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1. ANALIZA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO 
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2019 ROK 
Bilans oraz rachunek zysków i strat są głównymi dokumentami dla dokonania analizy sytuacji ekonomiczno-
finansowej, wynikającej z dyspozycji Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 12.04.2017r. w sprawie wskaźników 
ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-
finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W związku z tym w tabelach poniżej 
przedstawiono skrócone (na potrzeby niniejszej analizy) wersje bilansu i rachunek zysków i strat WOLOiZOL 
w Gorzycach za lata 2018-2019, stanowiące bazę do dokonania wskaźnikowej analizy i oceny sytuacji 
ekonomiczno-finansowej w 2019r. zawartych w kolejnych jednostkach redakcyjnych niniejszego rozdziału. 

Maj 2020. Bilans 2018-2019 (zł). 
 

2018 
wykonanie 

2019 
wykonanie  

Maj 2020. Rachunek zysków 
 i strat 2018-2019 (zł). 

2018 
wykonanie 

2019 
wykonanie 

AKTYWA-RAZEM 22 274 999  22 415 093  A. Przych. netto ze sprz. i zrów. z nimi 19 372 955 20 953 521 
Aktywa trwałe 15 014 717 16 141 201  przych. netto ze sprz. produktów 19 777 639 21 249 082 

wartości niemat. i prawne 0 20 910   zmiana stanu produktów -404 684 -295 561 
rzeczowe aktywa trwałe 15 014 717 16 120 291  koszt wytw. prod. na własne potrzeby 0 0 

należności długoterm. 0  0  przychody netto ze sprz. tow. i mat. 0 0 
inwestycje długoterm. 0  0  B. Koszty działalności operacyjnej 19 518 538 22 057 372 

długoterm. rozl. międzyokr. 0  0  amortyzacja 692 688 675 423 
Aktywa obrotowe 7 260 282  6 273 892  zużycie materiałów i energii 2 901 521 2 888 674 

zapasy 268 153 220 774  usługi obce 1 544 811 1 932 589 
należności krótkoterminowe 1 690 164 1 978 020  podatki i opłaty 153 597 163 942 

należn. krótkot. dost. i usł. do 12 mcy 1 613 579 1 893 379  wynagrodzenia 11 513 148 13 279 157 
należn. krótkot. dost. i usł. pow. 12 mcy 66 66  ubezp. społ. i inne świadczenia 2 638 578 3 43 521 

inne należności 76 519 84 575  pozostałe koszty rodzajowe 74 195 74 066 
inwestycje krótkoterminowe 5 271 118 4 043 126  wartość sprz. towar. i materiałów  0 0 

krótkot. rozl. międzyokr. 30 847 31 972  C. Zysk (strata) ze sprzedaży -146 583 -1 103 851 
należne wpłaty na kapitał 0  0  D. Pozostałe przychody operacyjne 366 559 356 347 

udziały własne 0  0  zysk z rozchodu niefin. aktywów trwałych 0 0 
PASYWA-RAZEM 22 274 999  22 415 093  dotacje 212 082 211 246 

Kapitał własny 6 998 423 6 204 810  inne przychody operacyjne 154 477 145 101 
kapitał podstawowy 6 560 593  6 560 593  E. Pozostałe koszty operacyjne 122 779 71 848 

należne wpłaty na kap. podst. 0  0  strata z rozchodu niefin. aktywów trwałych 0 0 
udziały własne 0  0  aktualizacja wartości aktywów niefin. 0 0 

kapitał zapasowy 309 175  437 830  inne koszty operacyjne 122 779 71 848 
kapitał z aktualizacji wyceny 0  0  F. Zysk (strata) z dział. operacyjnej 98 197 -819 352 

pozostałe kapitały rezerwowe 0  0  G. Przychody finansowe 30 458 26 184 
zysk/strata z lat ubiegłych 0  0  dywidendy i udziały w zyskach 0 0 

zysk/strata netto 128 655  -793 613  odsetki 30 458 26 184 
odpis z zysku netto w ciągu roku obr 0  0  inne 0 0 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 276 576 16 210 283  H. Koszty finansowe 0 445 
rezerwy na zobow. długot. 1 779 609 1 949 046  odsetki 0 445 

rezerwy na zobow. krótkot. 520 417 646 541  inne 0 0 
kredyty długot. 0 0  I. Zysk (strata) brutto 128 655 -793 613 

inne zobowiązania długot. 639 563 793 038  J. Podatek dochodowy 0 0 
zobowiązania krótkot. 3 436 555 3 640 658  K. Pozostałe obow. zm. zysku (zw. straty) 0 0 

zobow. dost. i usł. do 12 mcy 444 184 460 493  L. Zysk (strata) netto 128 655 -793 613 zobow. dost. i usł. pow. 12 mcy 0 0  
pozostałe zobow. do 12 mcy 2 992 371 3 180 165     

rozlicz. międzyokresowe 8 900 432 9 181 000     
 

1.1. Analiza wskaźnikowa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
1.1.1. Wskaźniki zyskowności 

Wskaźniki zyskowności określają zdolność podmiotu do generowania zysków, a zatem ekonomiczną 
efektywność działalności. Dodatnie wartości wskaźników informują o racjonalnym gospodarowaniu, gdzie 
przychody podmiotu przewyższają koszty. 
Wskaźnik zyskowności netto (%) pokazuje jaką część przychodów stanowi odnotowany zysk lub strata. W ten 
sposób jest określona efektywność gospodarki finansowej w odniesieniu do relacji przychody ogółem – koszty 
ogółem podmiotu. 
Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%) określa ekonomiczną efektywność działania podmiotu, 
z uwzględnieniem działalności podstawowej oraz pozostałej działalności operacyjnej. 
Wskaźnik zyskowności aktywów (%) informuje o wielkości zysku lub straty przypadającej na jednostkę 
wartości zaangażowanych w podmiocie aktywów, czyli wyznacza on ogólną zdolność aktywów podmiotu 
do generowania zysku. 
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WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI WARTOŚĆ 
WSKAŹNIKA 

OCENA 
PODMIOTU 

WSKAŹNIK ZYSKOWNOŚCI NETTO (%)                                                                                               
(Wynik netto X 100%) / (Przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i 

materiałów + pozostałe przychody operacyjne + przychody finansowe) 
  

Lp. PRZEDZIAŁY WARTOŚCI OCENA 

-3,7 0 
1 poniżej 0,0% 0 
2 od 0,0% do 2,0% 3 
3 powyżej 2,0% do 4,0% 4 
4 powyżej 4,0% 5 

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

sprzedaży towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne) 
  

Lp. PRZEDZIAŁY WARTOŚCI OCENA 

-3,8 0 
1 poniżej 0,0% 0 
2 od 0,0% do 3,0% 3 
3 powyżej 3,0% do 5,0% 4 
4 powyżej 5,0% 5 

WSKAŹNIK ZYSKOWNOŚCI AKTYWÓW                                                                                                 
(Wynik netto X 100%) / Średni stan aktywów   gdzie średni stan aktywów to suma aktywów razem na koniec poprzedniego roku obrotowego i aktywów razem 

na koniec bieżącego roku obrotowego podzielona przez 2 
Lp. PRZEDZIAŁY WARTOŚCI OCENA 

-3,6 0 
1 poniżej 0,0% 0 
2 od 0,0% do 2,0% 3 
3 powyżej 2,0% do 4,0% 4 
4 powyżej 4,0% 5 

Zaprezentowane powyżej wskaźniki zyskowności WOLOiZOL w Gorzycach przyjmują wartości ujemne. 
W roku 2018 wskaźniki przyjmowały wartości dodatnie. Ujemne wskaźniki zyskowności za rok 2019 
zdecydowanie pogarszyły ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej. Działalność samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej nie jest nastawiona na generowanie zysków. 

1.1.2. Wskaźniki płynności 
Wskaźniki płynności określają zdolność podmiotu do terminowego regulowania zaciągniętych zobowiązań 
krótkoterminowych. Jeżeli poziom wskaźników obniża się, to występuje ryzyko utraty przez podmiot 
zdolności do terminowego regulowania zobowiązań. W przypadku gdy wskaźniki są zbyt wysokie, może to 
świadczyć o nieefektywnym gospodarowaniu posiadanymi środkami obrotowymi, takimi jak zapasy, 
należności lub środki finansowe. 
Wskaźnik bieżącej płynności określa zdolność podmiotu do spłaty zobowiązań krótkoterminowych poprzez 
upłynnienie wszystkich środków obrotowych. 
Wskaźnik szybkiej płynności określa zdolność podmiotu do spłacania zobowiązań krótkoterminowych 
najbardziej płynnymi aktywami, tj. krótkoterminowymi należnościami i aktywami finansowymi. 

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI WARTOŚĆ 
WSKAŹNIKA 

OCENA 
PODMIOTU 

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

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

miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe) 

  

Lp. PRZEDZIAŁY WARTOŚCI OCENA 

1,46 8 

1 poniżej 0,60 0 
2 od 0,60 do 1,00 4 
3 powyżej 1,00 do 1,50 8 
4 powyżej 1,50 do 3,00 12 
5 powyżej 3,00 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł 10 

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

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

miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe) 

  

Lp. PRZEDZIAŁY WARTOŚCI OCENA 

1,40 13 
1 poniżej 0,50 0 
2 od 0,50 do 1,00 8 
3 powyżej 1,00 do 2,50 13 
4 powyżej 2,50 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł 10 

Wskaźniki płynności WOLOiZOL w Gorzycach są na poziomie wskazującym na dobrą kondycję finansową 
i sytuacja ta pozwala mu prawidłowo na bieżąco regulować wszystkie zobowiązania. 
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1.1.3. Wskaźniki efektywności 
Wskaźnik rotacji należności (w dniach) określa długość cyklu oczekiwania podmiotu na uzyskanie należności 
za świadczone usługi. Im wyższy poziom wskaźnika, tym podmiot ma większe trudności ze ściągalnością 
swoich należności, co może obniżyć zdolność do terminowego regulowania zobowiązań. 
Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) określa okres, jaki jest potrzebny podmiotowi do spłacenia swoich 
zobowiązań krótkoterminowych. Zbyt wysoka wartość wskaźnika może świadczyć o trudnościach podmiotu 
w regulowaniu swoich bieżących zobowiązań. 

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI WARTOŚĆ 
WSKAŹNIKA 

OCENA 
PODMIOTU 

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

produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów)   
gdzie średni stan należności z tytułu dostaw i usług to suma tych należności na koniec poprzedniego roku 

obrotowego i na koniec bieżącego roku obrotowego podzielona przez 2 
Lp. PRZEDZIAŁY WARTOŚCI OCENA 

30 3 
1 poniżej 45 dni 3 
2 od 45 dni do 60 dni 2 
3 od 61 dni do 90 dni 1 
4 powyżej 90 dni 0 

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

produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów)   
gdzie średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług to suma tych zobowiązań na koniec poprzedniego roku 

obrotowego i na koniec bieżącego roku obrotowego podzielona przez 2 
Lp. PRZEDZIAŁY WARTOŚCI OCENA 

8 7 
1 do 60 dni 7 
2 od 61 dni do 90 dni 4 
3 powyżej 90 dni 0 

Na wysoki wskaźnik rotacji należności mają wpływ rozliczenia z NFZ. Rotacja zobowiązań wskazuje na 
krótki okres regulowania zobowiązań. Wskaźniki efektywności WOLOiZOL w Gorzycach są na poziomie 
wskazującym na dobrą ściągalność jego należności i dobrą zdolność do terminowego regulowania 
zobowiązań. 

1.1.4. Wskaźniki zadłużenia 
Wskaźnik zadłużenia aktywów (%) informuje o stopniu finansowania aktywów kapitałami obcymi. Zbyt 
wysoka wartość wskaźnika podważa wiarygodność finansową podmiotu. 
Wskaźnik wypłacalności określa wielkość funduszy obcych przypadającą na jednostkę funduszu własnego. 
Wysoka wartość wskaźnika wskazuje na możliwość utraty zdolności do regulowania przez podmiot 
zobowiązań. 

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA WARTOŚĆ 
WSKAŹNIKA 

OCENA 
PODMIOTU 

WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA AKTYWÓW (%)                                                                                              
(Zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania) x 100% / 

Aktywa razem 
  

Lp. PRZEDZIAŁY WARTOŚCI OCENA 

31 10 
1 poniżej 40% 10 
2 od 40% do 60 % 8 
3 powyżej 60% do 80% 3 
4 powyżej 80% 0 

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

własny 
  

Lp. PRZEDZIAŁY WARTOŚCI OCENA 

1,13 6 

1 od 0,00 do 0,50 10 
2 od 0,51 do 1,00 8 
3 od 1,01 do 2,00 6 
4 od 2,01 do 4,00 4 
5 powyżej 4,00 lub poniżej 0,00 0 

Zadłużenie aktywów kapitałami obcymi na poziomie poniżej 40% i wielkość funduszy obcych przypadająca 
na jednostkę funduszu własnego na poziomie poniżej 1 wskazują na zdolności do terminowego regulowania 
zobowiązań przez WOLOiZOL w Gorzycach i potwierdzają jego wiarygodność i dobrą kondycję finansową. 
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1.2.  Ocena wskaźnikowa sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej 

Podsumowanie wyników oceny sytuacji 
ekonomiczno-finansowej 2019 

Wskaźnik 
2019 

Ocena pkt 
2019 

1.1. Zyskowność netto (%) -3,7 0 
1.2. Zyskowność dział operacyjnej (%) -3,8 0 
1.3. Zyskowność aktywów (%) -3,6 0 
 Razem: 0 
2.1. Płynność bieżąca 1,46 8 
2.2. Płynność szybka 1,40 13 
 Razem: 21 
3.1. Efektywność - rotacja należności (dni) 30 3 
3.2. Efektywność - rotacja zobowiązań (dni) 8 7 
 Razem: 10 
4.1. Zadłużenie - aktywa (%) 31 10 
4.2. Zadłużenie - wypłacalność 1,13 6 
 Razem: 16 
 Ocena łączna: 47 

 

1.3.  Podsumowanie analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu leczniczego za 2019r. - 
wnioski 

Dokonana analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej WOLOiZOL w Gorzycach za 2019r. potwierdza jego 
wiarygodność finansową i zdolność do wywiązywania się z zobowiązań - Ośrodek na bieżąco realizuje 
zobowiązania własne wykorzystując terminowe zapłaty należności od kontrahentów (głównie środki 
z Narodowego Funduszu Zdrowia). Na koniec 2019r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Ośrodek nie 
korzysta z kredytów bankowych lub innych instrumentów zabezpieczających przed utratą płynności, a wskaźniki 
płynności utrzymują się na poziomie określanym jako dobry. Pogarszające się jednak wskaźniki płynności 
pokazuję zbliżające się niebezpieczeństwo utraty płynności. Ryzyka stopy procentowej, kredytowe, kursowe 
i przepływów nie występują. Zakończenie 2019r. ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 793,6 tys. zł 
spowoduje zniwelowanie fundusz zakładu oraz powstanie straty do pokrycia w latach następnych w kwocie 
355,8 tys. zł. Ten fakt nie pozwala ocenić sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2019r. jako zadowalającej. 
 
2. PROGNOZA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ NA KOLEJNE TRZY LATA 
OBROTOWE (2020, 2021, 2022) WRAZ Z OPISEM PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ 
 

2.1. Opis przyjętych założeń makroekonomicznych i mikroekonomicznych z uwzględnieniem ich 
wpływu na projekcję dotyczącą sprawozdań finansowych w latach objętych prognozą  

 Prognoza sytuacji Ośrodka przy uwzględnieniu założeń makroekonomicznych i mikroekonomicznych nie 
przedstawia się optymistycznie. Bezwzględnie konieczne jest zwiększenie nakładów w zakresie całodobowej 
opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Potrzeby w tym zakresie dotychczas są ignorowane niezależnie 
od opcji politycznej sprawującej władzę, chociaż zarówno zaburzenia psychiczne, jak i uzależnienie od 
substancji intokcykacyjnych (alkohol, narkotyki, dopalacze, itp.) należy uznawać za choroby cywilizacyjne, 
a co najmniej za zagrożenia cywilizacyjne. Eksperci i analitycy ochrony zdrowia oraz rzecznicy praw pacjenta 
i praw obywatelskich wskazują na potrzebę co najmniej 20-procentowego wzrostu nakładów środków 
publicznych na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych w całodobowych oddziałach 
psychiatrycznych i leczenia uzależnień – bez uwzględniania skutków finansowych działań podejmowanych 
przez te oddziały dla zapobiegania oraz zwalczania zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2. Zdaniem 
sporządzającego raport przy uwzględnieniu nakładów koniecznych na zwalczanie zakażeń wywołanych 
wirusem SARS-CoV-2 finansowanie świadczeń gwarantowanych ze środków publicznych powinno osiągnąć 
wzrost o ok. 35% w porównaniu do roku 2019r. Przy uwzględnieniu dotychczasowych priorytetów 
przeznaczania pieniędzy publicznych na walkę z pandemią SARS-CoV-2 wydaje się, że finansowanie 
świadczeń zdrowotnych w powyższych zakresach ulegnie niewielkiej poprawie, co w połączeniu 
z wykonaniem kosztownych obowiązków nałożonych przez prawodawcę i z koniecznością realizacji 
zrozumiałych oczekiwań płacowych pracowników nie pozwoli bilansować przychodów i kosztów. 

 Dane raportu dotyczące roku 2020 są podane zgodnie z aktualnym w czasie sporządzania raportu planem 
finansowym i inwestycyjnym na rok 2020 (z niewielką korektą w przepływach finansowych). 
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 Zakłada się, że przychody z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych gwarantowanych ze środków 
publicznych wzrosną w 2021 o ok. 9,5% w odniesieniu do planu na 2020 rok i w 2022 roku wzrosną 
o ok. 10,2% w odniesieniu do zakładanego planu na rok 2021. Plany wykorzystania bazy łóżek/miejsc w 
latach 2020-2022 zakładają dotychczasowe optymalne wykorzystanie bazy łóżkowej przeznaczonej na 
udzielanie świadczeń zdrowotnych gwarantowanych ze środków publicznych (zaplanowano średnie 
wykorzystanie na poziomie 345 łóżek – z bazy 361 łóżek). 

 Przychody na działalność warsztatu terapii zajęciowej są prognozowane zgodnie z algorytmem 
przewidzianym w przepisach prawa: coroczne wzrosty ok. 5-6%, przy założeniu wykorzystania 
wszystkich 35 miejsc. 

 Przychody dotacyjne na pozaleczniczą działalność wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia 
i współuzależnienia (ROPS i PARPA) oraz przychody dotacyjne na sport, kulturę i rekreację osób 
niepełnosprawnych (z Powiatu Wodzisławskiego) na łącznym poziomie około 85-90 tys. zł, w każdym z lat 
2020-2022, a przychody z najmów, innych niemedycznych usług/sprzedaży na poziomie zbliżonym do 2019r. 

 Przychody z opłat za świadczenia towarzyszące, czyli z opłat za zakwaterowanie i wyżywienie 
w psychiatrycznym zakładzie opiekuńczo-leczniczym (art. 18 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - tekst. jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 1938 ze zm.) 
w latach 2020-2022 zaplanowano z założeniem tendencji wzrostowej po ok. 8,0% rocznie i założono, że 
wyniosą: od około 2 mln 410 tys. zł w 2020r., poprzez  około 2 mln 600 tys. zł w 2021r. do około 2 mln 
800 tys. zł w 2022r. (podane kwoty są porównywalne z tendencją wzrostu opłat w ostatnich latach). 

 Przychody w każdym z lat 2020-2022 z tytułu realizacji zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych - prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej (umowy z Powiatem 
Wodzisławskim) zaplanowano według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.05.2003r. w sprawie 
algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (tekst jedn. Dz.U. 
z 2019r. poz. 1605). Ewentualny wzrost wartości tej umowy nie wpłynie na zmianę wyniku finansowego, 
w związku z  obowiązkiem zapewnieniu corocznego bilansowania się przychodów i kosztów działalności 
warsztatu terapii zajęciowej. 

 Zatrudnianie pracowników udzielających świadczeń zdrowotnych w ilości zapewniającej spełnienie 
wymaganych norm oraz pracowników niepełnosprawnych w ilości zapewniającej brak wpłat na PFRON. 

 Utrzymanie zatrudnienia etatowego na obecnym poziomie, przy założeniu kontynowania działań dla 
zmiany obecnego brzmienia § 13 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U.2019.1285, ze 
zm.), który wprowadza od 31.12.2020r. sztywne, niewynikające z charakteru udzielanych świadczeń 
i niemożliwe do realizacji normy dotyczące ilości i kwalifikacji etatów pielęgniarskich wymaganych przy 
udzielaniu świadczeń gwarantowanych. 

 Inwestycje: 
rok 2020 - do kwoty ≈ 2 mln 729 tys. zł, w tym środki własne ≈  900,5 tys. zł, a środki zewnętrzne ≈ 
1 mln 828,5 tys. zł, 
rok 2021 - do kwoty ≈ 1 mln 500 tys. zł, w tym środki własne ≈ 500 tys. zł, a środki zewnętrzne ≈ 
1 mln zł, 
rok 2022 - do kwoty ≈ 2 mln 100 tys. zł, w tym środki własne ≈ 1 mln 100 tys. zł, a środki zewnętrzne ≈ 
1 mln zł. 
Środki planowane na inwestycje w latach 2020 - 2022 kształtują się na dość wysokim poziomie 
i wykazują zmienną tendencję. WOLOiZOL w Gorzycach w okresie 2020-2022 oraz w kilku następnych 
latach przewiduje główny kierunek inwestowania w modernizację źródeł ciepła, sieci przesyłowych 
i termomodernizacje. Ważnym aspektem działań jest fakt, że teren Ośrodka oraz budynek Zameczek są 
wpisane do rejestru zabytków. Z tego też wynika konieczność podejmowania działań mających na celu 
rewaloryzacje budynku Zameczek wraz z rekompozycją terenów parkowych. Ośrodek zakłada, że 
podmiot tworzący w znacznym stopniu zaangażuje swoje środki w modernizację jego majątku oraz będzie 
wspierał Ośrodek w pozyskiwaniu innych zewnętrznych źródeł finansowania (środki unijne/środki 
funduszy ochrony środowiska itp.). Podane w raporcie wartości mogą ulec zmianie w przypadku zmiany 
polityki podmiotu tworzącego lub innych istotnych okoliczności mających wpływ na podejmowane przez 
WOLOiZOL w Gorzycach działania. 
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 Amortyzacja w latach 2020-2022 planowana jest zgodnie z planem amortyzacji dotychczasowego majątku 
z uwzględnieniem nowych inwestycji planowanych do oddania do użytkowania w tych samych latach. 
Część nakładów inwestycyjnych z lat 2020-2022 z uwagi na założone dłuższe procesy inwestycyjne może 
być traktowana na koniec 2022r. jako środki trwałe w budowie. Założenia raportu dotyczące działań 
inwestycyjnych w latach 2020-2022 są obecnie podporządkowane ich skutkom kosztowym (amortyzacja), 
mającym bezpośredni wpływ na wynik finansowy. Jednak z uwagi na wiele niewiadomych dotyczących 
systemowego „umiejscowienia” obecnego zakresu działalności leczniczej WOLOiZOL w Gorzycach 
w przyszłych systemowych rozwiązaniach dla psychiatrii i leczenia uzależnień, obecne prognozy 
inwestycyjne i amortyzacyjne mogą ulec zmianie – stosownie do powstających w otoczeniu szans na 
zagwarantowanie stabilnej przyszłości dla Ośrodka. 

 Wskazane w raporcie prognozy i ich założenia mogą ulec zmianie w szczególności z powodu istotnych 
okoliczności, które wystąpią w otoczeniu WOLOiZOL w Gorzycach lub w nim samym i staną się szansą lub 
zagrożeniem dla jego rozwoju i działalności. 

 
 2.2. Prognoza rachunku zysków i strat na lata 2020, 2021 i 2022 

Maj  2020. Rachunek zysków i strat 
2020-2022 prognoza (zł). 

2020 
prognoza 

2021 
prognoza 

2022 
prognoza 

A. Przych. netto ze sprz. i zrów. z nimi 21 265 000 23 470 000 25 740 000 
przych. netto ze sprz. produktów 21 655 000 23 900 000 26 200 000 

zmiana stanu produktów -390 000 -430 000 -460 000 
koszt wytw. prod. na własne potrzeby 0 0  0  

przychody netto ze sprz. tow. i mat. 0 0  0  
B. Koszty działalności operacyjnej 24 591 000 26 190 000 27 340 000 

amortyzacja 740 000 820 000 850 000 
zużycie materiałów i energii 3 162 000 3 300 000 3 400 000 

usługi obce 2 536 000 2 750 000 2 900 000 
podatki i opłaty 181 000 185 000 190 000 
wynagrodzenia 14 386 000 15 300 000 16 000 000 

ubezp. społ. i inne świadczenia 3 496 000 3 740 000 3 900 000 
pozostałe koszty rodzajowe 90 000 95 000 100 000 

wartość sprz. towar. i materiałów  0 0  0  
C. Zysk (strata) ze sprzedaży -3 326 000 -2 720 000 -1 600 000 
D. Pozostałe przychody operacyjne 374 000 395 000 410 000 

zysk z rozchodu niefin. aktywów trwałych 0 0  0  
dotacje 237 000 245 000 250 000 

inne przychody operacyjne 137 000 150 000 160 000 
E. Pozostałe koszty operacyjne 109 000 120 000 130 000 

strata z rozchodu niefin. aktywów trwałych 0 0  0  
aktualizacja wartości aktywów niefin. 0 0  0  

inne koszty operacyjne 109 000 120 000 130 000 
F. Zysk (strata) z dział. operacyjnej -3 061 000 -2 445 000 -1 320 000 
G. Przychody finansowe 0 0 0 

dywidendy i udziały w zyskach 0 0  0  
odsetki 0 0 0 

inne 0 0  0  
H. Koszty finansowe 70 000 350 000  400 000  

odsetki 0 0  0  
inne 70 000 350 000  400 000  

I. Zysk (strata) brutto -3 131 000 -2 795 000 -1 720 000 
J. Podatek dochodowy 0 0  0  
K. Pozostałe obow. zm. zysku (zw. straty) 0 0  0  
L. Zysk (strata) netto -3 131 000 -2 795 000 -1 720 000 
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2.3. Prognoza bilansu na lata 2020, 2021 i 2022 
Maj 2020. Bilans 2020-2022 

prognoza (zł). 
2020 

prognoza 
2021 

prognoza 
2022 

prognoza 
AKTYWA-RAZEM 23 453 783 24 414 288 26 025 370 

Aktywa trwałe 18 130 201 18 795 288 20 060 201 
wartości niemat. i prawne 19 885 4 972  0  

rzeczowe aktywa trwałe 18 110 316 18 790 316 20 060 201 
należności długoterm. 0 0  0  
inwestycje długoterm. 0 0  0  

długoterm. rozl. międzyokr. 0 0  0  
Aktywa obrotowe 5 323 582 5 619 000 5 965 169 

zapasy 288 582 330 000 400 000 
należności krótkoterminowe 1800 000 2 041 000 2 265 000 

należn. krótkot. dost. i usł. do 12 mcy 1 712 000 1 950 000 2 170 000 
należn. krótkot. dost. i usł. pow. 12 mcy 66  66  66  

inne należności 87 934 90 934 94 934 
inwestycje krótkoterminowe 3 200 000 3 210 000 3 260 000 

krótkot. rozl. międzyokr. 35 000 38 000 40 169 
należne wpłaty na kapitał 0 0  0  

udziały własne 0 0  0  
PASYWA-RAZEM 23 453 783 24 414 288 26 025 370 

Kapitał własny 3 073 810 2 669 810 2 924 810 
kapitał podstawowy 6 560 593 6 560 593 6 560 593 

należne wpłaty na kap. podst. 0 0  0  
udziały własne 0 0  0  

kapitał zapasowy 0 0 0 
kapitał z aktualizacji wyceny 0 0  0  

pozostałe kapitały rezerwowe 0 0  0  
zysk/strata z lat ubiegłych -355 783 -1 095 783  -1 915 783  

zysk/strata netto -3 131 000 -2 795 000 - 1 720 000 
odpis z zysku netto w ciągu roku obr 0 0  0  

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20 379 973 21 744 478 23 100 560 
rezerwy na zobow. długot. 2 255 587 2 635 587 3 035 587 

rezerwy na zobow. krótkot. 730 000 780 000 840 000 
kredyty długot. 2 000 000 2 200 000 2 500 000 

Inne zbow. długot. 995 413 1 000 000 1 000 000 
inne zobowiązania krótkot. 3 820 000 3 889 918 3 901 000 

zobow. dost. i usł. do 12 mcy 520 000 551 000 551 000 
zobow. dost. i usł. pow. 12 mcy 0 0  0  

pozostałe zobow. do 12 mcy 3 300 000 3 338 918 3 350 000 
rozlicz. międzyokresowe 10 578 973 11 238 973 11 823 973 

 

2.3.1. Prognoza kształtowania się wielkości zobowiązań wymagalnych w latach 2020, 2021 i 2022 
Maj 2020. Zobowiązania wymagalne w latach 2020-2022. 2020 prognoza 2021 prognoza 2022 prognoza 

Zobowiązania wymagalne (zł) 1.000.000 1.200.000 1.300.000 
WOLOiZOL w Gorzycach przewiduje wystąpienie zobowiązań wymagalnych w latach 2020-2022. 
 

2.4. Prognoza wartości wskaźników ekonomiczno-finansowych wraz z podsumowaniem wyników 
prognozy wskaźnikowej projekcji sytuacji ekonomiczno-finansowej na lata 2020, 2021 i 2022 

Maj 2020. 
Tabela podsumowująca wyniki oceny 

sytuacji ekonomiczno-finansowej 
2020-2022. 

Wskaźnik 
2019 

Wskaźnik 
2020 

prognoza 

Wskaźnik 
2021 

prognoza 

Wskaźnik 
2022 

prognoza 

Ocena 
pkt 

2019 

Ocena 
pkt 

2020 
prognoza 

Ocena 
pkt 

2021 
prognoza 

Ocena 
pkt 

2022 
prognoza 

1.1. Zyskowność netto (%) -3,7 -14,2 -11,5 -6,5 0 0 0 0 
1.2. Zyskowność dział operacyj. (%) -3,8 -13,9 -10,1 -5,0 0 0 0 0 
1.3. Zyskowność aktywów (%) -3,6 -13,7 -11,7 -6,8 0 0 0 0 
    1. Razem: 0 0 0 0 
2.1. Płynność bieżąca 1,46 1,16 1,20 1,25 8 8 8 8 
2.2. Płynność szybka 1,40 1,10 1,12 1,17 13 13 13 13 
    2. Razem: 21 21 21 21 
3.1. Efektywność-rotacja należ. (dni) 30 30 28 29 3 3 3 3 
3.2. Efektywność-rotacja zob. (dni) 8 8 8 8 7 7 7 7 
    3. Razem: 10 10 10 10 
4.1. Zadłużenie-aktywa (%) 31 42 43 43 10 8 8 8 
4.2. Zadłużenie-wypłacalność 1,13 3,19 3,93 3,86 6 4 4 4 

    4. Razem: 16 12 12 13 
    Łącznie: 47 43 43 43 
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2.5. Podsumowanie prognozy  
Podsumowując prognozę dla WOLOiZOL w Gorzycach na lata 2020-2022 należy stwierdzić, że dodatnie 
wyniki finansowe z lat 2012 – 2016 oraz z roku 2018 (przy uwzględnieniu straty za rok 2017 pokrytej 
z funduszu zakładu) pozwoliły zbudować fundusz zakładu na koniec 2019r. w wysokości 437.829,90 zł. 
W związku z tym uzyskana strata netto na koniec 2019r. w wysokości 793.612,55 zł będzie mogła być 
pokryta w części z funduszu zakładu (437.829,90 zł), a pozostała część straty netto w wysokości 344.782,65 zł 
pozostanie do rozliczenia w latach następnych. Przyczyną wygenerowania straty w roku 2019 były przede 
wszystkim uwarunkowania funkcjonujące w otoczeniu Ośrodka, na które nie miał on zasadniczego wpływu. 
Wielkość straty za 2019 rok pozostałej do rozliczenia w latach przyszłych jest niższa od wartości amortyzacji 
(na koniec 2019r. wynosi ona 675.422,57 zł) i w związku z tym nie zachodzą obecnie przesłanki do pokrycia 
tej straty przez podmiot tworzący. Jednak prognozy ujemnych wyników finansowych za rok 2020 i lata 
następne (z przyczyn dotyczących otoczenia Ośrodka, na które nie ma on zasadniczego wpływu) przewidują 
pokrycie przez podmiot tworzący części strat przekraczające wysokość amortyzacji: za 2020r. w wysokości 
2.391.000 i za 2021r. w wysokości 1.925.000. Sytuacja ta jednoznacznie wskazuje, że utrzymanie płynności 
finansowej przez Ośrodek będzie wymagało pozyskania kredytu lub pożyczki lub innej formy wsparcia 
finansowego w kwocie do 3 mln zł. Projektowane pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej wynika 
przede wszystkim z niedostosowania poziomu finansowania świadczeń zdrowotnych do stale zwiększających 
się kosztów funkcjonowania podmiotów leczniczych, wynikających z konieczności realizacji kosztownych 
obowiązków prawnych (głównie w zakresie zapewnienia wzrostu wynagrodzeń zawyżonych norm 
zatrudnienia) i kosztownych obowiązków zapobiegania i zwalczania zagrożeń wywołanych zakażeniami 
wirusem SARS-CoV-2, opisanych w dalszej części raportu. 
 
3. INFORMACJA O ISTOTNYCH ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA SYTUACJĘ 
EKONOMICZNO-FINANSOWĄ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ 
Odnosząc się do przewidywania zdarzeń mogących mieć wpływ na sytuację ekonomiczno–finansową Ośrodka 
przede wszystkim należy wskazać te elementy otoczenia Ośrodka, które generują dodatkowe koszty, bez 
zapewnienia źródeł ich pokrycia (np. poprzez zwiększenie ceny udzielanych świadczeń): 
 Koszty realizacji obowiązku podnoszenia wynagrodzeń do poziomu określonego w ustawie z dnia 8 czerwca 

2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych (Dz.U.2020.830), w tym zagrożenie zwiększenia kosztów płac ze względu na 
możliwe roszczenia pracowników niemedycznych (wynikające z dysproporcji płac, która już powstała 
ze względu na realizowany wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i która powstaje w związku z realizacją 
ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych). 

 Skutki na przyszłe lata kosztów pracy wynikające z nowych wysokości płacy minimalnej pracowników 
Ośrodka oraz wzrostu kosztów umów z kontrahentami, u których do tej pory głównym kosztem była praca 
opłacana poniżej płacy minimalnej (ustawa z 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - 
tekst jedn. Dz.U. 2018.2177, ze zm). 

 Koszty wdrożenia i stosowania w przyszłych latach przepisów ustawy z dnia 4 października 2018r. 
o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U.2018.2215, ze zm.). 

 Skutki na przyszłe lata zapewnienia i utrzymania wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek w oparciu 
o rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz.U.2020.320, ze zm.). 

 Konieczność ustalania wynagrodzeń dla lekarzy zapobiegających ich odejściu z pracy (dla utrzymania 
poziomu wymaganych norm, a tym samym obecnej ilość świadczeń) oraz zwiększenia zatrudnienia lekarzy. 

 Zagrożenia wynikające z § 13 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U.2019.1285, ze zm.), 
który wprowadził sztywne, niewynikające z charakteru udzielanych świadczeń i niemożliwe do realizacji 
normy dotyczące ilości i kwalifikacji etatów pielęgniarskich wymaganych przy udzielaniu świadczeń 
gwarantowanych. Jeżeli przepis ten nie ulegnie zmianie to od 31 grudnia 2020r. Ośrodek będzie musiał 
zwiększyć obecne zatrudnienie pielęgniarek (dziś 70 etatów) o 98 etatów, czyli musiałby uzyskać docelowe 
zatrudnienie na poziomie 168 etatów, by w dalszym ciągu realizować umowę z NFZ na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. 
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 Koszty realizacji art. 56 ustawy z 28.04.2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (tekst jedn. Dz.U.2020.702, 
ze zm.) oraz art. 59aa ustawy z 24.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (tekst. jedn. Dz.U.2019.1373, ze zm.) - zapewnienie od 01.01.2019r. prowadzenia wskazanej 
dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej, wykonania obowiązku zgłoszenia do CSIOZ gotowości podłączenia 
systemów do platformy P1 w określonych terminach oraz zapewnienie od 01.01.2021r. sporządzania skierowań w 
formie elektronicznej. Istotnym skutkiem organizacyjno-finansowym, będzie również konieczność zastosowania wersji 
elektronicznej dokumentacji przymusowej. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zastosowania przymusu 
bezpośredniego w systemie elektronicznym wymusi wprowadzanie w czasie rzeczywistym wpisów dotyczących 
sprawdzenia przez pielęgniarkę stanu fizycznego osoby unieruchomionej co 15 minut – zgodnie art. 18a ust. 3 ustawy z 
dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.  

 Koszty realizacji art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.1020, ze zm.) - zapewnienie od 1 stycznia 2021r. wykonywania 
obowiązku komunikacji wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tzw. pełna elektronizacja 
zamówień publicznych). 

 Konieczność wprowadzenia stałego nadzoru nad pacjentami Oddziału Terapii Uzależnień generować będzie koszty 
zakupu i instalacji monitoringi wizyjnego, a także koszty osobowe i technologiczne związane z jego obsługą. 
Zaznaczyć należy, iż koszty te mogą być zdecydowanie wyższe w przypadku uznania przez Rzecznika Praw Pacjenta 
lub Rzecznika Praw Obywatelskich za niewystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów monitorowania 
klatek schodowych i korytarzy, co będzie tożsame z potrzebą wprowadzenia nadzoru fizycznego nad pacjentami 
skutkującą koniecznością fizycznej obecności dodatkowego pracownika. 

 Wycena osobodnia za całodobowe psychiatryczne świadczenia opiekuńczo-lecznicze, jest zdecydowanie 
zaniżona w odniesieniu do faktycznych kosztów tych świadczeń, a także w odniesieniu do wyceny osobodnia 
w oddziałach dziennych (skutek Obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 
z 29.06.2016r. w sprawie taryf świadczeń w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień). Koszt utrzymania 
pacjentów w całodobowym oddziale opiekuńczo – leczniczym psychiatrycznym jest niewspółmiernie wyższy 
w porównaniu z oddziałem dziennym psychiatrycznym. 

 Wdrożenie nowych procedur dotyczących planowania inwestycji – ustawa z dnia 12 kwietnia 2018r. o zmianie 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U.2018.1128) włączyła Ośrodek do grupy podmiotów leczniczych zobowiązanych do opiniowania celowości 
inwestycji w systemie IOWISZ (który wcześniej jako podmiot udzielający świadczeń stacjonarnych nieszpitalnych 
nie był objęty obowiązkiem opiniowania celowości inwestycji). 

 Realizacja postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, że brak spełnienia wymagań, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej w pozostałych do wykonania dwóch zakresach 
nie ma wpływu na bezpieczeństwo pacjentów. Aktualnie zakładany termin realizacji zapewnienia 
pomieszczenia umożliwiającego dodatkowo mycie i dezynfekcję środków transportu, wyposażonego w myjnię-
dezynfektor to 31.12.2020r. 

 Koszty zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób wynikające z trwającego stanu epidemii wywołanego 
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Utrzymywanie się stanu epidemii (oprócz dzisiejszych wysokich kosztów 
ponoszonych na zabezpieczenie pracowników i pacjentów przez transmisją wirusa) może spowodować 
konieczność przeznaczenia dzisiejszych wieloosobowych sal chorych na jednoosobowe izolatki, co może 
wpłynąć na potrzebę przeznaczenia dodatkowych środków na inwestycje i może skutkować zmniejszoną ilością 
pacjentów, a tym samym zmniejszoną wartością kontraktów z NFZ. 

 Konieczność podejmowania przez Ośrodek w najbliższych latach działań związanych z  modernizacją źródeł 
ciepła oraz sieci przesyłowych. 

 Konieczność zapewnienia odpowiedniego stanu terenu, w tym drzewostanu oraz budynku Zameczek 
wpisanych do rejestru zabytków i wynikających z tego obowiązków dla Ośrodka jako użytkownika. 

 Brak znaczących możliwości rozwoju Ośrodka wynikających z ograniczeń dotyczących budowy nowych 
obiektów lub rozbudowy istniejących na terenach użytkowanych przez Ośrodek podlegających ochronie 
konserwatorskiej, a określonych przez służby ochrony zabytków i wprowadzonych do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce. 

 Zakłada się, że w okresie objętym raportem zostaną zaangażowane środki podmiotu tworzącego i inne 
zewnętrzne, które będą podstawą modernizacji majątku trwałego Ośrodka, co da szanse dalszego jego rozwoju. 
Zakłada się również, że utrzymanie płynności finansowej będzie wymagało pomocy podmiotu tworzącego oraz 
pozyskania kredytu lub pożyczki lub innej formy wsparcia finansowego. 

 
Za zgodność z oryginałem – Dyrektor WOLOiZOL w Gorzycach:  
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