
Podstawa prawna: art.53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(Dz.U.2018.160 tj.)

I. Wybrane informacje o samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.

1. Firma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej: Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole

2. Siedziba: ul. Józefa Poniatowskiego 25.

3. Adres: ul. Józefa Poniatowskiego 25

4. Numer telefonuj faksu oraz adres poczty elektronicznej: tel. 632626140;632628133;

fax: 632720850; sekretariat@spzozkolo.pl; elzbieta.marciniak@spzozkolo.pl

5. Numer identyfikacyjny REGON:000308554

6. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: KRS0000034754

7. Data wpisu i numer rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 11.03.1993r

numer rejestru Wojewody Wielkopolskiego 000000015944

II. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej została opracowana w oparciu o teorię
i zasady analizy wskaźnlkowei, dostosowanej do warunków i specyfiki sektora ochrony zdrowia.

W raport sporządzono zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2017

roku w sprawie wskaźników ekonomiczno- finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy
oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki

zdrowotnej.

Analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2018 rok przeprowadzono w oparciu o punktowe
oceny przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze sposobem określonym

w/w rozporządzeniu.
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mailto:elzbieta.marciniak@spzozkolo.pl
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W wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego
za 2018r. przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano 18 punktów co stanowi 25,71 %

maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania i o świadczy o trudnej sytuacji

ekonomiczno-finansowej jednostki- podobnie jak w większości szpitali w Polsce.

(Analiza przypisanych punktów pomiędzy poszczególne grupy wskaźników ekonomicznych

odzwierciedla ich znaczenie w ocenie ekonomiczno-finansowej spzoz. Samodzielne zakłady

opieki zdrowotnej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej nie są nastawione na osiąganie
zysku).

III. Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe

Opis przyjętych założeń.

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową na

zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej. Prognoza na okres 2019-2021 rok
została opracowana zgodnie z art. 52 ustawy o działalności leczniczej. Spzoz pokrywa z
posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.
W prognozach sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe założono
poprawę (utrzymanie) stabilności ekonomiczno-finansowej, osiągnięcie dodatniego wyniku
finansowego .

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 na lata 2018-
202l.

Wskaźniki makroekonomicze

Z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2018-2021 wynika,

że opracowywane są zmiany systemowe zorientowane na stopniowy wzrost nakładów na

ochronę zdrowia w relacji do PKB w kolejnych latach. Prowadzone prace dotyczą zmiany
modelu organizacji finansowania służby zdrowia zorientowane na stopniowy wzrost nakładów
na służbę zdrowia. Zależnie od ostatecznego kształtu tych rozwiązań i rozstrzygnięć Rady
Ministrów, struktura wydatków w 2021 r. może ulec zmianie, przy zachowaniu łącznego limitu
zgodnego ze stabilizującą regułą wydatkową. Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zapewnia przyspieszenie wzrostu
nakładów na zdrowie. Zakłada się, że wysokość finansowania będzie nie niższa niż 4,86% PKB

w 2019r; 5,03% PKBw 2020r; 5,30% PKBw 2021r .

Po okresie deflacji w latach 2015-2016, od 2017 r. średnioroczne zmiany inflacji stopniowo

podążają w kierunku celu wyznaczonego przez NBP. I tak średnioroczny wskaźnik inflacji w
2017 r. ukształtował się na poziomie 2,0 proc., by w roku 2018 wynieść po 1,6 proc. Prognozuje
się, że w roku 2019 nie przekroczy 2,0 proc. a w 2020 r. osiągnie poziom 2,4 proc.

Nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
prognozowane jest W 2019r na 6-7,5%, w 2020r na 6,0 a w 2021r na 5,8%.



Założenia do prognozy przychodów i kosztów

Podstawą określenia prognozowanych przychodów jest plan finansowy na 2019r.
Do prognozy przychodów na lata 2019-2021 przyjęto, że zakres realizowanych świadczeń ze
środków publicznych będzie obejmował wszystkie zakresy dotychczasowej działalności
podmiotu.

Wykaz umów na finansowanie świadczeń ze środków publicznych zawartych na dzień
sporządzenia raportu:

Lp. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Nowe Aneksowanie Okres obowiązywania
w zakresie/rodzaju: kontrakt:i kontraktów umów/okres

wieloletnich rozliczeniowy aneksów
w 2018 r.

1. Ratownictwo medyczne (zwane dalej -------------- 1 Aneks nr APU_2019
RTM) 01.01.-31.12.2019
150002160/ 16/ 1 / 0012 / O / 11 / 12 Aneks nr APU_2/2018
(Umowa zawarta od 01.07.2011 r.- 01.07.2018-31.03.2019
31.03.2019 r.)

2. System Podstawowego Szpitalnego -------------- 1 Aneks nr APU_2019
Zabezpieczenia Świadczeń Opieki 01.01.2019-31.12.2019
Zdrowotnej Aneks nr WWLP
150002160/03/8/0030/0/17/21 Aneks nr UE1
(Umowa zawarta od 01.10.2017- Aneks nr UE2
30.06.2021 )

3. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 1 --------------- Aneks Z_37/2019/DSOZ
150002160/02/1/0123/4/18/18 Aneks nr ZP1
(Umowa zawarta od 01.01.2019 - 01.01.2019 - 31.12.2019
31.12.2019)

4. Podstawowa opieka zdrowotna _
transport sanitarny -------------- 1 Aneks Nr APU_1/2019
150002160/0113/0790/4/16/ NN 01.01.2019- 31.12.2019
(Umowa zawarta od 01.01.2016 r. -na
czas nieokreślony)

5. Podstawowa opieka zdrowotna _ _ ....._-_ ................ _ 1
położna środowiskowa Aneks Nr APU_1/2019
150002160/0113/0792/4/16/ NN 01.01.2018- 31.12.2018
(Umowa zawarta od 01.01.2016 r. -na
czas nieokreślony)

7. Podstawowa opieka zdrowotna - POZ ----- ..-------- 1
(od 8:00 do 18:00) Aneks Nr APU_1/2019
150002160/0113/0791 /4/16/ NN 01.01.2019 - 31.12.2019
(Umowa zawarta od 01.01.2016 r. -na
czas nieokreślony)

8. Ratownictwo medyczne (zwane dalej 01.04.2019- 31.12.2019
RTM) - Umowa o współpracy przy
udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej
Ratownictwa Medycznego z 12 lutego
2019 zawarta na okres 2019-2020



u S T A W A z dnla 23 marca 2017r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, wprowadziła zmiany w organizacji i finansowaniu

świadczeń oraz określiła kwalifikację świadczeniodawcy do jednego z poziomów systemu

zabezpieczenia a także wskazała profile systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów

świadczeń, w ramach których będą udzielane świadczenia opieki zdrowotnej w systemie
zabezpieczenia. Wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów

systemu zabezpieczenia obowiązuje od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 czerwca 2021r.
Spzoz spełnia wymogi do zakwalifikowania do systemu zabezpieczenia w grupie szpitale 1

stopnia referencyjności

W związku ze zmianą ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych oraz zapowiadaną podwyżką wartości punktu wprowadzono korekty

planowanych przychodów z NFZ na 2019r.

Prognozę przychodów w zakresie świadczeń objętych ryczałtem na lata 2020 i 2021
opracowano z uwzględnieniem projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
określenia sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia

świadczeń opieki zdrowotnej oraz wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających

ustalenia odrębnego sposobu finansowania.

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

z realizacją umów z płatnikiem publicznym oraz innych przychodów. W prognozach ujęto
również zaplanowane do sfinansowania wydatki w ramach projektów i programów
wieloletnich w tym związane z programami współfinansowanymi udziałem środków
zagranicznych a także wydatki inwestycyjne na lata 2019-2021r.
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