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1. ANALIZA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO 
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2020 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 rachunku zysków i strat WOLOiZOL 
w Gorzycach za lata 2019-2020, stanowiące bazę do dokonania wskaźnikowej analizy i oceny sytuacji 
ekonomiczno-finansowej w 2020r. zawartych w kolejnych jednostkach redakcyjnych niniejszego rozdziału. 

Maj 2021. Bilans 2019-2020 (zł). 2019 
wykonanie 

2020 
wykonanie  

Maj 2021. Rachunek zysków 
 i strat 2019-2020 (zł). 

2019 
wykonanie 

2020 
wykonanie 

AKTYWA-RAZEM 22 415 093  22 163 212   A. Przych. netto ze sprz. i zrów. z nimi 20 953 521  18 632 354  
Aktywa trwałe 16 141 201  16 205 902   przych. netto ze sprz. produktów 21 249 082  19 103 331  

wartości niemat. i prawne 20 910  19 885   zmiana stanu produktów -295 561  -470 977  
rzeczowe aktywa trwałe 16 120 291  16 186 017   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 22 057 372  24 350 034  

długoterm. rozl. międzyokr. 0  0   amortyzacja 675 423  772 501  
Aktywa obrotowe 6 273 892  5 957 310   zużycie materiałów i energii 2 888 674  3 565 943  

zapasy 220 774  381 177   usługi obce 1 932 589  1 942 235  
należności krótkoterminowe 1 978 020  1 864 020   podatki i opłaty 163 942  175 865  

należn. krótkot. dost. i usł. do 12 mcy 1 893 379  1 780 158   wynagrodzenia 13 279 157  14 522 643  
należn. krótkot. dost. i usł. pow. 12 mcy 66  66   ubezp. społ. i inne świadczenia 3 043 521  3 318 926  

inne należności 84 575  83 796   pozostałe koszty rodzajowe 74 066  51 921  
inwestycje krótkoterminowe 4 043 126  3 663 424   wartość sprz. towar. i materiałów  0  0  

krótkot. rozl. międzyokr. 31 972  48 689   C. Zysk (strata) ze sprzedaży -1 103 851  -5 717 680  
należne wpłaty na kapitał 0  0   D. Pozostałe przychody operacyjne 356 347  1 371 778  

udziały własne 0  0   zysk z rozchodu niefin. aktywów trwałych 0  0  
PASYWA-RAZEM 22 415 093  22 163 212   dotacje 211 246  889 748  

Kapitał własny 6 204 810  1 803 448   inne przychody operacyjne 145 101  482 030  
kapitał podstawowy 6 560 593  6 560 593   E. Pozostałe koszty operacyjne 71 848  58 967  

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 437 830  0   inne koszty operacyjne 71 848  58 967  
kapitał z aktualizacji wyceny 0  0   F. Zysk (strata) z dział. operacyjnej -819 352  -4 404 869  

pozostałe kapitały rezerwowe 0  0   G. Przychody finansowe 26 184  3 512  
zysk/strata z lat ubiegłych 0  -355 783   dywidendy i udziały w zyskach 0  0  

zysk/strata netto -793 613  -4 401 362   odsetki 26 184  3 512  
odpis z zysku netto w ciągu roku obr 0  0   inne 0  0  

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16 210 283  20 359 764   H. Koszty finansowe 445  5  
rezerwy na zobow. długot. 1 949 046  2 440 090   odsetki 445  5  

rezerwy na zobow. krótkot. 646 541  626 475   inne 0  0  
kredyty długot. 0  0   I. Zysk (strata) brutto -793 613  -4 401 362  

inne zobowiązania długot. 793 038  790 862   J. Podatek dochodowy 0  0  
zobowiązania krótkot. 3 640 658  4 207 012   K. Pozostałe obow. zm. zysku (zw. straty) 0  0  

zobow. dost. i usł. do 12 mcy 460 493  639 015   L. Zysk (strata) netto -793 613 -4 401 362 kredyt krótkoterm. 0 0  
zobow. dost. i usł. pow. 12 mcy 0  0      

pozostałe zobow. do 12 mcy 3 180 165  3 567 997      
rozlicz. międzyokresowe 9 181 000 12 295 325     

 

1.1. Analiza wskaźnikowa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – 2020r. 
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 

-21,5 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 

-21,5 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 

-19,7 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 

Zaprezentowane powyżej wskaźniki zyskowności WOLOiZOL w Gorzycach przyjmują wartości ujemne. 
W 2019r. wskaźniki przyjmowały zdecydowanie niższe wartości ujemne. Wysokość ujemnych wskaźników 
zyskowności za 2020r. zdecydowanie pogorszyła 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 

1,22 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 

1,14 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 ulegają systematycznemu pogorszeniu i wskazują, że 
w niedalekiej przyszłości mogą wystąpić problemy z utrzymaniem płynności finansowej (obecna  sytuacja 
pozwala jeszcze 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 

35 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 

11 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 

36 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 

4,47 0 

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 – 2020r. 

Podsumowanie wyników oceny sytuacji 
ekonomiczno-finansowej 2020 

Wskaźnik 
2020 

Ocena pkt 
2020 

1.1. Zyskowność netto (%) -21,5 0 
1.2. Zyskowność dział operacyjnej (%) -21,5 0 
1.3. Zyskowność aktywów (%) -8,1 0 
 Razem: 0 
2.1. Płynność bieżąca 1,22 8 
2.2. Płynność szybka 1,14 13 
 Razem: 21 
3.1. Efektywność - rotacja należności (dni) 35 3 
3.2. Efektywność - rotacja zobowiązań (dni) 11 7 
 Razem: 10 
4.1. Zadłużenie - aktywa (%) 36 10 
4.2. Zadłużenie - wypłacalność 4,47 0 
 Razem: 10 
 Ocena łączna: 41 

 

1.3.  Podsumowanie analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu leczniczego za 2020r. - 
wnioski 

Dokonana analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej WOLOiZOL w Gorzycach za 2020r. potwierdza jego 
wiarygodność finansową i zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań - Ośrodek na bieżąco realizuje 
zobowiązania własne wykorzystując terminowe zapłaty należności od kontrahentów (głównie środki 
z Narodowego Funduszu Zdrowia). Na koniec 2020r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Ośrodek nie 
korzysta z kredytów bankowych lub innych instrumentów zabezpieczających przed utratą płynności. Wskaźniki 
płynności utrzymują się poziomie zadawalającym, ale tendencja tych wskaźników wykazuje wyraźne ich 
pogorszenie na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. Pogarszające się wskaźniki płynności pokazują 
zbliżające się niebezpieczeństwo utraty płynności. Ryzyka stopy procentowej, kredytowe, kursowe 
i przepływów jak dotychczas nie występują. Zakończenie 2019r. ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 
793,6 tys. zł spowodowało zniwelowanie fundusz zakładu oraz powstanie straty do pokrycia. Zakończenie 
2020r. ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 4.401,4 tys. zł w sposób wyraźny pokazuje złą sytuację 
ekonomiczno-finansową na koniec 2020r. 
 
2. PROGNOZA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ NA KOLEJNE TRZY LATA 
OBROTOWE (2021, 2022, 2023) 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. Stan niedoszacowania cen opieki psychiatrycznej utrzymuje się 
od kilku lat. 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 pandemii CIVID-19. Zdaniem sporządzającego raport przy uwzględnieniu 
nakładów koniecznych na zwalczanie pandemii COVID-19 finansowanie świadczeń gwarantowanych ze 
środków publicznych powinno osiągnąć wzrost o ok. 30% w porównaniu do roku 2020r. Przy uwzględnieniu 
dotychczasowych priorytetów przeznaczania pieniędzy publicznych na walkę z pandemią COVID-19 wydaje 
się, że finansowanie świadczeń zdrowotnych w powyższych zakresach powinno ulec 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. 



Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego 

i Zakładu-Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach za 2020 rok - Gorzyce, maj  2021r. 
____________________________________________________________________________________________________________ 

6 

 Dane raportu dotyczące roku 2021 są podane zgodnie z aktualnym w czasie sporządzania raportu planem 
finansowym i inwestycyjnym na rok 2021 (z niewielką korektą w przepływach finansowych). 

 Zakłada się, że przychody z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych gwarantowanych ze środków 
publicznych wzrosną w 2022 o ok. 9,0% w odniesieniu do planu na 2021 rok i w 2023 roku wzrosną 
o ok. 9,0% w odniesieniu do zakładanego planu na rok 2022. Plany wykorzystania bazy łóżek/miejsc 
w latach 2021-2023 zakładają dotychczasowe optymalne wykorzystanie bazy łóżkowej przeznaczonej na 
udzielanie świadczeń zdrowotnych (zaplanowano średnie wykorzystanie na poziomie 345 łóżek – z bazy 
361 łóżek). Zagrożeniem dla realizacji tych planów może być konieczność wdrażania procedur dla 
zapobiegania transmisji koronawirusa lub procedur dot. zwalczania powstałych ognisk zakażenia (np. 
konieczność przeznaczenia wieloosobowych sal chorych na jednoosobowe izolatki). 

 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. Warsztat terapii zajęciowej prowadzi działalność samobilansującą się bez 
możliwości generowania zysków lub strat. Przychody w każdym z lat 2021-2023 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. 

 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 
2021-2023, a przychody z najmów, innych niemedycznych usług/sprzedaży na poziomie zbliżonym do 2020r. 

 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 2021-2023 zaplanowano z założeniem tendencji wzrostowej po ok. 7,0% rocznie i założono, że 
wyniosą: od około 2 mln 480 tys. zł w 2021r., poprzez  około 2 mln 650 tys. zł w 2022r. do około 2 mln 
830 tys. zł w 2023r. (podane kwoty są porównywalne z tendencją wzrostu opłat w ostatnich latach). 

 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 poziomie porównywalnym do obecnego. 
 Zakładane jest pozyskanie kredytu (pożyczki) do kwoty 3 mln zł na uzupełnianie bieżących deficytów 

w celu zapobieżeniu utraty płynności finansowej lub na popkrywanie nakładów inwestycyjnych. 
 Zakładane jest pokrywanie przez podmiot tworzący strat w części nie stanowiącej kosztów amortyzacji. 
 Inwestycje: 

rok 2021 - do kwoty ≈ 3 mln 774 tys. zł, w tym środki własne ≈  912 tys. zł, a środki zewnętrzne ≈ 2 mln 
862 tys. zł, 
rok 2022 - do kwoty ≈ 1 mln 500 tys. zł, w tym środki własne ≈ 500 tys. zł, a środki zewnętrzne ≈ 
1 mln zł, 
rok 2023 - do kwoty ≈ 1 mln 500 tys. zł, w tym środki własne ≈ 500 tys. zł, a środki zewnętrzne ≈ 
1 mln zł. 
Środki planowane na inwestycje w latach 2021 - 2023 kształtują się na dość wysokim poziomie 
i wykazują zmienną tendencję. Ośrodek w okresie 2021-2023 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 rewaloryzację 
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 działania. 
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 Amortyzacja w latach 2021-2023 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 2021-2023 z uwagi na założone dłuższe procesy inwestycyjne może 
być traktowana na koniec 2023r. jako środki trwałe w budowie. Założenia raportu dotyczące działań 
inwestycyjnych w latach 2021-2023 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 2021, 2022 i 2023 

Maj  2021. Rachunek zysków i strat 
2021-2023 prognoza (zł). 

2021 
prognoza 

2022 
prognoza 

2023 
prognoza 

A. Przych. netto ze sprz. i zrów. z nimi 22 307 000  26 100 000  27 500 000  
przych. netto ze sprz. produktów 22 707 000  26 200 000  27 600 000  

zmiana stanu produktów -400 000  -100 000  -100 000  
koszt wytw. prod. na własne potrzeby 0  0  0  

przychody netto ze sprz. tow. i mat. 0  0  0  
B. Koszty działalności operacyjnej 24 553 000  27 340 000  29 000 000  

amortyzacja 820 000  850 000  900 000  
zużycie materiałów i energii 3 458 000  3 600 000  3 800 000  

usługi obce 2 491 000  2 700 000  2 900 000  
podatki i opłaty 181 000  190 000  200 000  
wynagrodzenia 14 339 000  16 000 000  17 000 000  

ubezp. społ. i inne świadczenia 3 180 000  3 900 000  4 100 000  
pozostałe koszty rodzajowe 84 000  100 000  100 000  

wartość sprz. towar. i materiałów  0  0  0  
C. Zysk (strata) ze sprzedaży -2 246 000  -1 240 000  -1 500 000  
D. Pozostałe przychody operacyjne 510 000  410 000  470 000  

zysk z rozchodu niefin. aktywów trwałych 0  0  0  
dotacje 327 000  250 000  290 000  

inne przychody operacyjne 183 000  160 000  180 000  
E. Pozostałe koszty operacyjne 85 000  130 000  140 000  

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

inne koszty operacyjne 85 000  130 000  140 000  
F. Zysk (strata) z dział. operacyjnej -1 821 000  -960 000  -1 170 000  
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 100 000  400 000  400 000  

odsetki 100 000  400 000  400 000  
inne 0  0  0  

I. Zysk (strata) brutto -1 921 000  -1 360 000  -1 570 000  
J. Podatek dochodowy 0  0  0  
K. Pozostałe obow. zm. zysku (zw. straty) 0  0  0  
L. Zysk (strata) netto -1 921 000  -1 360 000  -1 570 000  

 
 



Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego 

i Zakładu-Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach za 2020 rok - Gorzyce, maj  2021r. 
____________________________________________________________________________________________________________ 

8 

2.3. Prognoza bilansu na lata 2021, 2022 i 2023 
Maj 2021. Bilans 2021-2023 

prognoza (zł). 
2021 

prognoza 
2022 

prognoza 
2023 

prognoza 
AKTYWA-RAZEM 25 294 571  26 048 000  26 384 000  

Aktywa trwałe 19 354 571  20 004 571  20 604 571  
wartości niemat. i prawne 4 972  0  0  

rzeczowe aktywa trwałe 19 349 599  20 004 571  20 604 571  
należności długoterm. 0  0  0  
inwestycje długoterm. 0  0  0  

długoterm. rozl. międzyokr. 0  0  0  
Aktywa obrotowe 5 940 000  6 043 429  5 779 429  

zapasy 390 000  340 000  390 000  
należności krótkoterminowe 2 000 000  2 553 260  2 357 429  

należn. krótkot. dost. i usł. do 12 mcy 1 904 934  2 457 260  2 260 429  
należn. krótkot. dost. i usł. pow. 12 mcy 66  0  0  

inne należności 95 000  96 000  97 000  
inwestycje krótkoterminowe 3 500 000  3 110 000  2 980 000  

krótkot. rozl. międzyokr. 50 000  40 169  52 000  
należne wpłaty na kapitał 0  0  0  

udziały własne 0  0  0  
PASYWA-RAZEM 25 294 571  26 048 000  26 384 000  

Kapitał własny 3 511 309  3 252 309  2 192 309  
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 -1 128 284  -1 948 284  -2 798 284  

zysk/strata netto -1 921 000  -1 360 000  -1 570 000  
odpis z zysku netto w ciągu roku obr 0  0  0  

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 783 262  22 795 691  24 191 691  
rezerwy na zobow. długot. 2 746 565  2 836 565  2 916 565  

rezerwy na zobow. krótkot. 720 000  730 000  750 000  
kredyty długot. 0  0  0  

Inne zbow. długot. 810 000  820 000  850 000  
inne zobowiązania krótkot. 5 555 297  5 957 726  6 763 726  

zobow. dost. i usł. do 12 mcy 620 000  646 000  680 000  
kredyt krótkoterm. 1 300 000  1 600 000  2 300 000  

zobow. dost. i usł. pow. 12 mcy 0  0  0  
pozostałe zobow. do 12 mcy 3 635 297  3 711 726  3 783 726  

rozlicz. międzyokresowe 11 951 400  12 451 400  12 911 400  
 

2.3.1. Prognoza kształtowania się wielkości zobowiązań wymagalnych w latach 2021, 2022 i 2023 
Maj 2021. Zobowiązania wymagalne w latach 2021-2023. 2021 prognoza 2022 prognoza 2023 prognoza 

Zobowiązania wymagalne (zł) 2.900.000 1.800.000 800.000 
WOLOiZOL w Gorzycach przewiduje wystąpienie zobowiązań wymagalnych w latach 2021-2023. 
 

2.4. Prognoza wartości wskaźników ekonomiczno-finansowych wraz z podsumowaniem wyników 
prognozy wskaźnikowej projekcji sytuacji ekonomiczno-finansowej na lata 2021, 2022 i 2023 

Maj 2021. 
Tabela podsumowująca wyniki oceny 

sytuacji ekonomiczno-finansowej 
2021-2023. 

Wskaźnik 
2020 

Wskaźnik 
2021 

prognoza 

Wskaźnik 
2022 

prognoza 

Wskaźnik 
2023 

prognoza 

Ocena 
pkt 

2020 

Ocena 
pkt 

2021 
prognoza 

Ocena 
pkt 

2022 
prognoza 

Ocena 
pkt 

2023 
prognoza 

1.1. Zyskowność netto (%) -21,5 -8,3 -5,1 -5,6 0 0 0 0 
1.2. Zyskowność dział operacyj. (%) -21,5 -7,8 -3,6 -4,2 0 0 0 0 
1.3. Zyskowność aktywów (%) -19,7 -8,1 -5,3 -6,0 0 0 0 0 
    1. Razem: 0 0 0 0 
2.1. Płynność bieżąca 1,22  1,18  1,18  1,10  8  8  8  8  
2.2. Płynność szybka 1,14  1,11  1,11  1,02  13  13  13  13  
    2. Razem: 21 21 21 21 
3.1. Efektywność-rotacja należ. (dni) 35  30  30  31  3  3  3  3  
3.2. Efektywność-rotacja zob. (dni) 11  21  29  35  7  7  7  7  
    3. Razem: 10 10 10 10 
4.1. Zadłużenie-aktywa (%) 36  39  40  43  10  10  8  8  
4.2. Zadłużenie-wypłacalność 4,47  2,80  3,18  5,15  0  4  4  0  

    4. Razem: 10  14  12  8  
    Łącznie: 41 45 43 39 
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2.5. Podsumowanie prognozy  
Podsumowując prognozę dla WOLOiZOL w Gorzycach na lata 2021-2023 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. 
Niestety lata 2019 i 2020 zamknęły się stratami finansowymi. Część niepokrytej straty z 2019r. w wysokości 
355.782,65 zł oraz strata 2020r. w wysokości 4.401.262,20 zł stanowią razem kwotę 4.757.144,85 zł. 
Przyczyną wygenerowania dużej straty w roku 2020 były przede wszystkim uwarunkowania funkcjonujące w 
otoczeniu Ośrodka, na które nie miał on zasadniczego wpływu. W związku z panującą pandemią COVID-19 
ograniczono w 2020r. wielkość realizowanych świadczeń zdrowotnych. Przez część 2020r. korzystano 
z możliwości miesięcznego fakturowania 1/12 wartości kontraktu. Niewykonane świadczenia według 
aktualnego stanu prawnego powinny zostać rozliczone do dnia 31.12.2021r. W obecnym stanie zachodzą 
przesłanki do pokrycia straty przez podmiot tworzący. Na podstawie wyników 2020r. oraz według naszych 
prognoz na lata 2021-2023 pokrywanie strat przez podmiot tworzący przewidywane jest za 2020r. 
w wysokości około 3 mln 629 tys. zł, za 2021r. w wysokości około 1 mln 101 tys. zł, za 2022r. w wysokości 
około 510 tys. zł oraz za 2023r. w wysokości około 500 tys. zł. Bez pomocy finansowej podmiotu tworzącego 
w tym zakresie Ośrodek może utracić w niedalekiej przyszłości płynność finansową. W przypadku braku 
decyzji Rządu RP dot. sposobu rozwiązania problemów finansowych z tytułu niewykonanych w 2020 roku 
świadczeń i pobranych zaliczek z NFZ Ośrodek wstępnie przewiduje zwrot zaliczek ze środków otrzymanych 
z podmiotu tworzącego na pokrycie straty za rok 2020. 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. Przewidywane 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 oraz 
zawyżonych norm zatrudnienia) i kosztownych obowiązków zapobiegania i zwalczania pandemii COVID-19, 
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): 
 Brak decyzji Rządu RP dla wypracowania sposobu rozwiązania problemów finansowych z tytułu 

niewykonanych w 2020 roku świadczeń przewidzianych umowami z NFZ, z powodu funkcjonowania 
w 2020 roku w warunkach zagrożenia epidemicznego/epidemii/pandemii. Większość podmiotów 
udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień 
podejmowała w 2020 roku działania dla zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej 
COVID-19 (realizując także zalecenia NFZ zawarte w komunikacie z dnia 15 marca 2020r. dotyczącym 
zasad udzielania świadczeń w warunkach COVID-19), dlatego nie była w stanie realizować na bieżąco 
kontraktu z NFZ i z powodu istnienia realnego zagrożenia niewypłacalności i utraty płynności finansowej 
podmioty te skorzystały z możliwości zaliczkowego rozliczenia świadczeń do wysokości 1/12 limitu 
ustalonego w umowach na rok 2020. Zaliczki te były istotnym elementem tarczy antykryzysowej Rządu 
RP dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych gwarantowanych ze środków 
publicznych w warunkach zagrożenia epidemicznego i Rząd RP powinien obecnie wypracować sposób 
rozwiązania problemów finansowych z tytułu niewykonanych w 2020 roku świadczeń, który zlikwiduje 
obecne zagrożenie destabilizacji ich dalszego działania. Obecne propozycje polegające na przedłużeniu 
okresu rozliczeniowego do końca 2021 w celu umożliwienia podmiotom leczniczym „odrobienie” 
niewykonanych świadczeń nie rozwiąże problemu, ponieważ nierealnym jest przyjęcie większej liczby 
pacjentów niż ilość łóżek rejestrowych. Rozwiązanie to jest więc absurdalne i nie daje żadnej gwarancji na 
wykonanie/nadrobienie niedowykonanej umowy za 2020 rok (nie można położyć w jednym łóżku 
2 pacjentów). W przypadku Ośrodka brak decyzji Rządu RP dla rozwiązania tego problemu spowoduje 
konieczność zwrotu do NFZ ponad 2,8 mln zł. 
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 Rosnące zapotrzebowanie na świadczenia w zakresie chorób psychicznych i leczenia uzależnień 
wpływają, iż potencjał leczniczy (łóżka, sprzęt, finanse) w WOLOiZOL w Gorzycach jest 
niewystarczający. Aby sprostać obecnym wymaganiom, WOLOiZOL w Gorzycach musiałby wybudować 
dodatkowy pawilon z jednoosobowymi izolatkami dla co najmniej trzydziestu osób  i zapewnić w nim 
odrębny personel – umowa z NFZ pozostałaby na tym samym poziomie ilościowym, co spowodowałoby, 
że nowe miejsca z jednoosobowymi izolatkami wpływałyby na pogłębianie się straty na działalności 
poprzez zwiększenie kosztów działalności. 

 Prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw 
w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr 
medycznych, której ewentualne wejście w życie będzie skutkowało zwiększeniem kosztów wynagrodzeń 
tylko w 2021 roku nawet o 900 tys. zł, a w każdym z kolejnych lat 2022-23 nawet po 1,8 mln zł. 

 Wejście w życie z dniem 16 kwietnia 2021r. art. 83 pkt 4 ustawy o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021r. 
poz.97 skutkuje dla WOLOiZOL w Gorzycach obowiązkiem zatrudnienia 4 farmaceutów, których roczny 
koszt wynagrodzeń to minimum 320 tys. zł. 

 Wprowadzone i realizowane przepisy oraz zasady dla zapobiegania zagrożeniom transmisji koronawirusa 
uniemożliwiają wykonywanie pełnej ilości świadczeń zakontraktowanych w NFZ, a tym samym 
uzyskanie przychodów na poziomie zaplanowanym umową z NFZ, powodują zwiększenie nakładów na 
działania dot. ochrony pacjentów i pracowników oraz wymuszają konieczność podjęcia w najbliższym 
czasie prac modernizacyjnych w celu ograniczenia zagrożenia przenoszenia koronawirusa np. 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. 

 Wejście w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany 
rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej, które określiło termin odrobienia świadczeń, niewykonanych w 2020 roku  z powodu 
epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, na dzień 31 grudnia 2021r. Podmioty lecznicze udzielające świadczeń 
gwarantowanych uzyskały w 2020 roku możliwość otrzymywania z NFZ zaliczek w wysokości 1/12 kwot 
zaplanowanych umową (bez konieczności rozliczania świadczeń wykonanych). W przypadku WOLOiZOL 
odrobienie niewykonanych świadczeń tj. kwoty 2.814.000 zł do końca 2021 roku jest niemożliwe. 

 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. z 2020.2207 zm.). 

 Koszty wdrożenia i stosowania w przyszłych latach przepisów ustawy z dnia 4 października 2018r. 
o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U.2020.poz.1342 z późn.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. 

 Koszty realizacji art. 56 ustawy z 28.04. 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (tekst jedn. 
Dz.U.2021.666, 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.) - m.in. 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. Systematycznie też rozszerzany jest katalog rodzajów elektronicznej 
dokumentacji medycznej, np. z dniem 25 kwietnia 2021r. zostały objęte tą formą wyniki badań 
laboratoryjnych wraz ich opisem. 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.  
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 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.) i nowej ustawy z dnia 11 września 
2019r. (Dz.U. poz.2019) - zapewnienie od 1 stycznia 2021r. wykonywania obowiązku komunikacji 
wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tzw. pełna elektronizacja zamówień 
publicznych). 

 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). Aktualnie obowiązek ten dotyczy tylko inwestycji powyżej 2 mln. 

 Realizacja postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, wskazującego że brak 
spełnienia wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej w pozostałym do 
wykonania 1 zakresie nie ma wpływu na bezpieczeństwo pacjentów. Aktualnie zakładany termin realizacji 
zapewnienia pomieszczenia umożliwiającego dodatkowo mycie i dezynfekcję środków transportu, 
wyposażonego w myjnię-dezynfektor to 31.12.2021r. 

 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. 

 Brak jednoznacznych postanowień w projekcie "Programu przeciwdziałania uzależnieniom 
w województwie śląskim na lata 2021-2030" w zakresie wsparcia finansowego działań Wojewódzkiego 
Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, z których to źródeł były finansowane zadania 
inwestycyjne i merytoryczne dotyczące działalności ośrodka wojewódzkiego. 

 Wejście w życie z dniem 16 grudnia 2019r. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 
2019/1937z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii 
Dziennik Urzędowy L305/17 Zakłada ona m.in. wyznaczenie osoby lub wydziału właściwego do 
podejmowania z zachowaniem należytej staranności działań następczych w związku ze zgłoszeniami 
dotyczącymi nieprawidłowości oraz umożliwia wnoszenie przez sygnalistów roszczeń o rekompensatę za 
obecnie i w przyszłości utracone dochody z powodu konsekwencji zgłoszenia nieprawidłowości. Kraje 
członkowskie mają obowiązek  jej transpozycji w formie krajowych aktów prawnych (ustawy/akty 
wykonawcze i administracyjne) do 17 grudnia 2021. 

 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. 


