RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNOFINANSOWEJ

za 2O2O rok
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Leka rs ka
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w
Grudziqdzu

sporzqdzony na podstawie art. 53a ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o dzialalnodci leczniczej
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1. Organizacia i zarzadzanie.
1.1 Prredmiot dzialalnogci.
Wojskowa Specjalistyczna Priychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki
Zdrowotnej z siedzibq w crudriqdzu, zwana dalej WSPL SP ZOZ w Grud2iqdzu rostata

powolana w celu wykonywania dzialalnoici lec2nic2ej w rodzaju ambulatoryjne
!wiadczenia zdrowotne, polegajacej na udzielaniu iwiadczei ?drowotnych ipromocji
WSPL SP ZOZ

w GrudziEdzu:

l.udziela 6waadczed zdrowotnych finansowanych ze lrodk6w

public2nych
ubezpaeczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych jwiadc2e6 na podstawie
odrqbnych przepis6w nieodplatnie, za czeiciowq lub calkowitq odplatnojciq;
2.reali2uje inne zadania 2lecone p12ez podmiot twOrzEcy oraz inne uprawnione orga ny
3.udziela odplatnych <wiadczeh zdrowotnych na rzecz os6b, kt6re nie sQ uprawnione
do korzystanaa ze Jwiadczed opieki zdrowotnej finansowanych ze jrodk6w public2nych
ora2 innych podmaot6wj

4.realizuje przewidziane priepisami zadania na potrzeby obronne paistwa.
Zadania WSPL 5P ZOZ w GrudziEdzu obejmujq w szczeg6lno3ci:
1.ud2aelafl ie ambulatoryjnych 6wiadczei idrowotnych;
2.realizacjQ inwestycji, wyposaienie w sprzQt i aparature medycznq oraz zaopatrywanie
w i rod ki awyroby medycrnej
3.prof ilaktyke i promociq zdrowia;
4.organi2acjq i prowadzenie dzialalnoici w zakresie ks2talcenia, szkolenia i
doskonalenia 2awodoweBo kadr medycznych, we wszystkich formach okre6lonych
odrebnymi przepisami;
5.uczestnictwo w programach klinicznych finansowanych przez inne uprawnione
podmioty Sospodarcze;
6.realizacjq zadai zleconych przez Ministra Obrony Narodowej;
T.realizacje pro8ram6w zdrowotnych na zlecenie Narodowego Fundusz Zdrowia ora
proeramy prof ilaktyki 2drowotnej;
8.prowadzenie wydzielonej dzialaln03ci gospodarczej, innej ni, d2ialalnoja lecznicza,

na najmie, dzieriawie, pobieraniu oplat parkingowych, uslug
kserograficznych, medycznym zabezpieczaniu imprez, wydawaniu opinii lekarskich na
poleBajAca

zlecenie organ6w sprawiedliwoici, organ6w (cigania, sluib wieziennych, celnych
instytucji ubezpieczeniowych
9.upowszechnianie olwiaty zdrowotnej wi16d pecjent6w i personelu
l0.propaSowanie idei honorowe8o krwiodawstwa

i

w GrudziEdzu udziela iwiadc2ei opieki zdrowotnej w rodzaju:
l.podstawowa opieka 2drowotna;
2.lecrenie stomatoloBiczne;
3.rehabilitacja lecznicza;
WSPL SP ZOZ
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4.jwiadczenia pielQgnacyjne i opaekuicze w ramach opieki dluSoterminowej;
S.ambulatoryjna opieka specjalistyczna;
6.opi€ka psychiatryczna
T.medycyna pracy

1.2 Struktula organizacyina i zasady zarzEdzania.
Strukturq organizacyjne WSPI SP ZOZ w Grudziqdzu okreJla regulamin organiracyjny
wprowadzony Zarrqdzeniem nr 5/5/2021 0yrektora WSPt SP ZOZ w Grudziqdzu z dnia
04.O2.2021t.
Struktura orSanizacyjna WSPInr 1do raportu.

SP ZOZ

w Grudziqd2u 20stala prredstawiona w zalqczniku

Ocena struktury organiracyjn€j

Struktura or8anizacyjna WSPL SP ZOZ w Grudziedzu jest dostosowana do potrzeb
realazacja cel6w istrategii. Struktura uleSa modyfikacjom wraz ze zmianami i
reguluje dzialania poszczeg6lnych zespol6w i pracownik6w, tak by zapewnit
efektywnq reali2acje zada6. W strukturz€ organizacyjnej nie wystQpujq kom6rki
organazacyine, kt6re nie fu nkcjonujQ.

w Grudziqdzu realizuje niiej wymienione zadania pomocnicze medyczne
iniemedyc2ne w oparciu o zawarte umowy z podmiotami zewnqtrznymi

WSPL SP ZOZ

Tabela nr

1-

realizacja podstawowyah uslut pomocniczych w oparciu o outaourcinB
w 2O2O t.
Nazwa iadres podmiotu

ReBionalny Srpital Specjalistyczny im .Wl.BiegadskieEo
Rydygiera 15/17
Eadania

ALAB

w GrudziEdzu ul.

taboratoria sp. z o.o. ul. StEpidska 22l30 00-739 Warszawa

laboratoryjne

'

najwainiejsze rakresy np. diatnostyka obrazowa, laboratorium, wyiywienie, pranie, ochrona,
utrzymanie crysto(ci, transport medyczny, obruga prawna
Ocena dzialalno(ci pomocni.zej realirowanej w

outsour(intu

WSPL SP ZOZ w Grud2iQdzu posiada wlasne pracownie diagnostyczne tj.
laboratorium analityczne ora pracowniq rtg, usg, eeg, endoskopiq, diagnostykq
kardiologicznQ. Pracownie zabezpieczajq badania diagnostycrne dla naszych
potr2eb oraz 3wiadczq usluga odplatne na rzecz innych podmaot6w. Zlecane sq
badania laboratoryjne podmiotowi zewnqtrznemu, te kt6rych nie wykonuje nasze
laboratorium. Ze wzgledu na brak zaplecza oraz wymogi szczeg6lne, dotyczqce
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prania odzieiy medycznej, uslugi prania zostaly zlecone wyspecjaljzowanej pralna
usytuowanej w miejscowym szpitalu. Ochrona obiekt6w jest zapewniona pr2ez
zatrudnionych pracownik6w i w pelni zabezpiecza potrzeby w tym 2akresie. Nie
przewiduje siq zmian w zakresie daialalnojci pomocniczej realizowanej w ramach
outsourcinSu,

1.3 lnformacja o posiadanych certyfiketach jakoaci.

Certyfikat

TAK

Termin

x

202243-15

x

202446-75

NIE

Uwagi

Akredytacyjny CMI

so 9001
so 14001

so 18001
so 27001

1.4 Polityka kadrowa

1.4.1 lnformacje

-

informacje 0g6lne.

o zatrudnieniu.

Ocena stanu latrudnienia
Stan 2atrudnienia oraz struktura zatrudnienia,2a16wno pracownik6w podstawowej

d2ialalnoici medyc2nej jak

i

po2ostalej, w naszej ocenie sE dostosowane do
reali2acji Swiadczei medycznych zgodnie 2 wymogami stawianymi prtez NFZ oraz
Swiadczed realiuowanych na r2ecz innych podmiot6w. Osoby wykonujqce 2awody
medyczne podnoszq swoje kwalafikacje w ramach specjalizacji, poprzez udzial w
kursach iw szkoleniach. Lekarze zatrudniani sQ na umowach kontraktowych na
podstawie pr2eprowadzanych konkurs6w. PielqBniarki, poloine, fizjoterapeuci,
technicy medyczni zatrudniani sq na umowy o prace ora2 w mniejszym stopniu na
umowach kontraktowych. Najwieksrym problemem jest brak na rynku pracy lekarry
oraz wysoka irednia wieku personelu medycznego tj. lekarzy i pielqgniarek.

Prognoza dotyciqca uatrudnienia w okr€sie 2021 ,2023
WSPL SP ZOZ

nie planuje 2miany struktury zatrudnienia. Prowadzona polityka

kadrowa kladzie suczeg6lny nacisk na optymalne zatrudnienie wykwalifikowanej
kadry do wykonywania 2adai w dzialalnoici leczniczej.
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2. Dzialaln066 medyczna.

2,1

Reallzacja um6w zawartych z NFz,

WSPI SPZOZ w GrudziQdzu zabezpiecza potrzeby zdrowotne w powie€ie grudziqdzkim w

wojew6dztwie kujawsko-pomorskim.
WSPL SPZOZ w Grudziqdzu prowadzi

Kujawsko-Pomorskim OW NFZ,

dzialalnoit medycznQ w oparciu o umowy zawarte
a takie 2 innymi podmiotami jak: 13 Wojskowy Odd2aal

z

Gospodarczy, Zaklady Karne, sieci medyc2ne Medicover Sp. zo.o., Polmed S.A., 5potki miejskie

Miejskie Wodociqgi i Oczyszczalnia Sp. r o.o., duie zaklady przemyslowe na terenie Grudziadza
SITS INDUSTRY Sp. , o.o., Rossmann Sp. z o.o. mr Garden oraz inne mniejsze podmaoty
gospodarcze na rzecz kt6rych iwiadczy uslugi medycyny pracy.

Dzialalnoli medyczna prowadzonajest na bazie 14 poradniwchodzQcych w zakres Swiadczei
ambulatoryjnej opieki specialistycznej, gabanet6w stomatologicznych, poradni zdrowia
psychic2neSo i driennego oddzialu psychiatrycznego, pracownifizjoterapia, pracowni
dia8nostyc!nych ti.laboratorium analityc2nego ipracowni radiologicznej, pracowniendoskopii,
poradni medycyny pracyora2 opieki dlugoterminowei i podstawowej opieki zdrowotnej.
Tabela nr 1 Wano3f um6w z NFZ na posrcE86lne rod2aie Jwiadczefi w 2O2O t. orcz2021t.
Warto(a umowy w

Lp.

2O2O

t

rl

2027 t.

2020 t.

2427 t.

202rl2020

Pod(awowa opiek3 :drowotna
2

Ambu atoryina oprelG Soe.lar sryQna

Op.ka

psychratrycrna

i

eeeni€

3

add.nra

5

Sw

6

t..rndao
l^he

p

elesnacvine opiekudoe

stomaro qic?ne

i,, adoen a (ryczah

COv 0, rKP)

Ocena wysokoici um6w zawartych, NFz

Wartoja um6w w roku 2020 zostala skorelowana z wartoicia moiliwych do
wykonania 6wiadczei medyc2nych w zwiEzku z o8loszonym stanem epidemii. W
roku 2020 WSPI SP ZOZ w Grud2iqd2u korzystala ze irodk6w w Iormie zalic2ek na
iwiadczenia, kt6rych nie mogla wykonaa ze wzglqdu na brak moiliwoaca ach
realizacji z przyczyn od niej nierale:nych. Zaliczkizostaly rozlic2one w calolciw roku
obrachunkowym. W roku 2021 mamy nowe wartoici um6W kt6re pozwalajq na
realiraciq Swiadczei do nasrych realnych moiljwoici. Przedstawione w tabeli nr 1
wartoici um6w w Ip.7 zawierajQ szacunki iwiadcuei zwiEzanych bezpoirednio z
realazacja jwiadc2ei zwiazanych z COVID tj.szczepienia, ryczalt,testy antygenowe.
Szacunek na drugie p6irocze jest 2decydowanie zweryfikowany ku niiszym
wart03ciom, z uwagi na zaobserwowany trend 2niikowy w iloSciach wykonywanych
szczepie6 p12eciwko COVID.
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Problemy w iakresie realizacji umowy

I

NFZ

Wykonanie um6w na iwiadc2enia medycrne u Narodowym funduszem Zdrowia w
2020 roku zostalo zdetermanowane przez warunki podyktowane stanem epidemij. Z
powodu przyczyn od nas niezaleinych nie bylo moiliwe zrealizowanie um6w w
pierwotnie 2akladanych warto<ciach. Wszystkie zrealizowane (waadczenia w 2020
zostaly zafakturowane i oplacone,

tQczna

wartoit nadwykonai nierozliczonych

na d2ied 31.12.2020

r

wynosi 0,00 zl, ! tego:

tqczna wartoi6 nadwykona6 dochodzonych na drod2e sqdowejwynosi0,00 ul.

Wyka, dziala6, jakie bedq podejmowane celem uzyskania u aptaty u a nadwykonania

2,2 Lecznictwo stacjonaJne,
Nie dotycuy

2.3 Lecrnictwo
Tabela
(w tl)

nr

ambulatoryjne.

2 Suc2e86lowe informa.je dotyczqce leczenia ambulatoryinego - dane za 2O2O r.

-

w tvm wart6ra

ko.trahtu

z NFZ

65335
7247

7664
7224
4041
1692

2252
7076
5593
5132
1896

2456
2422
3643

1128

2694
41576,53

885

671t6,55

5446
434

6479
9454

t46773

Oc€na funkcjonowania poradni

Funkcjonowanie poradni w roku 2020 2ostalo iciile okreilone przez reiim
wymagany w stanie epidemii. Swiadc2€nia zdrowotne realizowane bylY w formie
teleporad oraz w miarq moiliwoici bezpoirednio w Sabinetach. W roku bieiqcym
funkcjonowanae poradni zmierza do rdecydowanego udzielania porad w trybie
wizyt pacjenta w gabinecie lekarza. Stale aprecyzyjne monitorowanie realizacji
um6w pozwala na stosowanie optymalnych rozwiqzai w zakresie realizacji
iwiadczei rdrowotnych na rzecz NFZ.
Sprawowani€ opieki profilaktycznej nad pracujacymi w roku 2020 zostalo
ogranic2one o 2awaeszone badania okresowe. Planujemy w roku 2021, przy
zachowaniu obostrze6, wznowia przedmiotowe badania, wykonywane sq badania
wstepne ikontrolne.

2.3 Lecznictwo dzienne.
oc€na f unkcjonowania oddria16w driennych

w strukturze przychodni funkcjonuje Dzienny Oddzial Psychiatryczny. Na odd2iale,
dziennie moie przebywaa do 25 pacjent6w, ale ze wzglqdu na 2achowanie obostrzei
epidemicznych w roku 2020 maksymalna liczba pacjent6w oscylowala wok6l 16
os6b. w roku 2021 sytuacja przedstawia siQ podobnie. Dzienny oddrial wpisuje siq
w caloksztalt opieka psychiatrycznej nad pacjentem lqcznie
strukturze poradniQ psychiatrycrnq.

z

funkcjonujEcQ w naszej

2.4 Blok operacyjny.
Nie dotyczy
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3,

Plany dotyczEce rozszerzenia lub ograniczenla dzialalnoici medycznei w
latach 2021- 2023.
Naszym priorytetowym zadaniem jest utrzymanie wiodEcej pozycji na rynku

medycznym uslug medycznych w GrudziEdzu. Obszar naszego dzialania oraz
ilo(a pacjent6w objetych podstawowE opieka zdrowotna stawia nas na czele
funkcjonujqcych przychodni w powiecie grudziadzkim. Posiadanie wlasnej
bazy diagnostycznej i specjalist6w w jednej lokalizacji sprzyja rozwojowi i
konkurencyjno3ci naszej plac6wki. Szczeg6lny nacisk kladziemy na rozwoj
medycyny pracy jako dodatkowego ir6dla dochodu.
planach

przewidujemy rozszerzenie bazy lokalowej

w celu

W

objecia opieka

prof ilaktycznE wiqkszej liczby pracujacych.

4.

lnwestycje oraz istotne remonty planowane do realizacii w 2021 r. i w latach
koleinych.

Tabela nr 3 - planowane inwestycje w latach 2021-2023.
Nazwa zadan a

Uzasadnienie
i16dta

okres

Srodkiwiasne

realkacji
(od do)
2427-2422

(w tys zl)

Wykonanie instalacii
klimatyzacji

147.000,00

Podniesienie komfortu

i

standardu uiytkowanych
pomies2czei plzez
oacient6w i kadre

Tabela nr 4

-

planowane istotn€ remonty w latach2O2l - 2023.

Nazwa zadanla

Planowane i16dla

uzasadnienie
okres

(w

tyi

reali.acji

zi)

(od do)
55.000,00

Srodkiwlasne

lkwartal

Ostatni remont teSo

2022

pomieszczenia zostal wykonany
kilkana<cie lat temu. Ze
wzgled6w estetycznych i

administracji

higienicznosanitarnych naleiy
wymienii glazure i uru Adzenia
sanitarne w celu zapewnienia
odpowiednich warunk6w
higienicznych.
50 .000,00

ogrodzenia

Srodkrwlasre

Sierpie6 -

Utrzymani€ odpowiedniej

paidziernik

estetykiobiektu/ oraz

2021

zapewnienie jego
odpowaedniego stanu

techniczneso.
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Remont szybu

nr

30 000,00

Srodkiwtasne

1l

Remont
pomreszczei

200.000,00

Srodk wlasne

2022t

sierpie6'

Remont koniecznyw celu
utrzymania odpowiednieBo

listopad

stanu technicznego szybu

Listopad

Koniecznoi6 remontu

2021do

pomies2c2ei stomatologii
wynika 2 charakteru
uiytkowania tych pomiesz€2e6.
Zwykle funkcjonowania kaideto
oddzialu c2y poradni powoduje
pewne zuiycie material6w oraz
obni2a estetyke pomieszczeh.
Prace remontowe majq na celu
poprawq f unkcjonalnojri
poradnico pozwolinam
Swiadczyt ustugi na jak
najwyiszym poziomie i zwiekszy
konkurencyjnoja przychodni na
rynku <wiadczei medycznych w

stomatologii
2022

Grudziad2u.
40 000,00

Srodk wlasne

Koniecznoia remontu instalacji
elektrycznej wynika z jej zlego

2022

dokumentacji
technicznej sieci
elektrycrnej i LAN
w budynku nr 1paner - ll pietro

stanu techniczneSo, co
spowodowane jest wieloletniq
eksploatacjq, wykonaniem jej
przed kilkudziesiecioma laty w

25.000,00

Srodkiwlasne

dokumentacji

)022

technologii niespelniajqcej
dzisiejszych wymaBai
technicznych.
Konieczno6i remontu

pierwsza

pomieSzcrei w celu

Projehowotechni.znej

przYstosowania na maSazyn

piwnicy budynku

nr1i13
Remont

250.000,00

Srodkiwlasne

2023

Driennego

kwieciei

Oddzialu
Psychiatrycrnego

lipiec

Koniecznoi6 remontu
-

pomieszczed Dziennego
Oddzialu Psychiatrycu neBo

wynika z charakteru
r,rytkowania tych pomieszczei.
zwykle funkcjonowania ka2de8o
oddzialu czy poradni powoduie
Pewne zurycie material6w oraz
obniia estetykq pomieszcze6.
Prace remontowe majA na celu
uzyskanie maksymalnej

funkc;onalnoici dla pacient6w
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Planowane wyiej zadanaa realizowane sq

myilA o podniesieniu standardu iwiadczonych uslu8
medycrnych. Uiytkowane zasobu lokalowe podlegajq zuiyciu iwymagajq bieiqcych remont6w,
konseMacji i napraw. Priorytetem jest wykonanie remontu poradnistomatologicznych, coiest
z

trudnym przedsiQwzieciem z uwagina czasowe ich wylqczenie u uiltkowania. Z uwa8i na
oglosu ony stan epidemii nie udalo sie zrealizowai zadai remontowych przewidzianych do
wykonania w roku 2020. Budynkiwpisane do rejestru 2abytk6w podlegaia nadzorowi
wojew6d2liemu oraz Sminnemu konserwatorowi zabytk6w 2 czym wiAie siq przedluienie
procedur z przygotowaniem iwykonaniem prac remontowych,

5.

Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowei za 2020 r.

5.1 lnformacia o istotnych 2da.reniach, kt6re mialy wplyw na sytuacjq ekonomicznofinansowq samodzielnego publiGznego zakladu opieki zdrowotnej

lstotny wptyw na naszQ sytuacjq finansowE w 2020 roku jak i przypuszczalnie w latach
nastqpnych bqdzie mial stan zwiqzany z epidemia koronowirusa. Obostrzenia sanitarne
nie pozwolity w petni wykorzystaa naszego potencjalu w sferze 6wiadczonych uslug
medycznych. Posiadane irodki finansowe pozwolity na utrzymanie plynnoaci
finansowej. W roku 2020 udalo sie zakupie aparat cyfrowy rtg w ramach dotacji pMT.
Calkowity koszt zakupu wynidsl 869.382,00 zl, a wysokoid dotacji z budietu Ministra
Obrony Narodowej 400.000,00 zl. Naszym priorytetem jest utrzymanie irozw6j
medycyny pracy na potrzeby miejscowego i okolicznego rynku pracodawc6w, zwlaszcza
dla duiych, miejscowych zaklad6w pracy. Najwiqkszym problemem, kt6ry w 2naazny
spos6b moie zdystansowaa nasze zamierzenia jest brak kadry lekarskiej. Jej brak moie
spowodowai nawet zaprzestanie Swiadczenia uslug w niektdrych zakresach.
5,2 Analiza wskainikowa.

1) wskainikizyskownoici.

netto

(%)

Przychody netto ze spEedaiy produkt6w +pny(hody netto ze
sprzedazy towar6w imaterialdw + porostale przychody op€racyjne
+ przvchody finansowe

wynik

z dziaia no5ci

operacyinej x 100%

Przychody netto ze sprzeda2y produkt6w + przychody netto ze
sp.zedaiy towarow imaterlai6w + pozostale plzychody operacyjne

(rednistan aktyw6w,
gdzie

{.ednistan akiyw6w to suma attt!6wrarem na koni€c poprzedniego
aktlr6w ra2em na koniec bieiicego roku obrotowego

roku obrotoweBo i
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lnterpretacja wynik6w

Wa.toia wskainika zyskownoici netto, zyskownoSci drialalno<ci operacyjnej ora2
zyskownoici aktyw6w przyjmuje wartoici dodatnie, Nadwyika przychod6w nad
kosrtami Swiadczy o efektywno(ci d2ialalnoici przychodni i racjonalnym
gospodarowaniu. W stosunku do roku 2019 nastqpil wzrost wskainika 2yskownoSci
netto o 0,77 %, wzrost wskainika zyskownoici dzialalnoici operacyjnej o 1,03% i
O,44 % .Wskainik 2Yskownoici
wzrost wskainika zyskownoSci aktywow

o

w

na wykorzystanie
5pos6b skuteczny
posiadanych aktyw6w i na efektywne Sospodarowanie posiadanYmi zasobami.

dzialalno(ci operacyjnej wskazuje

2)

WskaZnikl ptynno<ci.

Akwwa obrotowe- naleznoici kr6tkot€ rminowe , trtulu dostaw
iustug, o okresie sptaty powyiej12 miesiqcy - kr6tkoterminowe
rozliczenia miedzyokresowe (czynne)

Zobowiizania kr6tkoterminowe-robowiAzaniaztytuludostaw
i ustug, ookresiewymaSalno3cl powytej 12 miesiqcy+ rezerwy
na zobowiezania kr6tkoterminowe
Aktywa obrotowe - naleinoSc krjtkoterminowe z tytulu dostaw
iudu& o okresie splaty powyiet 12 mlesiecy - kr6tkoterminowe
ro?liczenia miedzyokresowe lczynne) - zapasy
Zobowi?zania kr6tkoterminowe -zobowiAzania

iuslu& o okresie wymagalno6cipowyiej
na zobowiEzania

z

tytulu dostaw
rezeMy

12 miesiQcy+

kr6tkoterminowe

lnterpr€tacja wynik6w

Wartoia wskainika bieiqcej plynnoici osiegnql warto!a 10 pkt. cryli 83,33 %
moiliwych do uzyskania oraz szybkiej plynnoici osiqgnql warto3ci 10 pkt. c2yli
16,92 % moiliwych do uzyskania. Warto6i wskainik6w jest 2determinowana przez
posiadane 5rodki fanansowe na rachunku bankowym. WSPL SP ZOZ w GrudzaEdzu
posiada rdolno(a do terminowe8o reSulowania swoich zobowiqzai.
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3) Wskainikiefektywno!ci.
WSKAZNIK

FORMUIA

Ocena

Srednistan nale2nosciztytulu dostaw iusiug x liczba dni
w okresie (365)
3

Przychody netto re spn€daiy produkt6w + przychody neno
ze sprzedaiy

dniach)

towar6w imaterial6w

td,ie nedniiian narernokr?tIuru donaw iurruS to5!ma q.h naleinolci

nakoii.cpop ednr.go.oku obrolow.go ina

ob.ot

eAo podzielona

pr€z

konie.

bi.ia.qo rotu

2

Srednistan zobowiEza6, tytulu dostaw i ustug x liczba dni
w okresie (363)

dniach)

1

Przychody netto ze spaedary produkt6w + pnychody netto
re sprzedary towa r6w imaterial6w,
adne nednr stan robow aza'i

z

lytulu dosta* ustuErosum.tych:obowrarad

na koniec popnedniqoroku obrotowego ina kohie.
ob@tow€{o Dodrielona orez 2

bie4.qo

roku

lnterpretacja wynik6w
Wartoia wskainik6w efektywnoici osiQgnela wartojci maksymalne iwskazuje, ie
pr2ychodnia nie ma problemu z regulowaniem swoich zobowiEzad. Nie ma ryzyka
utraty plynn03ci f inansowej.

4)

Wskainikizadluienia.

(Zobowiqrania diugoterminowe + robowiezania

kr6tkoterminowe + r€ze.wy na zobowiquania)x 100%

ZobowiEzania dlugot€rminowe + zobowiezania

krotkoterminowe + re?erwy na zobowiezania

lnterpretacja wynik6w
WartoSa wskainik6w zadlu2enia osiQgnqla warto(ci maksymalne
co wyrainie wskazuje na wiarygodnoia finansowq Przychodni.

tj. kaidy po

1O

pkt.
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Podsumowanie wynik6w oceny sytuacji ekonomiczno

-

finansowej.

2020 t.

Wskainik zyskownoici netto

5

W\ld/rrl /vskornoscr ozidldlno'

iopp'dcy_nej

Wskainik zyskowno5ci aktyw6w

.adluienia

osiqEniecia

5

4

5

72

15

Wskarniki brezacel plynno(ci

10

12

Wskainik szybkiej piynnoac

10

13

20

25

Wskainik rotacji naleinoici

3

3

Wskainik rotacii zobowiAzan

7

1

10

10

Wskainik zadluienia akty\ /6vr

10

10

Wskainik wyplacalnoici

10

10

Razem

20

20

LEc.na warto6a punkt6w

62

70

Podsumowanie:

ot6iem 88,57 % moiliwych punktdw do uzyskania.
Anali2a wskainik6w ekonomiczno-finansowych pokazuje,2e sytuacja finansowa WSpL
SP ZOZ w GrudziEdzu jest dobra pomimo trudnej sytuacji spowodowanej epidemiA.
Wskainiki zyskownoici (wiad.zq o ekonomicznej efektywnej dzialalnojci iulegly
zwiekszeniu w stosunku do poprzednieSo roku. Srodki sE tromadzone z uwagi na
planowane zamierzenia inwestycyjne. Wskainiki efektywnojci i zadluienia osiqgnQly
wartoici maksymalne iiwaadczE o tym, ie przychodnia nie ma trudno<cize jciqgalno<ciQ
swoich naleznoicr oraz regulowaniu zobowiqzad.
WSPL SPZOZ w Grudziqdzu uzyskala

5. Analiza SWOT

- wstep do prognozy

na lata 2021-2023.

Kierunek dzialania

Dobra okalizacia przvchodni

Wlasne zaplecze diagnostyczne

i

laboratoryjne, wyposaione w dobry

Utrzymanie

w

stanie sprzqtu

i

dobrym
aparatury

medycznej
Szeroki 2akres usiug medycznych

Dostosowanie struktury
iwiadczei do potrzeb rvnku
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Wysoki poziom oceny pacjent6w

Podnoszenie jakoici
<wiadczonych lslug,
zapewnienie lekarzy

2

specjalist6w
Silna pozycja medycyny pracy

Stala obecno(a na rynku

3

iwiadczeniodawc6w
medycyny prac.y, poszerzenie
bazy lokalowej

Utr2ymujqca siq du2a iloaa Utrzymanie stabilnej liczby
pacjent6w zadeklarowanych do pacjent6w i pozyskiwanie
opieki w ramach podstawowej nowych pacjent6w
opiekizdrowotnej
Parklng na terenie przychodn

i

zewnetrzne

wewnetrzne
monitorowanie jakoaci, certyfikat
rso 9001
zewnetrzne i
wewnqtrzne
monitorowanie bezpieczeistwa
informacji, certyfikat ISO 27001
Realizacja kompleksowej
informatyzacji

'3

duty wplyw,

2

Duie

udogodnienie

dla

3

recertyfikacja

3

Udzial w e-projekcie Polska
Cyfrowa

3

Kierunek dzialania

lf frastr!ktura podlegajqca

Dostosowanie sie do

konserwatorowi zabytk6w,

wymaga6 konseMatora
zabytk6w (zwiekszone
koszty)

Trudnoici z

pozyskaniem
specialistycznej kadry medycznej

Poszukiwania poprzez lzby
Lekarskie i !rodki masowego

Wysoka Srednia wieku

kadry
rnedycznej, starzenie siq personelu

Ograniczona limitami iloSa Wnioski do NFZ o
pacjent6w przyjmowanych w zwiQkszenie warto<ci
ramach um6w z NFZ
Oczekiwania placowe lekarzy
13

2

Pacjent6w
Potwierdzenie certVf ikatu

6redni wpiyw, 1-maly wptyw, O-brak wptywu

ogranlczone mo2liwo6ci moderni?acjl

3

Negocjacje ze specja istarri

- duiy wplyw, 2 - (redni wptyw, l-maly wp\w,

O-brak wptywu

Kierunek driatania

Szanse

w kierunku
rozbudowy kom6rki

Morliwoaa rozszer2enia oferty Dzialania
<wiadc?onych uslug poza umowq
NFZ w ramach medycyny pracy

Korzystna lokalizacja,

2

2

medycyny pracy

blisko

2

komunikacji miejskiej

Pojawienie

sie nowy.h

du2ych

Pozyskiwanie

Pracodawc6w - nowe umowy na
awiadczenia w ramach medycyny
pracy

duiych,

Stale rosnace zapotrzebowanie na

Reali2acja

uslugi zdrowotne (starzenie

profilaktycznych

'3-

duiy wplyw,2

- nedniwptyw,l

siq

nowych
stabilnych

3

program6w

2

kontrahent6w

maly wplyw, o-brak wprywu

Kierunek dzialania

Funkcjonowanie w warunkach
otoczenia rynkowego podmiot6w
leczniczych, w tym konkurencji

BieiAce

monitorowanie
konkurencji,
podwy2szanie standard6w
(wiadczon

rynku

Niestabilnoit zatrudnienia kadry

Negocjowanie warunk6w

medycznej w warunkach wolnego

zatrudnipnia

Ryzyko ograniczenia dzialalno(ci
medycznej w lwiqzku z brakami

Stwarzanie
warunk6w

dobrych
pracy
sprzyjajQcych identyfikacji z
nasza pnychodniq

Utrata najemcy pomieszczei

Wzajemna wsp6lpraca w
zakresie informowania o

kadrowymi w
niekt6rych
specjalnoiciach medycznych
apteke ogdlnodostqpnq

dostepnoici apteki

na

terenle przychod ni
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Uzaleinienie od gldwneto platnika
NFZ, brak stabilnej polityki
2drowotneiNFZ
Niewykonanie planowanych

przychoddw

w

2020 roku

w

zwiqzku z epidemiq koronawirusa
*3

- duiy wptyw,

2

DbatoSa

o

speinienie
warunk6w um6w z NFZ

3

Minimalizacja

poprzez

skutk6w
ograniczenie

3

kos2t6w,

nedni wptyw, 1-maty wptyw, O-brak wp\wu

8, Przyjqta strategia dzialania.
7.1 Cele

strateti.tne:

r'
r'
r'

r'
r'

WSPL SPZOZ w Grudziqdzu jako wielospec.ialistyczny ojrodek opieki
medycznej nad pacientami,
struktura (wiadczed dostosowana do zapotrzebowania rynku,

wysoka

jakoli

udzielanych iwiadcze6 zdrowotnych, stabilny

I

zrdwnowaiony ro2wdj SPZOZ jako cet nadrzQdny wpisany w polityke tako<ci
w odniesieniu do potrzeb, wymagai a oczekiwai pacjent6w, uwzgledniajEcy
zmiennoaa otoczenia i zmiennoia systemu ochrony zdrowia,
osiqgniecie znaczqcej pozycji na rynku uslug medycznych, dostosowanie
infrastruktury medycznej, anformatycznej do wysokich standard6w w
ochronie zdrowia,
konsekwentna realizacja zadai w zakresie promocji zdrowia i profilaktykt,

7.2 Cele operacyjne:

/

Utrzymanie i zwiekszanie stabilnej liczby pacjentdw objetych podstawowE
opieke zdrowotnE, pozyskanie nowych pacjent6w, pozyskanie nowych
specjalist6w,zapewn

jenie wysokiej jakoici i kompleksowojci

medycznych, Swiadczonych 2godnie

r'
r/

/

z

aktualnq wiedzE

uslug

medycznQ,

kwalifikacjami i doSwiadczeniem personelu.
dq2enie do poprawy w 2akresie organizacji udzielanych (wiadczei,

systematyczne monitorowanie jakoici uslug, poziomu 2adowolenta
pacjent6w z uslut zgodnie z procedurami wdraianej polityki Jako3ci,
wdra2anie d2iata6 i procedur optymalneto bezpieczeistwa danych
osobowych, medycznych,
ksztalcenie i rozw6j pracownikdw poprzez regularne spotkania i szkolenta
wewnQtrzne, a takre stale podnoszenie kwalifikacjl personelu w szkoleniach
zewnqtrznych,

'/

utr2ymanle na wysokim poziomie procedur dotyczEcych spraw sanitarnoepidemiologicznych.
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9. Prognoza sytuacii ekonomiczno-finansowej na lata 2021-2023,

8.1

Opis przyjetych

Eloief

do prognozy sytuaaji ekonomiczno-finansowej.

Celem sporzqdzenia prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej przyjQto nastepujQce

zaloienia og6lne:

-

Plan finansowy na rok 2021, prognozy w oparciu o dane statystyczne pr2es2le
przyszle 2amierzenia w zakresie inwestycjiizakup6w na bieiqce potr2eby,

i

Ponadto przyjqto nastepujqce zaloienia w zakresie:

1)

przychod6w ze spnedaiy:

2)

utrzymanie przychod6w w zakresie medycyny pracy na 2bliionym poziomie do
roku 2019. prognozowane pr2ychody opartese 2aloieniach przyjetych do planu
finansowego, zwiekstenie wartoici um6w z NFZ o minimum dwa procent

kosrt6w dzralalnoici podstawowej:

3)

proSnozowane do wysokoSci planowanych przychod5w, uwzglqd niaiEce wz rost
wYnagrodzei oraz wzrost cen
pozostalych pnychod6w operacyjnych:

4)
5)

pr2ychody ztytulu odpis6w amortyracyjnych oraz relaktury za media, wplywy z
tytulu najmu lokalu na aptekq og6lnodostQpnq
pozostalych kos2t6woperacyjnych:

-

refaktury za media

pr2ych od6w fina nsowych:

-

6)

odsetki od zSromadzonych 3rodk6w.a rachunkach bankowych
koszt6wfinansowych:
' nie planujemy

7)

stanu aktyw6w:

- zwiQkszenie aktywdw trwalych z tytutu planowanych zakup6w i inwestycji
7.1.) w tym naleinoEciz tytulu dostaw i usluS:

8)

- naleinojci od NFZ oraz innych kontrahent6w 2a uslugiw ramach medycyny pracy

stanu zobowiqzad:
- Srednie zobowiqzania wobec lekarzy zatrudnionych na kontraktach oraz innych

dostawc6w oraz innych zobowia2ai publicznoprawnych oraz wobec pracownikdw
G rudziQd2u nie planuje w latach 2020-2022 zaciagai zobowia2a6 2 tytulu kredytu
lub poiyczki.

WSP

L

SPzOZ w

9)

rezerwy na tobowiQzanial

odpis na rererwy na naSrodyjubileus2owe iodprawy podle8a corocznej akualizacji
10) fundusru w{asnego:
- zwiekszenie o planowany zysk
-

8.2 Analizawskainikowa.

1)

Wskainiki zyskownoici.
WARToS. WSKAZNIKA

Wskainikizyskowno6ci
2027
wskainik zyskownoJci

netto (%)
wskarnik zyskowno(ci
dzialalnoft i operacvinei (%)
wskaln ik zyskownojci

t

zO22 t.

2023 t-

0,06

0.T4

079

0,18

028

0,93

0,06

015

085

lnterpretacja wynik6w

Progno2owana

wartoia wskainik6w zyskowno(ci zaklada

racjonalne
Eospodarowanie i dalszA zdolnoja do generowania tysk6w. Celem zakladu nie jest
maksymalizacja 2ysku, istotniejszym jest fakt bilansowania sie prowadzonej
dzialalnoici, zwiqkszenie uiytec2nolci 3wiadczei medycznych t2n. maksymalazacjq
rozmiar6w i jakoSci realizowanych ush/8.

2)

Wskainikipiynnojci.
WARToS. WSKAZNIXA

Wskainikiptynno,ci
202L t.
wskainik bieiqcej plynno(ci

4,12

wska2nik szvbk ei pivnno<ci

4,20

2022 t.
4,63

2023 t.

459

4,50

lnterpretacja wynik6w
Wskainiki plynnoici w poprzednich latach wskazywaly na zdolnoJa do terminowego
re8ulowania 2aciegnietych 20bowia2a6 i taka sytuacja nie powinna ulec zmianie,
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3)

Wskainiki efektywno(ci.
WARToS. wsKAU NIKA

Wskainiki efektywnoSci

2021t.
wskarf ik rotacji naleinojci
wskalnik rotacji zobowinuan

(wdniach)

29,81
17,45

2022

t

2023 t.

29,25

29 81

l7,82

T7 88

lnterpretarja wynik6w
ProBn02owane

uzyskanych

w

wskainiki nie odbiegajA w swych wartosciach od
latach poprzednich. Przychodnia nie generowala

wymagalnych z braku irodk6w. Ws2ystkie zobowiqzenia se regulowane

4)

Wskainiki?adtu2enia.

Wskainikiradtuienia

WARToS. WSkA,NIKA
2027

wskainlk wyplaca noJci

t

2022 r.

16,40

16,16

0,24

0,23

2023 t
17 15

4,24

lnterpretacja wynik6w
Wskainiki sA prognozowane na zb iionym poziomie do at poprzedni;h i informulq
o wysokiej waarygodno<ci f inansowej przychodni.

10. Podsumowanie
W naszej ocenie sytuacja finansowa WSPL Sp ZOZ w Grudziqdru jest dobra i stabilna, pomimo
trudne8o roku 2020. Za slusznoiciA naszego 5tanowisl(a przemawiajq wartojciosiagnietych

wskainik6w 2a 2020 rok . Zgromadzone (rodki po2walaja na zapewnienie plynnoj€i
finansowej oraz finansowanie inwestycji iwiqks2ych remont6w. prognozowane wskainiki na
lata 2021-2023 sA potwierdzeniem kontynuacji pozytywnych trend6w w naszej gospodarce
finansowej. WSPL SP ZOZ w crudziQd2u w dakzym ciqgu stawia na rozw6i podstawowej opaeki
u drowotnej, kt6ra jest
8l6wnq i fundamentalnQ czejciq systemu opieki 2drowotnej oraz rozw6j
6wiadczei w 2akresie profilaktyki zdrowotnej pracownik6w.
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podpls i p eczEika kierownika zaktadu
ZalQczniki:

Zalqcrnik nr

1-

Regulamin organizacyjny WSpL Sp ZOZw Grudziedzu
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