIACH MOGĄCYCH MIEĆ WPL YW NA
SYTUACJĘ EKONOMICZNO-FINANSOWĄ SP ZOZ POLANÓW

Zgodnie z ustawą o POZ z dnia 27 października 2017 r. zostanie zmieniona organizacja pracy
polegająca na koordynacji opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą. Zostaną powołane
zespoły POZ złożone z lekarza, pielęgniarki , położnej , pielęgniarki szkolnej oraz dietetyka.
Zespół POZ otrzyma odpowiedzialność za kierowanie pacjenta do lekarzy specjalistów lub do
szpitala oraz za utrwalanie efektów leczenia szpitalnego poprzez np . rehabilitację.
Od października 2020 r. POZ-y zobowiązane są do powołania osoby odpowiedzialnej za
koordynacj ę pracy oraz organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym
udzielanie informacji o tym procesie oraz zapewnienie współpracy między osobami
udzielającymi świadczeń zdrowotnych. Nowy system finansowania wg ustawy zmieni obecną
stawkę kapitacyjną na stawkę podstawową, pojawi się komponent motywacyjny za
profilaktykę i promocję zdrowia, dodatek za opiekę nad pacjentami przewlekle chorymi oraz
dodatki za wyniki leczenia, wydzielona zostanie część funduszu powierzonego na badania
diagnostyczne i specjalistkę (w obu przypadkach mają to być środki wypłacane za
zrealizowane badania i wizyty u lekarzy specjalistów, które nie zasilą funduszu własnego
POZ). Zagrożeniem jest nieokreślona forma rozliczeń płatności za badania diagnostyczne
i specjalistkę. Przy rozpoczęciu działalności po wprowadzeniu nowej ustawy zespoły POZ nie
będą posiadały wystarczającej ilości środków na finansowanie badań diagnostycznych
i specjalistycznych skoro środki z NFZ ma otrzymywać za zrealizowane badania i
konsultacje.
W związku z występującym na rynku brakiem lekarzy i pielęgniarek i niepokojącymi
prognozami dotyczącymi tych zawodów oraz niski wskaźnik lekarzy i pielęgniarek
zatrudnionych na 1 tys . mieszkańców Ministerstwo Zdrowia w ramach prac nad nową
Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju planuje wszczęcie działań mających na celu
zmniejszenie deficytu kadr medycznych. W celu zapewnienia opieki zdrowotnej
dostosowanej do potrzeb, SP ZOZ-y zatrudniają często okresowo lekarzy bez specjalizacji
pracujących pod nadzorem lekarzy specjalistów.
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Podwyższenie

minimalnego wynagrodzenia zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 o
sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących
zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U.2017 poz.1473) z poź.zm .
,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. Docelowo
-czyli od 1 stycznia 2022 r. -kwotę bazową będzie stanowiła równowartość przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego (w rozumieniu ati. 1 pkt 3a ustawy z dnia 1O października2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) w poprzednim roku. Takie rozwiązanie wprowadzi
mechanizm corocznej automatycznej waloryzacji minimalnych kwot wynagrodzeń
zasadniczych określonych w projekcie ustawy. Zgodnie z ustawą do 1 lipca 2019 r.
wynagrodzenie pracowników służby zdrowia zostanie podwyższone co najmniej o 20%
kwoty stanowiącej różnicę między określonym w ustawie minimalnym wynagrodzeniem a
wynagrodzeniem zasadniczym pracownika. Natomiast w kolejnych latach wynagrodzenie to
będzie corocznie podwyższane co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę między
minimalnym wynagrodzeniem a wynagrodzeniem zasadniczym pracownika, aż do osiągnięcia
docelowego poziomu wynagrodzenia minimalnego, zapisanego w ustawie. Ustawa o
kształtowaniu się minimalnego wynagrodzenia jest dla SP ZOZ Polanów
dużym
zagrożeniem , ponieważ nie mamy źródel finansowania na podwyżki personelu. Obecnie nie
ma zagwarantowania wzrostu przychodów za świadczone usługi medyczne a regulacje
płacowe spowodują, że SP ZOZ będzie generował straty z działalności.

Polanów 30.05.2019
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