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1. Organizacja i zarządzanie. 
 

1.1  Przedmiot działalności. 

Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej SPZOZ z siedzibą w 01-480 

Warszawie ul. Kartezjusza 2, zwana dalej Przychodnia Lekarska WAT została powołana  

w celu wykonywania działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie:  

1. działalności leczniczej w rodzaju:  

1) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, polegających na udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych i promocji zdrowia ; 

2. realizacji zadań zleconych przez Ministra Obrony Narodowej  

 

Zadania PL WAT obejmują w szczególności:  

 1.Realizacja programów zdrowotnych na zlecenie Narodowego Funduszu Zdrowia 
,programów polityki zdrowotnej .  

Przychodnia Lekarska WAT udziela świadczeń opieki zdrowotne w rodzaju: 

1) badania i porady lekarskie  
2) leczenie 
3) badania i terapia psychiatryczna i psychologiczna  
4) opieka nad kobietami ciężarnymi i ich płodami  
5) opieka nad chorymi i zdrowymi dziećmi  
6) pielęgnacja chorych  
7) pielęgnacja niepełnosprawnych i opieka nad nimi  
8) badania diagnostyczne  
9) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia  
10) działania z zakresu medycyny pracy 
11) leczenie i wykonywanie czynności z zakresu protetyki i stomatologii zachowawczej  
12) wykonywanie szczepień ochronnych.  

 
   2.Realizacja inwestycji, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz zaopatrywanie     
w środki i wyroby medyczne,  

   3.Profilaktyka i promocja zdrowia,  

   4.Organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie kształcenia ,szkolenia i 
doskonalenia zawodowego kadr medycznych  

   5.Uczestnictwo w programach klinicznych finansowanych przez inne uprawnione 
podmioty gospodarcze, 

1.2 Struktura organizacyjna i zasady zarządzania. 

Strukturę organizacyjną Przychodni Lekarskiej WAT reguluje regulamin organizacyjny wprowadzony 

Zarządzeniem nr  25. Dyrektora  z dnia  18.02.2019r.  

Struktura organizacyjna  została przedstawiona w załączniku nr  1  do raportu. 
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Ocena struktury organizacyjnej  

Obecna struktura jest optymalna ze względu na prowadzoną działalność. Nie 

przewidujemy znaczących zmian w zatrudnieniu. W załączonej strukturze organizacyjnej 

nie występują komórki , które nie funkcjonują.  

 

 

 

Ponadto Przychodnia Lekarska WAT  realizuje niżej wymienione funkcje/zadania pomocnicze 

medyczne i niemedyczne w oparciu o zawarte umowy z podmiotami zewnętrznymi  

 

Tabela nr 1 realizacja podstawowych usług pomocniczych w oparciu o outsourcing  
w 2020 r.  

Funkcja 
pomocnicza* 

Nazwa i adres podmiotu  

badania 
laboratoryjne 

Laboratorium SYNLAB Sp. z o.o.            01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2  

pranie NEO Pralnia chemiczna                       09-798 Warszawa ul. Pod lipą 1/12u 

transport 
medyczny 

Krzysztof Michalski                       01-108 Warszawa ul. J.Olbrachta 13A/15  

ochrona 
obiektu 

ARGUS Sp. z o.o.                        96-5002 Sochaczew ul. Piłsudskiego 168/5  

wyżywienie DK-SP Dariusz Klimkowski            01-354 Warszawa ul. Synów Pułku 12/37  

utrzymanie 
czystości 

Konsorcjum Firm: CLAR System S.A.,CLAR Serwis Sp. z o.o. , Solcom -
Bayard Sp. Z o.o.                                   60-542 Poznań  ul. Janickiego 20 B  

* najważniejsze zakresy np. diagnostyka obrazowa, laboratorium, wyżywienie, pranie, ochrona, 

utrzymanie czystości, transport medyczny, obsługa prawna  

 

Ocena działalności pomocniczej realizowanej w outsourcingu  

Podmioty pomocnicze właściwie zabezpieczają bieżące prowadzenie naszej działalności. 

Koszty prowadzenia działalności przy pomocy wymienionych podmiotów są  niższe  niż 

gdybyśmy realizowali usługi w ramach naszej działalności.  

1.3 Informacja o posiadanych certyfikatach jakości.  

Certyfikat 
 

TAK Termin 
ważności 

NIE W trakcie Uwagi 

Akredytacyjny CMJ   X   

ISO 9001  X 16.04.2023    

ISO 14001   X   

ISO 18001   X   

ISO 27001   X   

Inne   X   
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1.4  Polityka kadrowa – informacje ogólne. 

1.4.1 Informacje o zatrudnieniu. 

Stan oraz strukturę zatrudnienia przedstawiono w załączniku nr  2 do raportu. 

Ocena stanu zatrudnienia  

Obecny stan zatrudnienia spełnia nasze wymagania i potrzeby.  

 

 

 

 

Prognoza dotycząca zatrudnienia w okresie 2022 - 2024  

W latach 2022-2024  nie planujemy znaczących zmian. 

 

 

2. Działalność medyczna. 

2.1 Realizacja umów zawartych z NFZ.  

Przychodnia Lekarska WAT zabezpiecza potrzeby zdrowotne głównie mieszkańców gminy 

Warszawa Bemowo , Warszawa Włochy , Stare Babice , podchorążych Wojskowej Akademii 

Technicznej i uczniów Wojskowego  Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego . 

Przychodnia Lekarska WAT prowadzi działalność medyczną w oparciu o umowy zawarte z 

Mazowieckim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia, a także z innymi podmiotami m.inn. z 

Specjalistyczną Przychodnią Lekarską dla  Pracowników Wojska, Samodzielnym Zespołem Publicznych 

Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy , Radiologicą ,  szkołami , zakładami 

pracy oraz sądami z terenu gminy Bemowo.  

Działalność medyczna prowadzona jest na bazie 23 poradni oraz 3 oddziałów dziennych: uzależnień 

od środków psychotropowych, uzależnień od alkoholu i leczenia nerwic ,5 pracowni i punkcie 

szczepień. . 

Wartość umów z NFZ na poszczególne rodzaje świadczeń w 2021 r. oraz 2022 r. przedstawiono w 
załączniku nr  3  do raportu. 

Ocena wysokości umów zawartych z NFZ  

W naszej ocenie wartość zawartego kontraktu nie wykorzystuje w pełni potencjału naszej 

Przychodni. Przychodnia jest w stanie  wykonywać większą ilość świadczeń medycznych 

przede wszystkim w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej oraz zabiegów  rehabilitacji . Ze 

względu na sytuację epidemiologiczną w kraju od roku 2020 nie mogliśmy w pełni 

zrealizować kontraktu w zakresie rehabilitacji .Nastąpił  zauważalny  wzrost świadczeń 

rehabilitacyjnych  dopiero pod koniec  2021r. W roku 2022 nastąpił zauważalny wzrost 

udzielanych świadczeń medycznych we wszystkich zakresach zawartych umów z NFZ.    

Pogłębiona analiza opisana w założeniach na lata następne.  
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Problemy w zakresie realizacji umowy z NFZ 

 

Nie występują 

 

  

 

Łączna wartość świadczeń  nierozliczonych z 1/12 umów na dzień 31.12.2021 r. wynosi 320.589,00. zł, 
z tego:  

stomatologia :  127.672,00  , oddziały dzienne uzaleźnień : 129.834,00, rehabilitacja :  63.083,00 

Łączna wartość nadwykonań dochodzonych na drodze sądowej wynosi  0,00 zł. 

 

 Wykaz działań, jakie będą podejmowane celem uzyskania zapłaty za nadwykonania  

W okresie 01.01.2021r do 31.12.2022r. ryczałt jest rozliczany  na bieżąco w trakcie trwania 
umowy. 

 

 

 

 

2.2 Lecznictwo stacjonarne.      NIE DOTYCZY 

Tabela nr … - podstawowe informacje charakteryzujące leczenie stacjonarne w 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Komórka 
organizacyjna  

/ oddział 

Analiza wykonania umów z NFZ 
 

% wskaźnik 
wykorzystania 

łóżek  

Ocena 
wysokości 
umowy z 
NFZ do 

posiadanego 
potencjału* 

Wartość umowy 

po aneksach 

i ugodach (w zł) 

 
Wykonanie 

umowy  
(w zł) 

 
Wartość 

świadczeń 
niezapłaconych  

(w zł) 

% 
wykonanie 

umowy 

       

Podsumowanie     x x 
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2.3 Lecznictwo ambulatoryjne. 

Tabela nr  2 -informacje dotyczące leczenia ambulatoryjnego – dane za 2021 r. 

 

 

Ocena funkcjonowania poradni  

Ujemny wynik finansowy w poradniach związany jest z ponoszonymi kosztami przede 

wszystkim kosztami wynagrodzeń zarówno pracowników jak i osób zatrudnionych na 

umowach cywilno-prawnych ( związane ze wzrostem najniższego wynagrodzenia zgodnie z 

zapisami ustawy z dnia 8 czerwca 2017r.)  . Lepsza sytuacja jest w  podstawowej opiece 

zdrowotnej co daje się zauważyć po wyniku finansowym.   

Wynik finansowy komórek organizacyjnych jest obciążony kosztami zarządzania oraz 

wysoką amortyzacją w związku z przeprowadzanymi inwestycjami.  

 

 

 

 

 

 

 

ogółem
w tym wartość 

kontraktu z NFZ

podstawowa opieka zdrowotna 7 159 924,00      6 674 436,00      5 065 791,00    2 094 133,00       44 163,00            

otolaryngologia 363 389,00         353 448,00       9 941,00             2 375,00              

dermatologia 223 140,00         182 568,00       40 572,00           2 592,00              

diabetologia 36 442,00           52 995,00        16 553,00 -          677,00                 

kardiologia 380 178,00         494 681,00       114 503,00 -        3 941,00              

gastrologia 150 307,00         150 100,00       207,00                2 583,00              

neurologia 224 685,00         238 788,00       14 103,00 -          3 073,00              

ortopedia 552 276,00         742 851,00       190 575,00 -        7 119,00              

urologia 292 029,00         388 018,00       95 989,00 -          2 631,00              

chirurgia 829 474,00         748 280,00       81 194,00           7 622,00              

okulistyka 291 458,00         259 545,00       31 913,00           4 302,00              

ginekologia 345 075,00         659 594,00       314 519,00 -        6 182,00              

endokrynologia 658 379,00         493 601,00       164 778,00         6 257,00              

stomatologia 4 816 690,00      1 934 117,00      5 457 840,00    641 150,00 -        14 702,00            

zdrowie psychiczne 1 125 170,00      1 125 115,00      1 437 046,00    311 876,00 -        4 681,00              

rehabilitacja porada 3 576,00              

rehabilitacja zabiegi 63 572,00            

ogółem 18 195 457,00    14 649 078,00    18 013 208,00  182 249,00         

Nazwa poradni

Przychody

Koszty ogółem Wynik finansowy Liczba porad

746 841,00         1 288 062,00    541 221,00 -        

4 174 561,00      

740 849,00         
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2.3  Lecznictwo dzienne. 

Ocena funkcjonowania oddziałów dziennych  

W obecnym czasie prowadzenia działalności wartość zawartej umowy z NFZ na 

funkcjonowanie trzech oddziałów dziennych uzależnień  daje możliwość wykorzystania 

potencjału zakładu.  

 

 

 

 

2.4  Blok operacyjny.  NIE DOTYCZY 

 

 

3. Plany dotyczące rozszerzenia lub ograniczenia działalności medycznej w latach 

2022 – 2024. 

Przychodnia Lekarska WAT nie planuje rozszerzenia działalności medycznej oraz ograniczenia jej 

działalności.  

 

4. Inwestycje oraz istotne remonty planowane do realizacji w 2022 r. i w latach 

kolejnych.  

Tabela nr  3 - planowane inwestycje w latach 2022 -2024.  

Nazwa zadania 
Wartość 

kosztorysowa 
(w tys. zł) 

Planowane 
źródła 

finansowania 

Planowany 
okres 

realizacji 
(od-do) 

Uzasadnienie 

Wykonanie 
przyłącza 
energetycznego 

 
         115,00 

 
Środki własne 

 
XI-XII.2022 

Bezpośrednie przyłączenie 
budynku do sieci dostawcy 
energii 

Termomodernizacja 
budynku-segment 
„E”” etap III 

    
      1.300,00 

 
Środki własne 

 
VI-VII.2022 

Istotne obniżenie utrzymania 
budynku 

Zakup 
pantomografu 

  
        300,00 

Środki własne 
+ dotacja 
100,00 

 
X-XI.2022 

Wymiana starego sprzętu na 
nowy 

Termomodernizacja 
budynku -węzeł 
cieplny 

   
    1. 300,00 

 
środki własne  

 
V-IX.2023 

Wymiana starego węzła na     
nowy   

Przygotowanie 
dokumentacji tech. 
do przebudowy 
gabinetów poradni 
pediatrycznej 

 
        250,00 

 
Środki własne 

VI-VII.2024  Inwestycja w latach 2025-
2026 
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Tabela nr  4 – planowane istotne remonty w latach 2022 - 2024. 

Nazwa zadania 
Wartość 

kosztorysowa 
(w tys. zł) 

Planowane 
źródła 

finansowania 

Planowany 
okres 

realizacji 
(od-do) 

Uzasadnienie 

Remont sali 
rehabilitacji, 
gabinetów: 
zabiegowego, 
okulistycznego  
medycyny pracy, 

         
 
 
       200,00 

 
 
 
Środki własne 

 
 
 

2022 

 
 
Gabinety wymagają  
odnowienia 

Przygotowanie 
pomieszczenia do 
przechowywania 
dokumentacji 
medycznej 

     
      160,00 

 
Środki własne 

 
2023 

Obecnie zbyt mała 
powierzchnia do 
przechowania dokumentacji 
medycznej. 

 

5. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2021r. 

5.1 Informacja o istotnych zdarzeniach, które miały wpływ na sytuację ekonomiczno-

finansową samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   

W roku 2021 nie wystąpiły negatywne zdarzenia , które miałyby znaczący wpływ na 

sytuację ekonomiczno-finansową zakładu. Przychody i koszty realizowano zgodnie z 

założeniami planu finansowego i inwestycyjnego. 

5.2  Analiza wskaźnikowa.  

1) Wskaźniki zyskowności.  

 

WSKAŹNIK FORMUŁA Wartość  Ocena 

wskaźnik 
zyskowności 

netto (%) 

Wynik netto x 100% 

 
Przychody netto ze sprzedaży produktów +przychody netto ze 

sprzedaży towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne  
+ przychody finansowe 

 
4,49 

 
5 

wskaźnik 
zyskowności 
działalności 
operacyjnej 

(%)  

Wynik z działalności operacyjnej x 100% 

 
Przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze 

sprzedaży towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne  

 
4,40 

 
4 

wskaźnik 
zyskowności 
aktywów (%) 

Wynik netto x 100% 

 
średni stan aktywów,  

 

 
 

4,50 

 
 

5 
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gdzie średni stan aktywów to suma aktywów razem na koniec 
poprzedniego roku obrotowego i aktywów razem na koniec bieżącego roku 
obrotowego podzielona przez 2 

 

 

 

Interpretacja wyników  

 

Wypracowany zysk za rok 2021 był wyższy   o 571.000,00 zł niż w roku poprzednim. 

Otrzymaliśmy dodatkowe opłaty ryczałtowe za utrzymanie stanu gotowości do 

udzielania świadczeń opieki zdrowotnej . Opłata ta stanowiła 3% wartości 

świadczeń wynikających z rachunków co pozwoliło nam na utrzymanie oraz 

zwiększenie wyniku finansowego.  , 

W planach na następne lata planujemy utrzymanie  wyniku finansowego co wpłynie 

korzystnie  na zwiększenie rentowności majątku. W pozostałych wskaźnikach 

tj.netto ze sprzedaży występuje prawidłowa tendencja wzrostu.   

 

 

 

 

 

 

2) Wskaźniki płynności. 

WSKAŹNIK FORMUŁA Wartość  Ocena 

wskaźnik 
bieżącej 

płynności 

Aktywa obrotowe – należności krótkoterminowe z tytułu dostaw 
i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy – krótkoterminowe 

rozliczenia międzyokresowe (czynne) 

 
Zobowiązania krótkoterminowe – zobowiązania z tytułu dostaw 
i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy 

na zobowiązania krótkoterminowe 

 
5,88 

 
10 

wskaźnik 
szybkiej 

płynności 

Aktywa obrotowe – należności krótkoterminowe z tytułu dostaw 
i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy – krótkoterminowe 

rozliczenia międzyokresowe (czynne) - zapasy

 
Zobowiązania krótkoterminowe – zobowiązania z tytułu dostaw 
i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy 

na zobowiązania krótkoterminowe 

 
5,81 

 
10 

 

Interpretacja wyników  

Wskaźnik płynności odbiega od wartości optymalnej co spowodowane jest gromadzeniem 
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środków finansowych na rachunkach bankowych w związku z planowaną inwestycją w 

budynku. Przewidywana wartość inwestycji w latach 2022-2026 to kwota  9.000.000,00 zł. 

Bieżące należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług  występują o terminie płatności 

do 30 dni.  

 

 

 

 

3) Wskaźniki efektywności.  

WSKAŹNIK FORMUŁA Wartość Ocena 

Wskaźnik rotacji 
należności (w 

dniach)  

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

 
Przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto  

ze sprzedaży towarów i materiałów  
 
gdzie średni stan należności z tytułu dostaw i usług to suma tych należności  
na koniec poprzedniego roku obrotowego i na koniec bieżącego roku 
obrotowego podzielona przez 2 

 

 
27,40 

 
3 

wskaźnik rotacji 
zobowiązań (w 

dniach)  

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

 
Przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto  

ze sprzedaży towarów i materiałów,  
 

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

 
11,49 

 
7 

 

Interpretacja wyników  

Wskaźnik przyjmuje maksymalne wartości. Zakład nie ma trudności w uzyskaniu należności 

za świadczone usługi co skutkuje zdolnością terminowego regulowania zobowiązań.  

 

 

4) Wskaźniki zadłużenia. 

WSKAŹNIK FORMUŁA Wartość Ocena 

wskaźnik 
zadłużenia 

aktywów (%) 

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

 
Aktywa razem 

 
6,56 

 
10 

wskaźnik 
wypłacalności 

Zobowiązania długoterminowe + zobowiązania 
krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania

 
Fundusz własny 

 

 
0,09 

 
10 
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Interpretacja wyników  

 

Wskaźnik przyjmuje maksymalne wartości.  Zakład terminowo reguluje swoje zobowiązania. 

Na dzień 31 grudnia 2021r nie posiada zobowiązań wymagalnych.  

 

 

 

Podsumowanie wyników oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej.  

 

Podsumowanie:   

Przychodnia Lekarska za rok 2021  przy zastosowaniu metody punktowej uzyskała 64 

punktów co stanowi  91% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia. Wynik ten 

świadczy o stabilności i pozytywnym zarządzaniu.     

6 .Analiza SWOT – wstęp do prognozy na lata 2022-2024. 

 

Mocne strony 

 

Kierunek działania Ocena wpływu  
na sytuację 

ekonomiczno-
finansową* 

 
Wysokie kwalifikacje pracowników 
medycznych 

Utrzymać wysoką jakość 
świadczonych usług oraz 
wykorzystywać ich duże 

 
               3 

 Wskaźnik Uzyskane 
oceny za 
2021 r. 

Maksymalna 
ocena do 

osiągnięcia 

 

Wskaźniki 
zyskowności 

Wskaźnik zyskowności netto 5 5 

Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej 4 5 

Wskaźnik zyskowności aktywów 5 5 

Razem  14 15 

 

Wskaźniki 
płynności 

Wskaźniki bieżącej płynności 10 12 

Wskaźnik szybkiej płynności 10 13 

Razem 20 25 

 

Wskaźnik 
efektywności 

Wskaźnik rotacji należności  3 3 

Wskaźnik rotacji zobowiązań  7 7 

Razem 10 10 

 

Wskaźniki 
zadłużenia 

Wskaźnik zadłużenia aktywów 10 10 

Wskaźnik wypłacalności 10 10 

Razem 20 20 

Łączna wartość punktów 64 70 
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doświadczenie. 

 
Dobra organizacja pracy 

Utrzymać wdrożony 
certyfikat ISO  

 
               3 

 
Zasoby finansowe zgromadzone w 
przeszłości 

Wydatkować zasoby na 
inwestycje, remont co ma 
wpływ na wizerunek 
przychodni 

 
               3 

*3 – duży wpływ, 2 – średni wpływ, 1-mały wpływ, 0-brak wpływu 

 
 

Słabe strony 

 

Kierunek działania Ocena wpływa  
na sytuację 

ekonomiczno-
finansową* 

Brak skutecznej reklamy 
świadczonych usług  

Należy dążyć do ciągłego 
monitorowania 
świadczonych usług. 

         
               2 

Niechęć podnoszenia wiedzy 
pozostałych pracowników  
 

Podnosić kwalifikacje 
pracowników poprzez ich 
udział w kursach i 
szkoleniach 
specjalistycznych. 

 
 
              1 

 
 

  

*3 – duży wpływ, 2 – średni wpływ, 1-mały wpływ, 0-brak wpływu 

 
 

Szanse 

 

Kierunek działania Ocena wpływu na 
sytuację 

ekonomiczno-
finansową* 

Wzrost liczby mieszkańców w rejonie 
działalności przychodni a tym samym 
zapisanie się do lekarza rodzinnego 
 

Zachować dobrą opinię 
wśród lokalnej społeczności. 

 
              3 

Zaoferowanie pacjentom  nowych 
usług 
 

Należy zaplanować nowe 
obszary działalności 

               
              3  

Utrzymanie wykwalifikowanej kadry 
pracowniczej 
 

Poprzez odpowiednie 
wynagrodzenie  utrzymanie  
kadry ,co przekłada się na 
zdolność do działania na 
najwyższym poziomie. 

 
                3  

*3 – duży wpływ, 2 – średni wpływ, 1-mały wpływ, 0-brak wpływu 

Zagrożenia 

 

Kierunek działania Wpływ na sytuację 
ekonomiczno-

finansową* 



Strona 13 z 17 

 

Możliwość wypracowania pełnego 
kontraktu z NFZ  2022/2024r mimo 
przywrócenia planowanych wizyt . 
 

Należy dążyć do jak 
największego wykonania 
świadczeń medycznych 

 
             3 

   

Cenowa konkurencja na rynku pracy 
(podkupywanie pracowników) 

Utrzymać odpowiednie 
wynagrodzenie naszych 
pracowników 

 
             2 

*3 – duży wpływ, 2 – średni wpływ, 1-mały wpływ, 0-brak wpływu 

 

7 Przyjęta strategia działania.  

 

7.1 Cele strategiczne:    

Spełnianie oczekiwań pacjentów poprzez świadczenie usług medycznych na wysokim, 

specjalistycznym poziomie. Zapewnienie pacjentom i personelowi przyjaznych i 

bezpiecznych warunków pobytu i pracy oraz profesjonalną obsługę.  

 

7.2 Cele operacyjne: 

Celem zakładu jest równoważenie kosztów z osiąganych przychodów. Założono 

utrzymanie stabilności ekonomiczno-finansowej .Samodzielny publiczny zakład opieki 

zdrowotnej nie jest jednostką  nastawioną na osiąganie zysku. 

        

8 Prognoza sytuacji ekonomiczno–finansowej na lata 2022-2024.  

 

8.1 Opis przyjętych założeń do prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej.  

Celem sporządzenia prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej przyjęto następujące 

założenia ogólne: 

W prognozach uwzględniono uchwalone przez sejm zmiany w zasadach finansowania 

świadczeń ze środków publicznych oraz opublikowane założenia makroekonomiczne 

określone przez Radę Ministrów w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa i jego corocznej 

aktualizacji. 

− Przychodnia Lekarska WAT prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych 

w ustawie o działalności leczniczej. Prognoza na okres 2022-2024 została 

opracowana zgodnie z art. 52 ustawy o działalności leczniczej.  Sp zoz pokrywa z 

posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje 

zobowiązania. W prognozach sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata 

obrotowe założono utrzymanie w dalszych latach dodatniego wyniku finansowego. 

 

Ponadto przyjęto następujące założenia w zakresie: 

 

1) przychodów ze sprzedaży:  
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− podstawą określenia prognozowanych przychodów jest plan finansowy na 2022r. Do 

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

świadczeń ze środków publicznych będzie obejmował wszystkie zakresy 

dotychczasowej działalności.  

−  w prognozie na 2022r założono, że do końca roku zakres rzeczowy świadczeń 

wynikających z  umowy zostanie zrealizowany w pełnej wysokości.  

− założono  wzrost przychodów na poziomie zakładanej inflacji   i przyjęto założenie ,że 

niezależnie od realizacji kontraktu w 2022r, wartość przychodów ze środków 

publicznych przede wszystkim z NFZ nie może być obniżona. Powinna gwarantować 

środki publiczne  dla osób uprawnionych do korzystania ze  świadczeń medycznych.   

−  w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 w 2020r i 

2021 i związanym z tym  spadkiem  dochodów ludności i zmniejszoną liczbę 

zatrudnionych założono spadek przychodów z usług komercyjnych a również spadek 

przychodów z medycyny pracy. Sytuacja ta ulega poprawie w 2022r .Następuje 

powolny wzrost świadczonych usług w tym zakresie.   

2) kosztów działalności podstawowej:  

− Kwoty kosztów ujętych w prognozie stanowią koszty związane z realizacją umów z 

płatnikiem publicznym i innymi umowami. Koszty pracy pracowników zatrudnionych 

na umowie o pracę ustalono na podstawie obowiązującego Regulaminu 

Wynagradzania  oraz na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Koszty stałe 

funkcjonowania podmiotu ustalono w oparciu o obowiązujące stawki na dzień 31 

grudnia 2021r.  Zwiększone koszty związane są z; 

− uwzględnieniem podwyższenia minimalnego wynagrodzenia zasadniczego 

pracowników służby zdrowia zapisanego w ustawie z dnia 13.09.2018r.Wyliczono 

wzrost wynagrodzeń o 6,0%. Oczekuje się jeszcze wzrostu przeciętnego 

wynagrodzenia  w roku 2023 wzrost o 5,8%  natomiast w 2024 o 5,3%. Na mocy 

znowelizowanych przepisów najniższe wynagrodzenie zasadnicze w podmiotach 

leczniczych ma wzrosnąć średnio o 30%. W naszym przypadku jest to kwota 

800.000,00 zł (wyliczona na rok).  

− realizacją ustawy z dnia 4.10.2018r o Pracowniczych Planach Kapitałowych  

nakazującej wykonanie obowiązku określonego ustawą od dnia 1.04.2021r, 

−  zwiększonymi  wymogami sanitarno-epidemiologicznymi ze względu na stan 

epidemii tj. kosztami związanymi z dodatkowym zabezpieczeniem i zakupem 

środków ochrony osobistej, płynów do dezynfekcji a także wzrost wydatków 

związanych  z utylizacją odpadów medycznych. , 

− Inflacją cen od towarów i usług,  przewidziana inflacja rok do roku w wysokości 9,1%  

.  

3) pozostałych przychodów operacyjnych: 

− z wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej polegającej głównie na 

wynajmie i dzierżawie majątku trwałego, pobieraniu opłat za wjazd , parkowanie i 

postój.  

4) pozostałych kosztów operacyjnych: 

− zakładamy , iż następuje coroczny wzrost dotyczący przede wszystkim z utrzymaniem 

wynajmowanych pomieszczeń. 

5) przychodów finansowych: 
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- odsetki maleją w związku z opłacanymi z rachunku bankowego  zobowiązaniami 

inwestycyjnymi a także obniżeniem przez Radę Polityki Pieniężnej stopy procentowej. 

6) kosztów finansowych: 

- nie zakładamy 

7) stanu aktywów: 

- zwiększa się w związku z przeprowadzanymi w latach 2022-2026 inwestycjami  

7.1.) w tym należności z tytułu dostaw i usług:  

- wzrost  związany ze zwiększeniem przychodów ze sprzedaży usług medycznych i 

niemedycznych  

8) stanu zobowiązań: 

- następuje wzrost  wskutek   zobowiązań z bieżącym funkcjonowaniem podmiotu lecz 

równocześnie terminowo regulujemy zobowiązania  

Przychodnia Lekarska WAT nie planuje w latach 2022-2024 zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytu 

lub pożyczki.  

9) rezerw na zobowiązania: 

- nie zakładamy 

10) funduszu własnego: 

-  wpływ z wypracowanego zysku 

 

8.2 Analiza wskaźnikowa  

1) Wskaźniki zyskowności.  

Wskaźniki zyskowności  
WARTOŚĆ WSKAŹNIKA  

2022 r. 2023 r. 2024 r.  
wskaźnik zyskowności 

netto (%) 
3,57 3,77 3,53 

wskaźnik zyskowności 
działalności operacyjnej (%)  

3,40 3,70 3,44 

wskaźnik zyskowności 
aktywów (%) 

3,52 3,81 3,58 

 

 

Interpretacja wyników  

 Wszystkie wskaźniki zyskowności mają prawidłową tendencję na przestrzeni trzech lat 

gdyż mamy do czynienia z zachowaniem dodatniego wyniku finansowego. Informuje o 

racjonalnym gospodarowaniu, gdzie przychody przewyższają koszty. Świadczy również  o 

efektywnym wykorzystaniu majątku zakładu. Walka z epidemią oraz uruchomienie szeregu 

działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków epidemii  spowodowała 

obniżenie zysku w 2020r w stosunku do lat poprzednich. Natomiast odnotowaliśmy   

poprawę w tym zakresie w roku 2021 oraz planujemy utrzymanie wyniku w latach 

następnych.  
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2) Wskaźniki płynności. 

Wskaźniki płynności   
WARTOŚĆ WSKAŹNIKA  

2022 r. 2023 r. 2024 r.  

wskaźnik bieżącej płynności 
 

6,40 

 
4,01 

 
4,50 

wskaźnik szybkiej płynności 6,35 
 

3,97 
 

 
4,48 

 

Interpretacja wyników  

Przychodnia terminowo reguluje zaciągnięte zobowiązania krótkoterminowe. Wskaźnik 

bieżącej płynności uzyskuje optymalny poziom świadczący o dużej pewności w okresie 

spłaty zobowiązań. Wskaźnik szybkiej płynności ma charakter uzupełniający w stosunku do 

bieżącej płynności. Przyjmuje porównywalne wartości . Świadczy to o utrzymaniu 

płynności finansowej    

 

 

 

 

3) Wskaźniki efektywności.  

Wskaźniki efektywności  
WARTOŚĆ WSKAŹNIKA  

2022 r. 2023 r. 2024 r.  

wskaźnik rotacji należności 
(w dniach)  

 
29,12 

 
25,48 

 
25,50 

wskaźnik rotacji zobowiązań 
(w dniach)  

 
14,45 

 
8,14 

 
        8,30 

 

Interpretacja wyników  

Wartość wskaźnika efektywności stanowi maksymalną ilość punktową. Świadczy to iż 

przychodnia uzyskuje terminowo  spłatę należności  i równocześnie do 30 dni reguluje 

swoje zobowiązania. Wartość należności pokrywają w całości wartość zobowiązań.  

 

 

 

4) Wskaźniki zadłużenia. 

Wskaźniki zadłużenia  

 
WARTOŚĆ WSKAŹNIKA  

2022 r. 2023 r. 2024 r.  
wskaźnik zadłużenia  

aktywów (%) 
 

5,17 
 

5,30 
 

5,33 

wskaźnik wypłacalności  
 

0,07 
 

0,07 
 

0,07 
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Interpretacja wyników  

Wartość wskaźnika  przyjmuje maksymalną wartość punktową. Świadczy to o prawidłowym 

i terminowym regulowaniu bieżących zobowiązań.  Wskaźnik potwierdza niezależność i 

samodzielność zakładu. Nie zaciągamy kredytów bankowych.    

 

 

 

 

 

9 Podsumowanie 
 

Podstawową działalnością zakładu jest działalność lecznicza polegająca na udzielaniu 

ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Zasadniczym 

celem działania realizacji usług dla NFZ jest zaspokajanie w sposób ciągły i trwały potrzeb obywateli w 

zakresie ochrony zdrowia w ramach gwarantowanych przez państwo świadczeń zdrowotnych. 

Podejmujemy działania zwiększające dostępność leczenia ,tak aby każdy obywatel otrzymał pomoc 

medyczną w sposób szybki i pozwalający na utrzymanie obywateli w poczuciu bezpieczeństwa. 

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz 

osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za 

częściową lub całkowitą odpłatnością. Opłaty za świadczenia zdrowotne udzielane odpłatnie w 

sytuacjach w których ustawa oraz odrębne przepisy dopuszczają taką możliwość ustalane są w 

oparciu o rzeczywiste koszty związane z realizacją procedur medycznych.   

Podkreślenia wymaga fakt, iż przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w 2021 stanowiły 72% 

naszych przychodów.  Wysokość kontraktu ma bezpośredni wpływ na kondycję finansową podmiotu.  

W obecnych warunkach prognozowanie sytuacji makroekonomicznej podmiotu obarczone jest 

dużym ryzykiem błędu. Należy sądzić, iż powrót do normalnej sytuacji potrwa dłużej a walka ze 

skutkami epidemii  czy wojna w Ukrainie będzie długotrwała i może mieć   większy wpływ na 

pogorszenie sytuacji finansowej. Według prognoz Ministra Finansów w 2022r stopa inflacji wyniesie 

9,1%  Należy się liczyć ze wzrostem w kolejnych latach. W celu złagodzenia skutków inflacji , w tym 

wzrostu kosztów energii elektrycznej i cieplnej  należy dążyć rokroczne  osiągać wyższe przychody z 

NFZ.    

W związku z powyższym uzyskanie w roku 2021 i w prognozach na lata 2022-2024 62% możliwych 

punktów w kategorii zyskowności przy maksymalnej punktacji wskaźników efektywności i zadłużenia 

oraz wysokiej oceny wskaźników płynności  mimo wszystko świadczy o stabilności ekonomiczno-

finansowej i sprawności bieżącego zarządzania zakładem. 

 

                                        DYREKTOR  
Zał. nr 1 Struktura organizacyjna 

Zał. nr 2  Struktura zatrudnienia  

Zał. nr 3 Kontrakt z NFZ. 
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