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RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO.FINANSOWEJ

za 2020 rok
wojskowa specjalistyczna przychodnia Lekarska samodzielny
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L. Organizacja i zarzqdzanie.
1.1 Przedmiot dziafalno6ci.
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska,,SpecLek" samodzielny publiczrry Zaklad
Opieki Zdrowotnej z siedzibq w Warszawie, zwany dalej WSPL ,,SpecLek" S1ZOZ zostat
powotany w celu wykonywania dziatalnoSci leczniczej, po,legajqcej na udzielaniu $wiadczeri
zdrowotnych, w szczeg6lnoSci przez organizowanie i prowadzenie:
1. dziatalnoici leczniczej w rodzaju ambulatoryjnych riwiadczefi zdrowotnycn;
2. promocji zdrowia.
Zadania WSPL ,,Speclek" SPZOZ w Warszawie obejmujq w szczeg6lnodci:

1)

Udzielanie ambulatoryjnych Swiadczefi zdrowotnych w rodzaju:
a) badania i porady lekarskie,

b)leczenie,
c) badania i terapia psychiatryczna i psychologiczna,
d) reha bil it acja lecznicza,
e)opieka nad kobietami ciq2arnymi i ich plodami,
f) opieka nad zdrowymi dzieimi,
g) lladania diagnostyczne, w tym analityka medyczna,
h) llielqgnacja chorych,
i) orzekanie iopiniowanie o stanie zdrowia,
j) rruykonywanie czynnoSci z zakresu protetyki istomatologii zachowawczej,
k) rruykonywanie szczepie6 ochronnycn,
l) dziatania z zakresu medycyny pracy;
2) realizacja inwestycji, wyposa2enie w sprzqt iaparaturq medycznq oraz
zacrpatrywa nie w produkty lecznicze i wyroby medrlczne;
3) profilaktyka i promocja zdrowia;
4) org,anizowanie iprowadzenie dzialalnodci w zakresie ksztalcerria, szkolenia
id<lskonalenia zawodowego kadr medycznych, we'wszystkich formach okreSlonych
odrqbnymi przepisami;
5) uczestnictwo w programach klinicznych fi nansowarrych przez inne uprawntone
podmioty gospodarcze.
WSPL,,SpecLek" SPZOZ w Warszawie mo2e realizowai zadania zleconr: przez Ministra
Obrony Narodowej, obejmujqce:
1) realizacjq zadan z zakresu obronnoici i bezpieczef s;twa padstwa, okredlonych
w przepisach wydanych przez Ministra Obrony Narodowej regulujqcych zadania
zler:one z zakresu obronnoSci ibezpieczeristwa pafstwa, realizowane przez
sanrodzielne publiczne zaktady opieki zdrowotnej nadzorowane przez Ministra
obrony Narodowej oraz instytuty badawcze wojskor,vej slu2by zdrowia;
2) realizacjq program6w polityki zdrowotnej i promocji zdrowia;
3) programowe, profilaktyczne badania lekarskie w cerlu wczesnego rozpoznawania
cho16b;

4) propagowanie zachowaf prozdrowotnych;
5) wykonywanie szczepief ochronnych;
6) wyl<onywanie badaf lekarskich w ramach kwalifikar:ji wojskowej;
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wykonywanie zadafi slu2by medycyny pracy, w tyrn wtafciwych dla wojskowej
slu2by medycyny pracy, okre(lonych w odrqbnych przepisach;
8) wykonywanie badaf specjalistycznych 2olnierzy i pracownik6w resortu oorony
nanodowej pelniqcych sfu2bq ipracuiqcych w szczeg6lnych warunkach.
WSPL ,,Spt-'cLek" SPZOZ w Warszawie moze realizowai programy zdrowotne na zlecenie
Narodowego Funduszu Zdrowia oraz programy polityki zdrowotnej, programy promocji
zdrowia ministra wla:iciwego do spraw zdrowia, Ministra Obrony Narrcdowej, jednclstki
samorzqdu terytorialnego lub innych organ6w na podstawie odrqbnych przepis6w lub
zawartej u mowy.
WSPL ,,Speclek" SPZOZ w Warszawie moze prowadzii wydzielonq dzialalnoSi gospo darczq,
innq ni2 d:riatalno6i lecznicza, polegajqcq na:
L) rrajmie, dzier2awie i u2yczaniu majqtku trwalego;
2) wykonywaniu ustug kserograficznych;
3) medycznym zabezpieczeniu imprez;
4)rruydawaniu opinii lekarskich na zlecenie organ6w wymiaru sprawiedliwo:ici,
organ6w 6cigania, stu2b wiqziennych, celnych iirrstytucji ubezpieczeniowych.
WSPL,,SpecLek" SPZOZ w Warszawie mo2e prowadzii szkolenia, konferencje i kursy
w zakresie promocji zdrowia dla plac6wek szkolnych, oSrodk6w szkolno-wychowawczych,
organizacji spotecznych istowarzyszef oraz innych jednoslek organiz6cyjnych.

1.2 Strukllura organizacyjna i zasady zarzqdzania.
Strukturq organizacyjnq WSPL ,,Speclek" SPZOZ w Warszawie reguluje regulamin organizacyjny
wprowadzony Zarzqdzeniem nr 4/201.9 Dyrektora WSPL ,,S1:eclek" SpZOZ w Warszawie z dnia
l-L wrzeSnier 2019 r

.

Struktura ,organizacyjna

WSPL ,,Speclek" SPZOZ

w Warszawie zostala przedstawiona w zalaczniku

nr l- do raportu.

Ocena

struktury organizacyjnej

Do prowadzonej przez WSPL ,,SpecLek" SPZOZ w Warszawie dzia.lalno6ci, funkcjo4ujqca
struktura organizacyjna jest wystarczajqca. Nie planuje siq zmian w strukturze
orga nizacyj nej.

N

ie wystqpujq kom6rki orga nizacyj ne n ie prowadzqcr: dziata I noSci.

Ponadto \/VSPL ,,SpecLek" SPZ)Z w Warszawie realizuje ni2ej wymiernione funkcje/zadania
pomocnicze medyczne iniemedyczne w oparciu o zawarte umowy z podmiotami
zewnqtrznym i,
Tabela nr 1. przedstawia realizacjq w 2o2o r. podstawowyclr ustug ponrocniczych w oparciu o
o

utso

u

rci ng.
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Tabela nr L - realizacja podstawowych uslug pomocniczych w oparciu
o outsourcing
w 2020 r.
Funkcja pomocnicza*
La

borato ri u m

Nazwa i adres podmiotu

oirgnottvLa sp6lka z ograniczonq dziararnosciq, 3r-g64 Krak6w
ul. Prof. M. Zyczkowskiego 16

Transport, medyczny

tvtodus IVllchai Modras, Gadka ul. Stra2acka 74

Badania EEG, EMG

Centrum Medycyny Sportowej Sp.
ul. Wawelska

Ma m mognaf ia,
de nsyto m

etria

z o.a. 02-034 Warszawa

5

Centralna Wojskowa przychodnia Lekarska ,,CepeLek,,

00-911 Warszawa, ul, KoszVkowa 7g

S1ZOZ

*

najwa2niejsze zakresy np. diagnostyka obrazowa, raboratorium, wy2ywienie,
pranie, ochrona,
utrzymanie czysto5ci, transport medyczny, obsluga prawna

ocena d.ialalno6ci pomocniczej realizowanej w outsourcingu
DziatalnoSi pomocnicza realizowan a przez f irmy wspomagajqce
dzialal noii podstawowE i nie sq planowane zmiany w tym zakresie.

w peini zabezpiecza

1.3 Infornracja o posiadanych certyfikatach jakofci.

WSPL,,Speclek" SPZOZ w Warszawie nie posiada certyfil<at6w jakoi;ci.
W dniu 24 kwietnia
2020 r' podpisata umowq z firmq D&G consulting Sp. z o.o, z siedzibq

w

\A/arszawie

o wdro2enie systemu zarzqdzania jakoSciq ISO 9001:201-5. Termin zakofczenia wdro2enia
zostal okreslony na osiem miesiqcy od dnia 04.05.2020 r. w dniu 27"1.0.2020
r. zostat

podpisany aneks przedtu2aiqcy wdrozenie do lso do 31.03.2021.
r. Dnia l-3.05 .2o2rr, zostala
zawarta ulnowa zfirmq Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. na przeprowardzenie
certyfikacji oraz
dw6ch auclyt6w nadzoru. Umowa zawarta jest na okres 3 lat.

1.4 Polityka kadrowa

L.4.L

- informacje og6lne.

Informacje o zatrudnieniu.

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

obecnystanzatrudnieniajestoptyma|nydorea|izowany<:hprzezW5m
w warszawie zadari. Pracownicy medyczni sq zatrudnieniw zdecydowanej
wiqkszo6ci na
umowq o prace na czas nieokreSlonV oraz w ramach kontrakt6w. Srr:dni
wiek personelu
medycznego wynosi powyzej 50 lat i jest to zjawisko niekorzystn
e, gdy2 w przypadku
rezygnacji z pracY z powodu przej6cia pracownik6w na en'leryturq
stanowi zagro2ernie

pelnego zabezpieczenia realizowanych zadari.

do
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Prognoza dotyczqca zatrudnienia w okresi e 2O2t _ ZOZS

w ort'",iu

2021'-2023 planuje siq zmniejszenie stanu zatrudnieni, *-],*"brfi
.,*
Po dokonaniu zmian stan zatrudnienia bqdzie wystarcz:ajqcy do
rr:alizowanych zadari. po
wygaSniqciu epidemii planuje siq dokonai analizy ewentualne j zmiany
formy zatrudnienia
w niekt6rych poradn iach specja I istycznych i stomatologii.

2. Dztalalno66 medyczna.
2.L

Realizacja um6w zawartych z NFZ.

wsPL,,speclek" spzoz w warszawie zabezpiecza potrzebry zdrowotne powiatu
wojew6dztwa mazowieckiego.

wa rszawsliiego,

wsPL,,SpucLek" sPzoz w warszawie prowadzidzialalnoS6 medycznq
w oparciu o umowy zawarte
z Mazowieckim oddziatem wojew6dzkim Narodowego
Funduszu Zdrowia w warszawie , a tak2e z
innymi podmiotami. wartoii umdw z Narodowym Funduszem Zldrowia
poszczeg6lrre

na
dwiadczeri w 2o2o r. orazw 2021, r. przedstawiono w zalqczniku
nr 3 do raportu.

rodzaje

Dziafalnoii medyczna prowadzona jest na bazie t7 poradni ora:z pracowni
rc.ntgenodiagnostyki
o96lnej, pracowni USG, gabinetu zabiegowo-diagnostycznego, punktu
szczepie6 i punktu pobrah
material6w do badari.

Ocena wysokoSci um6w zawartych z NFZ

Umowy 'zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia pozwalajq w pelni
wykorTystai
potencjal wsPL ,,specLek" sPzoz w warszawie pod wzglqdem
iloSci ustug. przychody z
tego tytulu stanowiq 96,23% calych przychod6w ze 6wiadczenia uslug
zdrowotnych, w
2021' r' w stosunku do 2o2o r. wartoSi um6w z NFZ jest wy2sza
o 34543g,06 zl, co stanowi
wzrost o 5,84%o' Nie zadawala jednak wycena za jednostkowe ustugi
w specjalistycznej
op,u."4rowotnej, w leczeniu stomatologicznym i psycl"riatrii.
Problemy rv zakresie rcalizacjiumowy z Narodowy Funduszem
zdrowia oraz
nadwykonania na dzieh3l.I2.2020 r. nie wyst4pily.
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2.2 Lecznictwo ambulatoryjne.
Tabela nr 2 - informacje dotyczEce leczenia ambulatoryjnego

-

dane za 2020

r.

Przychody
Koszty
og6fem

w tym
rtoi d

Nazwa poradni
Og6lem

wa

f

Wynik
nsowy

ina

Liczba

porad

umowy z NFZ

Podstawowa opieka

3358341,32

3343121,54

1836835,55

139306,46

137461,26

'156379,69

-17 07 3,21)

1

Neurologiczna

82570,73

82570,73

17 5023,31

-92452,58

1431

Alergologiczna

59685,1

5

59685,1 5

83603,04

-23917,89

697

1257 88,44

1257 99,44

118060,72

7727,72

2162

51354,7 4

51354,7 4

43444,48

7910,26

926

Endokrynologiczna

140722,73

140722,73

147 006,27

-6283,54

1314

Dermatologiczna

130537,57

130457,57

1

3580,43

3048

Chirurgiczna

169311,46

169311,46

207 483,13

-38171 ,67

2002

Ginekologiczna

31

899,43

330044,08

18144,65

3449

Laryngologiczna

128132,81

126612,81

146253,26

-18120,45

2441

Reumatologiczna

146682,59

146682,59

1537 43,67

-7061,08

Stomatologiczna

343535,46

266935,46

696133,27

-352597,81

Psychiatryrozna

148293,64

148293,64

144732,08

3561,56

Medycyna pracy

6635,00

0

7393,21

-7 58,21

84

Badanie na bron

58723,05

0

57 563,17

1159,88

200

Punkt pobraf

25650,00

0

50074,83

-24424,83

Pracownia RTG

18720,00

0

23264

5240897.55

53199,18
4561090,94

-3447 9,18

5445990,58

884799.64

76288

zdrowotnEl
Okulistycz:na

Urologiczna
Diabetologiczna

Og6lem

1

899,43

31

1

541 1 8,00

1521505,77

-2

26065

1

591

880

2795
1

986
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Ocena funkcjonowania poradni

warto5i um6w w poradniach podstawowej opieki z:drowotnej jest zadawalajqca,

ze

wzglqdu na wysokoSi placonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia stawek
za pur.rl(ty w
poradniach specjalistycznych w tym gl6wnie stomatologicznej iporadni
neurologicznej
wyniki tych poradni sq niezadawalajqce. Presja placowa miqdzy poszczeg6lnymi
zakladami
opieki zdlrowotnej powoduje, 2e zmniejszenie koszt6w wynagrodze6 jest niernozliwe,

3.

Plany dotyczqce rozszerzenia lub ograniczenia dziafalnofci medycznej w
latach
202t - 2023.

WSPL,,Speclek" S7ZOZ w Warszawie nie planuje

w

latach 2021,-2023 rozszerzenia

ani

ograniczenia dziatalnoSci medycznej.

4'

Inwestycje oraz istotne remonty planowane do realizacji
kolejnych.

w 2O2L r. i w latach

wSPL ,,Speclek" sPzoz

w warszawie w 2o2'J. r. planuje ;lakup ze irodk6w wlasnych serwera
zapasowego wraz z oprogramowaniem za 40 000,00 zl., a w latach
2022..2023 nie planuje zakup6w
inwestycyjrrych. Zakup wyposa2enia w cenie jednostkowej porri2ej
10 Oo0,fJO zl. realizowane jest na
bie2qco w ramach potrzeb. Nie planuje siq remontu kapitalnego
obiektu.

5.

Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2o2o r.

5'1 lnformacja o istotnych zdarzeniach, kt6re miafy wpfyw na sytuacjq
ekonomicznofinansowq samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej

w

2020 roku wybuch pandemii
ekonom iczno-fina nsowej.

covtD-lg mial znaczne i daleko idqce

konsekwencje dla sytuacji

5.2 Sprawozdania finansowe za ZO2O r.

5'2'L

Rachunek zysk6w i strat (wariant por6wnaw czyl
w z:atqczniku nr 4.

5.2.2

Bifans na dzief gL.t2.2o2o r.

-

zet 2o2O

r.-

przedstawioncr

przedstawiono w zallqczniku nr 5.
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5.3 Analizla wskaf nikowa.

1)

Wskalniki zyskowno5ci.

Wynik netto x1.00%
wskaZnilr
zyskownorici

netto

(%)

Przychody netto ze sprzeda2y produkt6w +przychody netto ze
sprzeda2y towar6w i material6w + pozostale przychody operacyjne
+ przychody finansowe

Wynik z dziatalnoSci operacyjnej xIOO%
Przychody netto ze sprzeda2y produkt6w + przychody netto ze
sprzeda2y towar6w i rnateriaf6w + pozostale przychody operacyjnr:

Wynik netto x 1.00%
wskalnik

Sredni stan aktyw6w,

zyskownoSci

aktyw6w (%)

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 2020 r. wska2nilci zyskowno(ci netto iaktyw6w merjq warto5i
dodatniq i
wykazujq zdolnoSi do generowania zysk6w iinformujq o racjonalnym gospodarowaniu.
Natomiast wskalnik zyskowno6ci dziatalno(ci operacyjnej ma warto6i
ujemn4. r.Eczna
wartosi Punktowa osiqgniqtych wskalnik6w zyskownodci wynosi 6 punkt6w, ccr
stanowi
40,00% r'no2liwych do osiqgniecia punkt6w ijest zadawalajqca. wskaznik
zyskor,ynosci
netto w ttrysokoSci o,02% infornruje,2e zysk stanowi o,o2% przychod6w iosiqgnql punkty
3
na 5 mo2liwych. Wskalnik zys;kownoSci dzialalno6ci operacyjnej ma wartoSi -0,48%o,
co
stanowi 0 punk6w iodbiega od wartoici optymalnej o 5 punkt6w, sytuacjq
mo2e poprawii
albo wzrost cen (916wnie NFZ) albo zmniejszenie koszt6w. wskainik zyskownosci
aktyw6w
o wartosci 0,02% informuje o wielkoici zysku przypadajqcego na jednostkq wartoici
aktyw6w. WartoSi punktowa tego wskalnika to 3 i stanowi 60% mozliwych
do uzyskania.
Poprawii ten wskalnik moze wzrost cen usiug zdrowotnych (NFZ) lub zmniejszenie
koszt6w
prowadzonej dzialalnoici. Aktuarlnie oba zadania sq trudne
do realizzrcii.
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2) Wskalniki

plynno5ci.

WSKAZNIK

FORMUTA

wskalnili

Aktywa obrotowe - nale2nojci kr6tkoterminowe z tytulu dostaw
i uslug, o okresie sptaty powy2ej 12 miesiqcy kr6tkoterminowe
rozliczenia miqdzyokresowe (czynne)

Warto66

Ocena

bie2qcej

plynnoSci

Zobowiqzania krdtkoterminowe

-

zobowiqzania z tytulu dostaw

1_4,56%

i uslug, o okresie wymagalno6ci powy2ej 12 miesrqcy + rezerwy
na zotrowiqzania kr6tkoterminowe

[0

Aktywa obrotowe
wskalnik.
szybkiej
ptynnoSci

- nale2no6ci kr6tkoterminowe z tytulu dostaw
i uslug, o okresie spfaty powy2ej 12 miesiqcy - kr6tk,oterminowe
rozliczenia rniqdzyokresowe (czynne) _ zapasy
1,4,48%

10

Zobowigzania kr6tkoterminowe

- zobowiqzania z tytu.lu dostaw
i uslug, o okresie wynragalno6ci powy2ej 12 miesiqcy + rezerwy
na zobowiqzania krdtkoterminowe

Interpretacja wynik6w

wskalnik bie2qcej plynnoSci

ci 1-4,56 osiqgnqt warto6i prawie optymatnq i
warto6i punkowa wynosi 10 co stanowi gO% mozliwvch
do osiqgniqcia punkt6w. wskalnik jest wyzszy od maksymalnego ponad trzykrotnie.
wskalnik szybkiej plynnoSci wynosi j,4,4g a jego wartoji punktowa to 10. Jego
maksymalna ocena punktowa w wysokoSci 13 jest okre6lona dla wartojci
od 1,00 do 2,50.
osiqgniqty wskalnik Swiadczy o posiadaniu du2ej nadptyrrno(ci.
rru wysoko6

Swiadczy o wysokiej nadplynnosci.

3)

Wskalniki efektywno5ci.

WSKAZNIK

FORMUIA

Warto66

Ocena

36,35%

3

Sredni stan nale2no:ici z tytulu dostaw i uslug x ticzUa ani
w okresie (365)

Wskalnik rotircji
nale2norici (w

Przychody netto ze sprzeda2y produkt6w + przychody netto
ze sprzerda2y towar6w i material6w

dniach)
gdzie Sredni stan nale2nojci z tytuiu dostaw i uslug to suma
tych nale2no6ci
na koniec poprzedniego roku obrotowego i na koniec bie2qcego roxu
obrotowego podzielona przez 2

sredni stan zobowiqzad z tytutu dostaw i usiug x ri,rb.
w okresie (365)

wskalnik rotacji
zobowiqzad (w
dniach)

dni-

Przychody netto ze :;przeda2y produkt6w + przychody netto
ze sprzeda2y towar6w i material6w,

7,55%

gdzie Sredni stan zobowiqzai z tytutu dostaw i usiug to
suma tych zobowiqzari
na koniec poprzedniego roku obrotowego i na koniec bie2qcego roxu
obrotowego podzielona przez 2
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Interpretacja wynik6w

wskalnik rotacji naleznoSci okreSla w dniach

diugodrS cyklu oczekiwania na uzlskanie
naleznoirci za Swiadczone uslugi iosiqgnql wartoS6 36,35
a wskalnik rotacji zobowiEza6 w
dniach okreSla okres, jaki jest potrzebny do splacenia zobowiqzarri
kr6tkoternrinowych i
wyni6sl 7,55' wskalniki osiqgrrqly wielkoS6 optymalnq, ir ich wartoSi punktowa
wynosi 10,
co stanowi 1,0O% moiliwych do osiqgniqcia punkt6w.

4)

W:skalniki zadluzenia.

(Zobowiqzaniia dfugoterminowe + zobowiazania

kr6tkoterminowe + rezerwy na zobowiq zaniil x rcOf"
Aktywa razem

wskalnik

Zobowiqzania dlugoterminowe + zobowiazania
kr6tkoterminowe + rezerwy na zobowiazania

wyplacalnoSci
Fundusz wiasny

Interpretacja wynik6w

wskalnik zadtu2enia aktyw6w informuje o stopniu finansowania
aktyw6w km
obcymi i osiqgnql 5,L9yo, a wskalnik wyplacalnoici w wysokoSci
0,06 okreSla wiblko(6
funduszy obcych przypadaiqcych na jednostkq fundruszu wrasnego.
sq wartoSciami
optymalnymi' wartoSi punktowa osiqgniqtych wskalnik6w wynosi
20 punkt6w, co stpnowi
t)O% mo;iliwych do osiqgniecia.

Podsumowanie wynik6w oceny sytuacji ekonomiczno _ finansowej.

Wskainik

Uzyskane

Maksymalna

oceny za
2O2A r.

ocena do
osiqgniqcia

3

5

Wskaln ik zyskowno(ci dziala nojci operacyj nej

0

5

Wskalnik zyskowno6ci aktyw6w

3

5

5

L5

Wskalniki biezqcej plynno6ci

10

1,2

Wskalnik szybkierj ptynnoSci

10

I3

20

25

Wskalnik rotacji nale2nojci

3

3

Wskalnik rotacji zobowiazari

7

Wskalnik zyskownoSci netto

Wskainiki
zyskownoJici

I

Razerm

Wskainiki
pfynnoSci

Razem

Wskainik
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efektywno6ci

Razem

Wskainiki
zadfuieniia

10

10

Wskalnik zadtuzenia aktyw6w

L0

L0

WskaZn i k wyplacal no6ci

L0

10

Raizem

20

20

tqczna wartoS6 punkt6w

55

70

Podsumowanie:
Uzyskane w 2O2O r' przez WSPL,,SpecLek" SPZOZ w Warszawie wyniki
ekonomiczno-finans6we po
przeliczeniu daly tqcznie 56 punktriw na 70 mo2liwych do uzyskania,
co stanowi o,go %. Uzyskane
wyniki (wiadczq o dobrej sytuacji elkonomiczno-finansowej wspL
,,Speclek" Spzoz w warszawie na
dzien 31,],212020 r.

5. Anaf iza

swor - wstep do prognozy na lata 2o2L-2o23.

Moene strony

Kierunek dzlalania

Ocena wplywu
na sytuacjq

ekonomiczno-

Mala rotacja zatrudnienia

U2ytkowanie bezptatne lokalu
3

- duiy wpfyw, 2 -

finansowa*

Konkurencyjne
wynagrodzenie - utrzyma nie
stanu zatrudnienia
Uzyskanie lokalu na wtasno5i

Sredni wplyw, l-mafy wpfyw, O-br"k

Stabw ftEreyzq

3
2

*ply*,

Kierunek dzialania

Ocena wpfywa
na sytuacjq

ekonomicznol

zaawansowany

wiek

finansowq*

persrcnelu

wykonujqc,ego zawody medyczne

Lokalizacja zakf adu (utrudnriony
dojazd do plac6wki dla pacjent6w i
potencja Inrlch pracown ik6w)
3

- duiy wplyw, 2 -

Poszu kiwa

n

ie pracownik6w

na miejsca odchodzqcych na
emerytu rq
Oddziatywanie na wladze
Dzielnicy Rembert6w
(budowa tunelu pod
przejazdem kok:jowym)

3

)

Sredni wplyw, l-mafy wpfyw, O_brak wplywu

Szmnse

Kierunek dziafania

Ocena wplywu na

sytuacjq
ekonomiczno-

Budowa m ieszka6-wzrost

finansowa*
Bez wptywu
Strona

1.1

z 1,6

potencjal nych pacjent6u,r
3

Budowa tunelu pod

WE

Uddzialywa

n ir-, n

a wtadze

)

dzielnricy

Xagrrs2*nla

, 0-brak

Kierunek dzialania

Wpfyw na sytiracjq
ekonomiczho-

Zqdania placowe

Hoonoszen ie wynagrodze6

Placa minimalna
*3

_finansowq*

ramach mo2liwoici
finansowvch
Brak wpitywu

a

T

- duiy wptyw, 2 - g.rd"ilpfy,& lrfu

7. Przyiq:ta strategia dzialania.
7.1 Cele strategiczne:
celem strategicznym wsPL
,,spec[-ek" sPzoz
obserwacjq i ocenq proces6w tworzqcych

w warszawie jest orientacja na pacjenta

poprzez
udzielanie gwiaoczerl medycznych,
ich modyfikowanie pod
KEtem opty'malnej poprawy stanu
zclrowia pacjenta i spelnienia jego
oczekiwari. celem strategicznym
jest tak2e udziai personeru
w popravuie poziomu jakodci 6wiadczonych
usrug.

7.2 Cele o;reracyjne:
celem operacyjnym jest uzyskanie dodatniego
wyniku zysku ze sprzeda2y w latach
2021_2023,
poprzez poprawq wynik6w ekonon'licznych
poradni specjalistycznych, w tyrn gt6wnie
neurorogicznej
i poradni stomatologicznej.

8' Prognoza sytuacii ekonomiczno-finansowej
na lata 2o2l-2o2g.
8'1 opis przyiqtych zaroieri do prognozy sytuacji
ekonomiczno_finansowej"

Podstawq okrejlenia prognozowanych
na 202L r. przychod6w i koszt6w stanowi
zatwierdzon y przez
dyrektora plan finansowy na 2021 r,
opracowany na podstawie podpisanych
um6w z Narodowym
Funduszem
'Zdrowia (podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka
specjalistyczna, leczenie
stomatologiczne' opieka psychiatryczna
i leczenia uzaleznieri). wspL ,,spec Lek, SpzoZw
warsTawie
ze wzglqdu na sytuacjq epidemiololgicznq
szacuje, ze pranowane przychody
ze sprzedazy ustug
zdrowotnycht w 2021' r. bqdq ni2sze
o 25433,20 zl. planowane jest poniesienie ni2szyclr
koszt6w
prowadzonej dziatalnodci o 848,00
zt, a wynik finansowy ma byi ujemny
i wynosii j-g593,26 zl. wspl
,,Speclek" S'ZOZ w Wa rszawie w o kresie 0 i..01_3
i..05 .2021 r.uzy:; kala :
1) Przychody ze sprzeda2y uslug zdrowotnych w
wysokoici 255155 g,1.5 zl, stanowiq
one
39,811% planu isq nizsze w tyrn
okresie o 119196,6g zl. przychodv od
Narodowego Funduszu
Zdrowia osiqgnqty 24913L4,os zl (40,25%
planu) i za ten .kres sq ni2sze o gj774zi. pozostale
sprzedazv zdrowotnej w wvsoko(ci
60244,10 zr (27,38%o ptanu),s;2 nizqze
o

:':li,:":'ze
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2)
3)

Koszty dziatalno5ci podstawowej osiqgnqly 2426384,40 zl i stanowity 37,42% planu.

Pozostate przychody operacyjne

w wysokodci 39471,69 zl (43,65% planu) i sq realizowane

plernowo.

4) Pozostale koszty operacyjner w wysokosci 3432,9L 2l stanowily s7 ,22% planu.
5) Pr::ychody finansowe osiqgnqty 82,49 zl stanowiq 4,.J.2o1; planu.
6) Koszty finansowe nie wystelpity, a plan wynosi 500 zl.
7) Akfywa na koniec 2021' r rnajq wynosic 8170945,26 izl, naleino6ci z tytutu
8)

dostaw i ustug

4911000,00 zl, a stan 6rodk6lv pieniq2nych 501g4g1,3g zt.

Stan zobowiEzan na koniec .l02L roku ma wynosii 313000 zt.

wsPL sPzoz,,speclek" w warszawie nie planuje w latach 2021,-2023 zaciqgnqi
zobowiqzari z tytutu kredytu lub po2yczki.
9) Re;zerwy na zobowiqzania nnajq wynosii 133000 zl i sQ to gt6wnie rezerwy pracownicze na
urlopy iodprawy,
10) Fundusz wlasny na konier: 202L r. ma wynosii 75c15564,95 zl, z tego
funclusz zaktadu
53118527 ,t3 zl, z kt6rego pokryje siq planowanq stratq w wysokosc
i .rg593,26 zl.
Biorqc pod uwagq, 2e w stomatologii i w poradniach specjalistycznych realizowanie
Swiadczeri
w wiqkszyrn zakresie rozpocznie s;iq we wrze6niu 2o2I r. to zaktadany ujemny wynik finansowy
(strata) za 2o2L r. w wysokoici 1-8593,26 zt jest realny do o:;iqgnigcia. WSpL
,,Speclek,, SpZoZ w
warszawie na lata 2022 i 2023 przyigia, 2e w tych latach na prowadzenie dzialalno:ici
rrie bqdzie

miato wplVwu zadne nadzwyczajr'l,e wydarzenie i przychodnia osiqgnie planowane przychody
i
poniesie kcrszty w zakladanej wielko5ci. Podstawq panu finansowego
na lata 2022-2023jest plan
finansowy na 202'J' r' przyjqty podczas pandemii z uwzglqdnieniem zmiern koszt6w
amortfzacji i
przychod6w z dotacji. Planuje siq, ze w latach 2022-2023 WSpL
,,Speclek,, SpZoZ w Warszawie
uzyska dodatn i wynik fina nsowy, kt<iry pla nowa ny jest w wysokoSc

i 4gs1.4,gD zl 12022 r.l i 51_r44,2I zl
(2023 r')' Otoczenie konkurencyjne,, stan nieruchomodci i wyposazenia,
a takze dostqpnoSi kadry
pozostaje na nie zmienionym poziornie.
8.2 Prognozq rachunku zysk6w i strat
- przeclstawiono w zalqczniku nr 4.
8.3

(wariant por6wnawczy) na lata 202L-2023

Dane bilansowe niezbqdne do wyliczenia wskainik6w na

-

lata

2A2t-2023

przeclstawiono w zalqcznikul nr 5.

wojskowa specjalistyczna prz:r/chodnia Lekarska,,specLek,, samodzielny Publiczny
zaklad opieki Zdrowotnej w warszawie nie planu.ie w latach 2021,-2023 zaciqgn4t
zobowiqzania z tytulu kredytu lub po;lyczki,
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8.2 Analiirawskainikowa.

1)

W:;kalniki zyskowno5ci,
WARTOSC WSKAZNIKA

wskalnik zyskowno5ci

wskalnik zyskownoSci
dzialalno5ci operacyjne

Interpretacja wynik6w

W 202Lr' wskainik

zyskowno6ci netto ma osiqgnqc -o,2gyo, wskalnik zyskownoSci
dzialalnoici operacyjnej -0,29'yo, a wskalnik zyskownoSci aktyw6w -0,23%. wielko66
uJemna oznacza stratq z prowadzonej dzialalnodci, jest niekorzystna daleka
od po2qpanej,
a wartoii punktowa wynosi 0. Na jej osiqgniqcie miala wptyw epidemia koronawirusa,
kt6ra spowodowala du2e zmnierjszenie przychod6w . W 2022 r. dzialalnoSi ma ju2 przynosii
zyski wskalniki majq ulec du2ej poprawie iosiqgnq wartoSci: wskalnik
zyskownoSci netto
o,73yo, vrrskalnik zyskownoSci dziaialnoSci operacyjnej o,l2yo, a wskalnik
zyskownoSci
aktyw6w 0,59%' WartoSi punktowa to 9 co stanowii bqdzie 60% z 15 mozliwvch
do
osiqgniqcia. w 2023 r. nastqpi rlalsza poprawa zyskowno16ci, a wska2niki osiqgnq:
Wskalnik
zyskowno6ci netto O,77yo, wskalnik zyskowno6ci dzialalnoSci operacyjnej
O,7lyo, a
wskalnik zyskowno6ci aktyw6w D,62yo, co tak2e pozwoli osiqgnqi 9 punkt6w.

2)

Wsl<alniki plynnoSci.
WARToSE WSKAZNIKA

Wskain iki pfynno6ci

il02t

r.

2022 r.

2023 r.

wskalnik bie2qcej plynnorici

14,15

14,52

14,88

wskainik szybkiej pfynno6ci

14,07

14,45

14,82

Strona
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3) Wskalniki

efektvwnojci.

Wskainiki efektywnoSci
wskalnik rotacji nale2noSci
wskalnik rrrtacji zobowiqza6
(w dniach)

I

nterpret;acja wyni k6w

Wskalnik: rotacji naleznoici w dniach wynosi w 2O2I r. 2g,o2 w latach
2022-2023 oo
27,3L' Jest on optymalny, a w przeliczeniu na punkty jego wielkoSi wynosi
3, c6 stanowi
1'00%. Wskalnik rotacji zobowiqzari w dniach jest optynnatny i wynosi
w 2021, r, 5,32 a w
latach 2022-2023 po 5,57. W przeliczeniu punktowynr w ka2dym roku po 7 punkt6w

(L00%).

4)

Wska2niki zadlu2enia.

Wskaf niiki zadluienia

WARTOSC WSKAZNIKA

wskalnik wypfacalno6ci

I

nterpretiacja wyni k6w

wskalnik zadtu2enia aktyw6w iar roku 2o2r r. wynosi s,,+6%, w 2022 r. 5,44% i
w 2p23 r.
5,4r%' Jest optymalny, a wartoSi punktowa to 10 kazdego r.ku (1.00%). Wsfalnik
wyplacalrrosci osiqgnql w latach 202r-2023 po 0,06. Jest optymalny,
a wa rtoii p u n Ktowa
to 10 ka2dego roku (100%).

9.

Podsumowanie

Uzyskanie straty przez wSPL,,speclek" sPZoZ w warszawi e

w

2021, r. z

powodu przedlu2ania sig

pandemii kcrronawirusa nie wplynte znaczEco na pogorszenie
stanu ekonomir:zno-finansowego, gdyz
przychodnia posiada fundusz zakladu w wysoko5ci ponad 5,3
mln zl i stan 6rodk6w pieniq2nych okolo
5,L mln zt, W roku 2022i 2023 plano'wane jest nie zakt6cone realizowanie
6wiadczeri zdrowotnych
i osiqgniqcie dodatnich wynik6w finansowych. WSPL
,,Speclek" SpZOZw Warszawi e

w 2O2O r.

zwiqkszyl stan Srodk6w pieniq2nych rcraz funduszu zakladu. 096lrra
sytuacja erkonomiczna jest dobra,
Strona
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t6

pozwala na realizowanie zadad statutowych.
WSPL,,Speclek" :;pzozw Warszawi e

w 2020r. vtredtug

metod okreslonych przez ministra zdrowia osiqgnql 56 punkt6w
na 70 mo2liwych do uzyskania, co
stanowilo 0,80%. w roku 2021' r' planuje uzyskai 50 punkt6w,
;r w latach 2022-2023 po 59 punkt6w,
co pozwoliloby utrzymai dobrq sytLraciq ekonomiczno-finansowq.

mgr Mafqorzbia Tkaczvk

podpis i pieczqtka kierownika zbktadu

Zalacznii[j:
Zalaczniki:
Zalacznik nr 2 - struktura zatrudnieniq

Zdtacznik nr 5 - bilans 2019-2023
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