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1. Organizacja i zarzqdzanie.

1.1 Przedmiot dziatalno5ci.

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska,,SpecLek" samodzielny publi

Opieki Zdrowotnej w Warszawie, zwany dalej WSPL ,,SpecLek" SPZOZ w Wars
powolany w celu wykonywania dzialalnoSci leczniczej, polegajqcej na udzielaniu Swiddcze 6

zdrowotnych, w szczeg6lnoici przez organizowanie i prowadzenie:

t. dzialalnoSci leczniczej w rodzaju ambulatoryjnych Swiadczed zdrowot
2. promocji zdrowia.

Zadania WSPL ,,Speclek" SPZOZ w Warszawie obejmujq w szczeg6lno6ci:
1) Udzielanie ambulatoryjnych Swiadczefi zdrowotnych w rodzaju:

a) badania i porady lekarskie,
b)leczenie,
c) badania i terapia psychiatryczna i psychologiczna,

d) rehabilitacja lecznicza,

e)opieka nad kobietami ciq2arnymi i ich ptodami,

f) opieka nad zdrowymi dzieimi,
g) badania diagnostyczne, w tym analityka medyczna,
h) pielqgnacja chorych,
i) orzekanie iopiniowanie o stanie zdrowia,
j) wykonywanie czynnoici z zakresu protetyki istomatologii zachowaw
k) wykonywanie szczepief ochronnych,
l) dzialania z zakresu medycyny pracy;

2l realizacja inwestycji, wyposa2enie w sprzqt iaparaturq medycznq oraz
zaopatrywanie w produkty lecznicze iwyroby medyczne;

3) profilaktyka i promocja zdrowia;
4l organizowanie i prowadzenie dzialalnoSci w zakresie ksztalcenia, szkolen

idoskonalenia zawodowego kadr medycznych, we wszystkich formach ok
odrqbnymi przepisami;

5) uczestnictwo w programach klinicznych finansowarrych przez inne uprawn
podmioty gospodarcze.

WSPL,,SpecLek" SPZOZ w Warszawie mo2e realizowai zadania zlecone przez Mini
Obrony Narodowej, obejmujqce:

1) realizacjq zadafi z zakresu obronnoSci ibezpieczefistwa padstwa, okreSlon
w przepisach wydanych przez Ministra Obrony Narodowej regulujqcych ada

ezzlecone z zakresu obronnoici ibezpieczedstwa pa6stwa, realizowane
samodzielne publiczne zakfady opieki zdrowotnej nadzorowane przez inist
Obrony Narodowej oraz instytuty badawcze wojskowej stu2by zdrowia;

2) realizacjq program6w polityki zdrowotnej i promocji zdrowia;
3) programowe, profilaktyczne badania lekarskie w celu wczesnego rozpozn

cho 16 b;

4) propagowanie zachowaf prozdrowotnych;
5) wykonywanie szczepie6 ochronnych;
6) wykonywanie badad lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej;
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7) wykonywanie zadaf slu2by medycyny pracy, w tym wla5ciwych dla wojsko
slu2by medycyny pracy, okreSlonych w odrgbnych przepisach;

8) wykonywanie badad specjalistycznych zolnierzy ipracownik6w resortu o

narodowej pelniqcych stu2bq ipracujqcych w szczeg6lnych warunkach,
WSPL ,,Speclek"SPTOZ w Warszawie mo2e realizowai programy zdrowotne na zle

Narodowego Funduszu Zdrowia oraz programy polityki zdrowotnej, programy pr

zdrowia ministra wlaSciwego do spraw zdrowia, Ministra Obrony Narodowej, jed
samorzqdu terytorialnego lub innych organ6w na podstawie odrqbnych przepis

zawartej umowy.

WSPL,,SpecLek" SPZOZ w Warszawie mo2e prowadzii wydzielonq dzialalno5i gos

innq ni2 dziaialnoii lecznicza, polegajqcq na:

L) najmie, dzier2awie i u2yczaniu majqtku trwalego;
2) wykonywaniu ustug kserograficznych;
3) medycznym zabezpieczeniu imprez;
4)wydawaniu opinii lekarskich na zlecenie or6;an6w wymiaru sprawiedli

organ6w Scigania, slu2b wiqziennych, celnych i instytucji ubezpieczenio
WSPL,,Speclek" SPZOZ w Warszawie mo2e prowadzii szkolenia, konferencje i kur
w zakresie promocji zdrowia dla plac6wek szkolnych, o6rodk6w szkolno-wychowa
organizacji spotecznych i stowarzyszed oraz innych jednostek organizacyjnych.
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1.2 Struktura organizacyjna i zasady zarzqdzania.

Strukturq organizacyjnq WSPL ,,SpecLek" SPZOZ w Warszawie reguluje

wprowadzony Zarzqdzeniem nr 4/201,9 Dyrektora WSPL SPZOZ,,Speclek"
wrze6nia 2OI9 r. Struktura organizacyjna WSPL ,,SpecLek" S7ZOZ

przedstawiona w zatqczniku nr L do raportu.
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WSPL ,,SpecLek" SPZOZ w Warszawie realizuje ni2ej wymienione zadania

medyczne iniemedyczne w oparciu o zawarte umowy z podmiotami zewnqtrzn
nr l przedstawia realizacjq w 2019 r, podstawowych uslug pomocniczych

o outsourcing.

Tabela nr L - podstawowe uslugi pomocnicze w oparciu o outsourcing

Ocena struktury orga nizacyj nej

Do prowadzonej przez WSPL ,,SpecLek" SPZOZ w Warszawie dzialalno$ci, fu
struktura organizacyjna jest wystarczajqca. Nie planuje siQ zmian w
organizacyjnej. Nie wystqpujq kom6rki organizacyjne nie prowadzqce dzialalnoj

kcjo f ujqca

strukturze

Funkcja pomocnicza* Nazwa i adres podmiotu

La bo rato ri u m Diagnostyka Sp6tka z ograniczonq dziatalnoSciq, 31-
ul. Prof. M. Zyczkowskiego 16

64 l(rak6w

Transport medyczny Modus Michat Modras. Gadka ul. Stra2acka 74
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Badania EEG, EMG Centrum Medycyny Sportowej Sp. z o.o. 02-034 W
Wawelska 5

Mammograf ia,
de nsyto m etria

Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska,,CepeLek
91L Warszawa, ul. Koszykowa 78

sPzoz 00-

Ocena dzialalno5ci pomocniczej realizowanej w outsourcingu

Dzialalno6i pomocnicza realizowana przez firmy wspomagajqce w petni
dzialalnoSi podstawowq i nie sq planowane zmiany w tym zakresie.

Ocena stanu zatrudnienia

obecny stan zatrudnienia jest optymalny do realizowanych przez wspL,,specle
w warszawie zada6. Pracownicy medyczni sq zatrudnieni w zdecydowanej wiqk
umowe o prace na czas nieokreSlony oraz w mniejszym ramach kontrakt6w,5re
personelu medycznego wynosi powy2ej 50 lat, ijest to zjawisko niekorzystne
przypadku przejscia pracownik6w na emeryturq stanowi zagro2enie do
zabezpieczenia realizowanych zada6.
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Prognoza dotyczqca zatrudnienia w okresie ZO2O - 2022

W okresie 2020-2022 planuje siq zmniejszenie stanu zatrudnienia w stomator
etatu do wymiaru obowiqzujqcego w ramach umowy z NFZ. po dokonaniu
zatrudnienia bqdzie optymalny do wykonywanych zadafi. po wygaSniqciu epide
siq dokonad analizy ewentualnej zmiany formy zatrudnienia w niekt6rych
specjalistycznych i poradni stomatologii.
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1.3 lnformacja o posiadanych certyfikatach jako6ci.

WSPL,,SpecLek" SPZOZ w Warszawie nie posiada 2adnych certyfikat6w jakoSci. W dniu 2 to

2o2o r. podpisata umowq z firmq D&G consulting sp. z o.o. z siedzibq w warszawie o
systemu zarzadzania jako6ciq ISO 9001:2015, Termin zakodczenia wdro2enia zostaf o
osiem miesiqcy od dnia 04.05.2020 r.

1.4 Polityka kadrowa - informacje o96lne.

L.4.L Informacje o zatrudnieniu.

stan oraz strukturq zatrudnienia przedstawiono w zatqczniku nr 2 do raportu.

ietn

'i$
nP

kw

2er

ny

4z!4



2. Dzialalno66 medyczna.

2.L Realizacja um6w zawartych z NFZ.

wsPL,,specLek" sPzoz w warszawie zabezpiecza potrzeby zdrowotne powiatu
wa rszawskiego, wojew6dztwa ma zowieckiego. wsP L,,specLe k" spzoz w wa rsza
dziafalnoii medycznq w oparciu o umowy zawarte z Mazowieckim Oddziatem Wojew6d
Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie. Wartoii um6w z Narodowym Funduszem
poszczeg6lne rodzaje Swiadczed w 2019 r. oraz 2O2O r. przedstawiono w zalqczniku nr 3 c
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Ocena wysokoSci um6w zawartych z NFZ

Umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia pozwaraiq w pelni v
potencjal wsPL ,,specLek" sPzoz w warszawie pod wzglqdem iloSci uslug. p

tego tytutu stanowity w 2019 r.9i-,73% lqcznych przychod6w ze 6wiadcz
zdrowotnych. w 2020 r. w stosunku do 2or9 r. warto6i um6w z NFZ jesr
1'29449,48 zt ijest wyliczona na podstawie podpisarrych um6w, co stanowi wzro
Stawki oferowane za ustugi jednostkowe w specjalistycznej opiece zdrowotnej,
stomatologicznym ipsychiatrii sq za niskie.
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Problemy w zakresie realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz nadwykona
3I.12.2019 r. nie wystqpify.

2.2 Lecznictwo a m bu latoryjn e.

Tabela nr 2 przedstawia informacje dotyczqce leczenia ambulatoryjnego w 20i-9 r

ta nt dzied

Nazwa poradni

Przychody

Koszty
og6fem

Wynik
f ina nsowy

Li cz ba
pora dOg6lem

w tym
wa rtoS 6

umowy z NFZ

Podstawowa opieka
zd rowotn a

3098641,44 3079826,44 2545830,5 1 552810,9 302 s9

O ku I istycz n a 1_7t667,44 168148,7 4 170942,43 721,C 2229
Neurologiczna 185874,06 L85594,06 305 167,01 -I79292,9 25L9
Al ergo I ogi cz n a 70 1 L8,83 70719,93 88663,66 -1.8544,8 785

U rologicz n a 12266s,62 122665,62 132537,11. -987r,4 2247
D ia beto logicz n a 3L857,0L 31857,01 37975,59 -6 1 L8,5 537
Endokrynologiczna 123729,2I t23728,21. L33t62,57 -9434,3 I228
Dermatologiczna 152704,73 L52404,73 1871.O7 ,59 -34402,8 30s7
Ch iru rgicz n a 224500,28 224500,28 269318,6I -44818,3 3119
G in e ko logicz n a 411494,61, 4t1494,61 4471.45,39 -3 5 65 0,7 4383
La ryn go logicz n a 164353,19 154003,19 215643,64 "51280,4 3491
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Reumatologiczna 175476,66 175476,66 'J.72342,14 3r34, 2 L875

Leczenie stomatologiczne 882485,18 648805.18 L05 573 5,45 -173250, -7 6973

Opieka psychiatryczna i

leczenie uzale2nied
163549,98 L63549,98 L84447,76 -20891, 8 2L57

Medycyna pracy 16542,56 0,00 13530,32 3012, 4 263

Badanie na bro6 13 1 13 1,54 0,00 162801,62 -31670,1 8 45r
RTG 46286,00 0,00 85305,02 -39019,( 2 3255

Punkt pobrai 6494t,0O 0,00 98904,82 -33963, 2 45t62
Raze m 6238028,34 5722173,54 6305555,23 -68525,i 9 113984

Ocena funkcjonowania poradni

wartosi um6w w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej jest zadaw
wzglqdu na wysokoSi placonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia stawek zi
poradniach specjalistycznych (w tym gt6wnie neurologicznej), poradni stomat,
poradni opieki psychiatrycznej i leczenia uzale2nied wyniki tych p

niezadawalajEce. Presja ptacowa miqdzy poszcze96lnymi zakladami opieki
powoduje, 2e zmniejszenie koszt6w wynagrodzeri jest niemo2liwe.
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3. Plany dotyczqce rozszerzenia lub ograniczenia dziatalnoSci medycznej w

2020 - 2022.

wsPL ,,specLek" sPzoz w warszawie nie planuje w latach zozo-2022 rozsz

ograniczenia dziafalno(ci medycznej.

4. f nwestycje oraz istotne remonty planowane do realizacjiw 2020 r. iw I

kolejnych.

wsPL ,,specLek" sPzoz w warszawie nie planuje w latach 2o2o-2ozz inwestycji
remont6w.

5. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowei.

5.1 Informacja o istotnych zdarzeniach, kt6re majq wpfyw na sytuacjq el
finansowq samodzielnego publicznego zakfadu opieki zdrowotnej.

W 2019 roku nie wystqpily istotne zdarzenia majqce wptyw na sytuacjq ekonomiczno'fin
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5.2 Sprawozdania finansowe za 2OL9 r,

5.2.L Rachunek zysk6w i strat (wariant por6wnawczyl za 2OL9 r. - prz

zafqczniku nr 4.

5,2.2 Bifans na dzieri 3L.t2.2OLg r. - przedstawiono w zalqczniku nr 5.

5.3 Wskainiki ekonomiczno - finansowe.

1) Wskalniki zyskowno6ci.

now

WSKAZNIK FORMUTA WartoS6 Oc 3na

wskalnik
zyskownoSci

netto (%)

Wynik netto xtQO%

2,34yoPrzychody netto ze sprzeda2y produkt6w +przychody netto ze

s p rzed a2y towa r6w' 
iffi;it^H ffil::* r rzych ody o pe ra cyj n e

wskalnik
zyskownoSci

dzialalnoSci

operacyjnej
(%)

Wynik z dzialalno6ci operacyjnej x L00%

L,42%Przychody netto ze sprzeda2y produkt6w + przychody netto ze

sprzeda2y towardw i materiatdw + pozostale przychody operacyjne

wskalnik
zyskownoSci

aktyw6w (%)

Wynik netto x t)O%

t,81%Sredni stan aktywdw,
gdzie Sredni stan aktyw6w to suma aktyw6w razem na koniec
poprzedniego roku obrotowego i aktyw6w razem na koniec bie2qcego roku
obrotowego podzielona przez 2

Interpretacja wynik6w

osiqgniqte w 2019 r. wskalniki zyskownodci majq wartosi dodatniq iwykazujq z

generowania zysk6w iinformujq o racjonalnym gospodarowaniu. l-qczna wartoSc
osiEgnietych wskalnik6w zyskownosci wynosi 10 punkt6w, co stanowi 66,66%
do osiqgniecia punkt6w ijest zadawalajqca, wskalnik zyskownoSci netto w
2,34% informuje, 2e zysk stanowi 2,34% przychod6w i osiqgnqt 4 punkty na 5

wskalnik zyskownoSci dzialalnoSci operacyjnej ma wartoSi !,42yo, co stanowi
odbiega od wartodci optymalnej o 2 punkty, czyli 4o%. okre6la on eK

efektywno66 dzialania, kt6rq poprawii mo2e albo wzrost cen (gt6wnie
zmniejszenie koszt6w. wskaZnik zyskownodci aktyw6w o wartodci t,gt% in

wielkoSci zysku przypadajqcego na jednostkq wartodci aktyw6w. wartodi punr,

wskalnika to 3 i stanowi 60% mo2liwych do uzyskania. Poprawii ten wskainik m

cen uslug zdrowotnych (NFZ) lub zmniejszenie koszt6w prowadzonej d:

Aktualnie oba zadania sq trudne do realizacji,
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2l

WSKAZNIK FORMUTA wartog6 Oc na

wskalnik
bie2qcej

plynnoSci

Aktywa obrotowe - nale2no6ci kr6tkoterminowe z tytulu dostaw
i uslug, o okresie sptaty powyiej 12 miesiqcy - kr6tkoterminowe

rozliczenia miqdzyokresowe (czynne)

L0,76 0
Zobowiqzania kr6tkoterminowe - zobowiqzania z tytulu dostaw
i usfug, o okresie wymagalnoSci powy2ej 12 miesiqcy + rezerwy

na zobowiqzania kr6tkoterminowe

wskainik
szybkiej

plynno5ci

Aktywa obrotowe - nale2no6ci kr6tkoterminowe z tytulu dostaw
i uslug, o okresie spfaty powy2ej 12 miesiqcy - kr6tkoterminowe

rozliczenia miqdzyokresowe (czynne) - zapasy
'1,0,72 0

Zobowiqzania kr6tkoterminowe - zobowiqzania z tytulu dostaw
i uslug, o okresie wymagalno6ci powy2ej 12 miesiqcy + rezerwy

na zobowiqzania kr6tkoterminowe

Interpretacja wynik6w

wskalnik bie2qcej pfynnoSci w wysokos ci 1,0,76, osiEgnEl warto6i prawie o
Swiadczy o wysokiej nadplynno6ci. WartoSi punkowa wynosi 1O co stanowi BO%

do osiqgniqcia punkt6w, wskainik jest wy2szy od maksymalnego ponad t
wskalnik szybkiej ptynnoSci wynosi r0,72, a jego warto6i punktowa to
maksymalna ocena punktowa w wysoko6ci 13 jest okreSlona dla warto6ci od L,(

Osiqgniqty wskalnik Swiadczy o posiadaniu du2ej nadptynnoSci.

)tym
mo2l

'zyKr

10.
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iwych
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Jego

2,50.

3) Wskalniki efektywnoSci.

WSKAZNIK FORMUIA Warto66 O( ena

Wskalnik rotacji
nale2noSci (w

dniach)

Sredni stan nale2noSci z tytutu dostaw i ustug x liczba dni
w okresie (365)

3l_,83 3
Przychody netto ze sprzeda2y produkt6w + przychody netto

ze sprzeda2y towar6w i materiat6w

gdzie Sredni stan nale2nodci z tytulu dostaw i uslug to suma tych nale2no6ci
na koniec poprzedniego roku obrotowego i na koniec bie2qcego roku
obrotowego podzielona przez 2

wskalnik rotacji
zobowiqzad (w

dniach)

Sredni stan zobowiqzad z tytuiu dostaw i uslug x liczba dni
w okresie (365)

7,02 7
Przychody netto ze sprzeda2y produktdw + przychody netto

ze sprzeda2y towar6w i materiafdw,

gdzie Sredni stan zobowiqzad z tytulu dostaw i uslug to suma tych zobowiqzafi
na koniec poprzedniego roku obrotowego i na koniec bie2qcego roku
obrotowego podzielona przez 2
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Interpretacja wynikow

WskaZnik rotacji nale2noSci okreSla w dniach dtugo6i cyklu oczekiwania ne

nale2noici za Swiadczone uslugi iosiqgnqt wartoSi 31,83, a wskalnik rotacji zol
dniach okreSla okres, jaki jest potrzebny do splacenia zobowiqzad kr6tkoterr
wyni6sl 7,02. wskainiki osiqgnqty wielkoSi optymalnq, a ich warto$i punktowa
co stanowi I00% mo2liwych do osiqgniqcia punkt6w.
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4) Wskalniki zadtu2enia.

WSKAZNIK FORMUIA Warto56 Or )ena

wskalnik
za diu2enia

aktyw6w (%)

(Zobowiqzania dlugoterminowe + zobowiqzania
kr6tkoterminowe + rezerwy na zobowiqzania) x IOO%

6,69% 0
Aktywa razem

wskalnik
wyptacalnoSci

Zobowiqzania df ugoterminowe + zobowiqzania
kr6tkoterminowe + rezerwy na zobowiqzania

0,08 0
Fundusz wlasny

Interpretacja wynik6w

wskalnik zadtu2enia aktyw6w informuje o stopniu finansowania aktyw6w
obcymi i osiqgnql 6,69yo, a wskalnik wyptacalnoici w wysoko6ci 0,0g okre6l
funduszy obcych przypadajqcych na jednostkq funduszu wfasnego. sq \A

optymalnymi, warto6i punktowa osiqgniqtych wskalnik6w wynosi 20 punkt6w,
1.00% mo2liwych do osiqgniecia.
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Podsumowanie wynik6w oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej.

Wskainik Uzyskane
oceny za

2OL9 r.

Mal
o(

osi

ryma
lna d
gniqr

lna
o

:ia

Wskainiki
zyskownoSci

Wskalnik zyskowno5ci netto ll 5

Wskalni k zyskownoSci dziafa I no5ci operacyjnej 3 5

WskaZni k zyskownoSci aktyw6w 3 5

Razem 10 15

Wskainiki
ptynnoSci

Wskalniki bie2qcej pfynno6ci 10 t2

WskaZnik szybkiej pfynnodci 10 13

Razem 20 25

Wskainik
efektywnoSci

Wskalnik rotacji nale2noSci 3 3

WskaZni k rotacji zobowiqzan 7 7

Razem 10 10
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WskaZnik zadtu2enia a ktyw6w

Wskalnik wyptaca lno5ci

tqczna warto66 punkt6w

Klerunek dziafania

Mata rotacja zatrudnienia Utrzymanie stanu zatrudnienia
kosztem konkurencyjnych

U2ytkowanie lokalu - bez ponoszenia
koszt6w najmu

Uzyskanie petnej wtasnoSci
lokalu

Kierunek dzialania

Zaawansowany wiek personelu
medycznego

W miejsce odchodzqcych na
emeryturq zatrudnianie

h pracownik6w
Lokalizacja zaktadu- uciq2liwy dojazd do
plac6wki

Zabieganie o budowq tunelu
liniq kole

Kierunek dziafania

Budowa mieszkafi - wzrost ilo6ci
potencjal nych pacjent6w

Budowa tunelu pod liniq kolejowq

Uzyskane w 2019 r. przez WSPL,,Speclek" SPZOZ w Warszawie wyniki ekonomiczno-fi
przeliczeniu daly lqcznie 60 punkt6w na 70 mo2liwych do uzyskania, co stanowi 85,71
wyniki Swiadczq o dobrej sytuacji ekonomiczno-fina.nsowej wspl ,,speclek" spzoz w
dzien 31..12.201.9 r.

5. Analiza SWOT - wstep do prognozy na lata 2020-2022.

*3 - duiy wplyw, 2 - 5redni wplyw, l-maly wplyw, 0-brak wplywu

*3 - duiy wplyw, 2 - Sredni wptvw, 1-maly wpfyw, 0-brak wpfywu

Io"o

*3 - duiy wplyw, 2 - Sredni wplyw, l-maly wplyw, 0-brak wplywru



Zagroienia Kierunek dziafania Wplyw nr

ekonor
finant

sytu
ticznr

f,wai

acie
)-

Zqdania podwy2ki plac Podnoszenie wynagrodzef w
ramach mo2liwodci finansowych

Piaca minimalna Brak wplywu
*3 - duiy wplyw, 2 - Sredni wplyw, l-maly wplyw, 0-brak wplywu

7. Przyiqta strategia dziafania.

7.L. Celestrategiczne:
celem strategicznym wsPL ,,speclek" sPzoz w warszawie jest orientacja na pacje

obserwacjq i ocenq proces6w tworzqcych udzielanie Swiadczed medycznych, ich modyfil
kqtem optymalnej poprawy stanu zdrowia pacjenta i spetnienia jego oczekiwa6. Celem st
jest tak2e udzial personelu w poprawie poziomu jakodci Swiadczonych uslug.

7.2. Cele operacyjne:
Celem operacyjnym jest uzyskanie dodatniego wyniku zysku ze sprzeda2y w latach
poprzez poprawQ wynik6w ekonomicznych poradni specjalistycznych, w tym gt6wnie ne

i poradni stomatologicznej o okolo 15%.

8. Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowei na lata ZO2O-2022.

8.1 opis przyjqtych zaloilefi do prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Podstawq okre6lenia prognozowanych na 2O2O r. przychod6w i koszt6w stanowi zatwier
dyrektora plan finansowy na 2020 r. opracowany na podstawie podpisanych um6w z

Funduszem Zdrowia (podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistycz
stomatologiczne, opieka psychiatryczna i leczenia uzale2nieri). WSPL ,,Speclek" SPZOZ ra

ze wzglqdu na sytuacjq epidemiologicznq szacuje, 2e planowane przychody Z€ sprZ,

zdrowotnych w 2020 r. bqdq mniejsze o 3500000 zl, w tym od Narodowego Fundur

o 263000 zI i z pozostatych odplatnych ustug zdrowotnych 87000 zt. Planowane jest

ni2szych koszt6w prowadzonej dziatalnoSci o 135500 zl, a wynik finansowy ma byi ujem
200350,99 zf. wsPL,,speclek" sPzoz w warszawie w okresie 01.01-30,04.2020 r. uzyskati

1) Przychody ze sprzeda2y uslug zdrowotnych w wysoko6ci 182914!,76 zl, sri
28,71% planu i sq ni2sze w tym okresie o 294733 zl. Przychody od Narodoweg
Zdrowia osiqgnqly t7'J,6793,03 zl (29,34% planu) i za ten okres sq ni2sze o

Pozostale przychody ze sprzeda2y zdrowotnej w wysokoici 712348,73 zl (21.,6I,

ni2sze o 60985 zt.

2) Koszty dziatalno6ci podstawowej osiqgnqly 207261.6,74 zl i stanowity 31,68% ptan

3) Pozostate przychody operacyjne w wysokodci 54306,55 zl (38,79% planu) i sq

planowo.

4) Pozostale koszty operacyjne w wysokoSci 2690,64 zt stanowily 33,63% planu.

5) Przychody finansowe osiqgnqly 19496,21zi stanowiq 33,61% planu i sq realizowar
6) Koszty finansowe nie wystqpily, a plan wynosi 500 zl.
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7) Aktywa na koniec 2020 r majq wynosil 8155721,35 zl, nale2noici z tytufu do

590000 zt, a stan 6rodk6w pieniq2nych 4750943,2121.

8) Stan zobowiqzad kr6tkoterminowych na koniec 2020 roku ma wynosii 375000 zf.

WSPL SPZOZ,,SpecLek" w Warszawie nie planuje w latach 2020-2022 zaciqgnqi

zobowiqzari z tytufu kredytu lub po2yczki.

9) Rezerwy na zobowiqzania majq wynosi6 197000 zl i sq to gf6wnie rezerwy pra

urlopy iodprawy,
L0) Fundusz wfasny na koniec 2020 r. ma wynosid 7322446,41 zt, z tego fund

5347L66,32 zt, z kt6rego pokryje siq planowanE stratQ w wysokoSci 200350,99 zl.

Biorqc pod uwagq, 2e w stomatologii i w poradniach specjalistycznych realizowani,

w wiqkszym zakresie rozpocznie siq w czerwcu2O2O r. to zakfadany ujemny wynik finans
za 2O2O r. w wysokoici 200350,99 zl jest realny do osiqgniqcia. WSpL ,,Speclek" SpZOZ v

na lata 2O2t i 2022 przyjgla, 2e w tych latach na prowadzenie dziatalno6ci nie bqdzie m
2adne nadzwyczajne wydarzenie i przychodnia osiqgnie planowane przychody i por
w zaktadanej wielko6ci. Podstawq panu finansowego na lata 202l-2\22,jest plan finansr
r. przyjqty przed epidemiq z uwzglqdnieniem zmian koszt6w amortyzacji i przychod6

Planuje siq, ze w latach 2021,-2022 WSPL ,,Speclek" SPZOZ w Warszawie uzyska do

finansowy, kt6ry planowany jest w wysokoSci 65703,41. zl (202r) i 82860,42 zl( 2oz2
konkurencyjne, stan nieruchomo6ci i wyposa2enia, a tak2e dostqpnoSi kadry pozos

zmienionym poziomie.

8.2 Prognozq rachunku zysk6w i strat
przedstawiono w zalqczniku nr 4.

8.3 Dane bilansowe niezbqdne do
przedstawiono w zalqczniku nr 5.

8.4 Analiza wskainikowa na lata 2020 - 2O22:

1) WskaZnikizyskownoSci.

lata

lata

(wariant por6wnawczy)

wyliczenia wskainik6w
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Wskainiki zyskownoSci
WARTOSE WSKAZNIKA

2O2O r. 2O2t r. 202 r.
wskalnik zyskownoSci

netto (%)
-3,22% t,OIYI 1,2 %

wskalnik zyskowno6ci
dziafalno6ci operacyjnej (%)

-4,20% o,t2% 0,3 %

wskalnik zyskownoSci
aktvw6w (%)

-2,41% o,80yo 1,0 %

Interpretacja wynik6w

W 2020r. wskaZnik zyskownoSci netto ma osiqgnqi -3,22yo, wskalnik z

dziafalno(ci operacyjnej -4,20yo, a wskalnik zyskownoSci aktyw6w -2,4I%
ujemna oznacza stratq z prowadzonej dziatalnodci,.iest niekorzystna daleka od
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a wartosi punktowa wynosi 0. Na jej osiqgniqcie miata wptyw epidemia kor

kt6ra spowodowafa du2e zmniejszenie przychod6w. W 2O2I r. dzialalnoS6 ma ju

zyski wskaZniki majq ulec duiej poprawie iosiqgnq warLoSci: wskalnik zyskow
t,Otyo, wskalnik zyskowno6ci dziafalno6ci operacy.inej O,L2yo, a wska2nik z

aktyw6w 0,80%. Warto5d punktowa to 9 co stanowid bqdzie 6O% z 15 mc
osiqgniqcia. w 2022 r, nastqpi dalsza poprawa zyskownosci, a wskalniki osiEgni
zyskownoSci netto r,28yo, wskalnik zyskownoSci dziatalnosci operacyjnej
wskalnik zyskownoSci aktyw6w L,0Lyo, co tak2e pozwoli osiqgnqi 9 punkt6w.
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2) WskalnikiplynnoSci.

Wskainiki plynnoSci
WARTOSE WSKAZNIKA

2O2O r. 2OZt r. 20 2r.

wskalnik bie2qcej ptynno6ci 10,51 10,96 tl,27

wskaZnik szvbkiei plvnnoSci t0,47 10,82 t.t7

Interpretacja wynik6w

Wskainik bie2qcej plynno5ci w 2O2O r. ma wynosii 10,5L, w 2O2I r. 10,g6, a

1,1,21. Sq prawie optymalne bo umo2liwiq uzyskanie po 10 punkt6w, 83,33
maksymalnej. Wskalnik szybkiej ptynno5ci w 2020 r. ma osiqgnqi !0,47,
wzrosnqi do 10,82 by w 2022 r. osiqgnqi r1.,r7. Ka2dego roku da to warto(i p

wysokoSci l-0 stanowiqca76,92%. wska2niki te 6wiadczq o du2ej ptynnoSci isq kr
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3) WskalnikiefektywnoSci.

Wskainiki efektywnoSci
WARTOSC WSKAZNIKA

202O r. 2O21, r. 201 2r.
wskalnik rotacji nale2no6ci

(w dniach)
35,9L 33,80 55 80

wskalnik rotacji zobowiqzaf
(w dniach)

8,46 8,O2 8,C

Interpretacja wynik6w

wskalnik rotacji nale2noSci w dniach wynosi w 2o2o r, 35,91, w latach 20
33,80, Jest on optymalny, a w przeliczeniu na punkty jego wielko(6 wynosi 3,
tjo%. wskalnik rotacji zobowiqzari w dniach jest optymalny iwynosi w 2o2o
latach 2o2t-2022 po 8,02. w przeliczeniu punktowych w ka2dym roku po
(700%).
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4l Wska2nikizadluienia.

Wskainiki zadfuienia WARTOSC WSKAZNIKA
2O2O r. 2O2l r. 20 2r

wskalnik zadlu2enia
aktyw6w (%)

7,02% 7,O}yo 6,949

wskalnik wvpiacalnodci 0,08 0,08 0,08

Interpretacja wynik6w

wskaznik zadtu2enia aktyw6w w roku 2o2o r. wynosi z,ozyo, w 2o2t r. 7%
6,94%. Jest optymalny, a wartosi punktowa to 10 ka2dego roku(100%)
wyplacalnosci osiqgnql w latach 2o2o-2o22 po 0,0g. Jest optymalny, a wartoj
to 10 ka2dego roku(100%).
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9. Podsumowanie

Uzyskanie straty przez wsPL ,,speclek" spZoZ w warszawi e w 2o2o r, z powodu przedfu2

epidemii kotonawirusa nie wplynie znaczEco na pogorszenie stanu ekonomiczno-finansol

przychodnia posiada fundusz zakladu w wysoko(ci ponad 5,3 mln zt i stan 6rodk6w pieniq

4,8 mln zl. W roku 2027 i 2022 planowane jest nie zakf6cone realizowanie Swiadczefi zdrc

osiqgniqcie dodatnich wynik6w finansowych, wspL,,specLek,, spzozw warszawie w 20L

zwiqkszyt stan Srodk6w pieniq2nych oraz funduszu zakladu. 096lna sytuacja ekonomiczna

pozwala na realizowanie zada6 statutowych. wspL,,speclek,, spzozw warszawie w 201j

metod okre6lonych przez ministra zdrowia osiqgnqt 60 punkt6w na 70 mo2liwych do uzysl

stanowilo B5,71%. W roku 2020 r. planuje uzyskai 50 punkt6w, a w latach 202I-2022 oo I

co pozwol ifoby utrzymai dobrq sytuacjq ekonom iczno-fina nsowq.
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Zafaczniki:

Zalacznik nr 1 - struktura organizacvina
Zaiacznik nr 2 - struktura zatrudqjenia
Zalacznik nr 3 - w?rto6i um6w z NFZ na 2019-2020

z.ata nr5-bilans20
Zalacznik nr 6 - wskaZniki ekonomiczno-finansowe 2}tg-2022


