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RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO 

PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ   

 

Podstawa prawna: art.53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(Dz.U.2022.0.633 tj.) 

 

I. Wybrane informacje o samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. 
 

 

1.Nazwa Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w     Zgorzelcu 

2. Siedziba Zgorzelec 

3. Adres ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec 

4.Numer telefonu, 0048 571 334 855, adres poczty elektronicznej 

sekretariat@spzoz.zgorzelec.pl 

5. Numer identyfikacyjny REGON 231161448 

6. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000036788 

7. Data wpisu i numer rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 23.12.1992, nr 

000000001038 

 

 

II. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy 

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej została opracowana w oparciu o teorię i zasady 

analizy wskaźnikowej, dostosowanej do warunków i specyfiki sektora ochrony zdrowia. 

Raport sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Dz.U. 2017 poz. 832).  

Analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2021 rok przeprowadzono w oparciu o punktowe 

oceny przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze sposobem określonym 

w/w rozporządzeniu.  
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ANALIZA WSKAŹNIKOWA I PUNKTOWA SYTUACJI FINANSOWEJ za rok 2 021

I.     WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI

Zyskowności  

netto                                                              

wynik netto  x  100%                                        

przychody netto ze sprzedaży produktów                                 

+ przychody netto ze sprzedaży towarów                               

i materiałów + pozostałe przychody operacyjne                     

+ przychody finansowe

 poniżej 0,0 %                                    

od 0,0% do 2,0 %                                             

powyżej 2,0% do 4,0%                                                                                        

powyżej 4,0%

0                          

3                             

4                                                                    

5

0,07% 3

Zyskowności 

działalności 

operacyjnej             

wynik z działalności operacyjnej x 100%                                      

przychody netto ze sprzedaży   produktów                                           

+ przychody netto ze sprzedaży towarów                             

i materiałów + pozostałe przychody operacyjne

 poniżej 0,0 %                                    

od 0,0% do 3,0 %                                             

powyżej 3,0% do 5,0%                                                                                        

powyżej 5,0%

0                          

3                             

4                                                                    

5

0,59% 3

Zyskowność 

aktywów

wynik netto  x 100%                                                       

Średni stan aktywów

 poniżej 0,0 %                                    

powyżej 0,0% do 2,0 %                                             

powyżej 2,0% do 4,0%                                                                                        

powyżej 4,0%

0                          

3                             

4                                                                    

5

0,10% 3

          RAZEM   WSKAŹNIKI   ZYSKOWNOŚCI Maksymalna ocena  pkt. 15 Uzyskane pkt. 9

Wskaźnik Ocena Przedziały           wartości
Ocena 

punktowa
Wskaźniki Metoda ustalenia

II.     WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI

Płynności 

bieżącej

aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe                       

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 

miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe (czynne)                                                                                                                 

zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania                    

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 

powyżej 12  miesięcy + rezerwy na zobowiązania 

krótkoterminowe

 poniżej 0,6                                     

od 0,60 do 1,00                              

powyżej 1,00 do 1,50                                             

powyżej 1,5 do 3,00                                                                                        

powyżej 3,00 lub jeżeli 

zobowiązania 

krótkoterminowe = 0 zł

0                          

4                                                    

8                             

12                                                                    

10
0,51 0

Płynności 

szybkiej

aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe                          

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 

miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe (czynne) - zapasy                                            

zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania                               

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 

powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania 

krótkoterminowe

 poniżej 0,50                                    

powyżej 0,50 do 1,00                                             

powyżej 1,00 do 2,50                                                                                       

powyżej 2,50 lub jeżeli 

zobowiązania 

krótkoterminowe = 0 zł

0                          

8                             

13                                                                    

10
0,45 0

Maksymalna ocena  pkt. 25 Uzyskane pkt. 0          RAZEM   WSKAŹNIKI   PŁYNNOŚCI

Rotacji 

należności                             

(w dniach)

średni stan należności z tytułu dostaw i usług                              

x liczba dni  w okresie (365)                                           

przychody netto ze sprzedaży produktów                                      

+ przychody netto ze sprzedaży towarów                                  

i materiałów 

 poniżej 45 dni                                   

od 45 dni do 60 dni                                             

od 61 dni do 90 dni                                                                                       

powyżej 90 dni

3                          

2                             

1                                                                    

0

38 3

Rotacji 

zobowiązań 

(w dniach) 

średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług                       

x liczba dni w okresie (365)                                           

przychody netto ze sprzedaży produktów                                 

+ przychody netto ze sprzedaży towarów                                 

i materiałów

 do 60 dni                                   

od 61 dni do 90 dni                                                    

powyżej 90 dni

7                                                                    

4                                  

0

38 7

          RAZEM   WSKAŹNIKI  EFEKTYWNOŚCI Maksymalna ocena  pkt. 10 Uzyskane pkt. 10

III.     WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI
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W wyniku analizy wskaźnikowej sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego za 

2021 r.  przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano 27 punktów, co stanowi 39% 

maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania i świadczy o stabilności ekonomiczno-

finansowej jednostki.  

Uzyskanie 60% możliwych punktów w kategorii wskaźników zyskowności określa 

prawidłową zdolność podmiotu do generowania zysku, a zatem efektywną ekonomiczność 

działania. Dodatnie wartości wskaźników informują o racjonalnym gospodarowaniu, gdzie 

przychody podmiotu przewyższają koszty. 

Wskaźnik płynności bieżącej na dzień 31.12.2021 roku osiągnęła poziom 0,51, natomiast 

wskaźnik płynności szybkiej 0,45. Wskaźniki płynności określają zdolność podmiotu do 

regulowania zaciągniętych zobowiązań krótkoterminowych. 

Wskaźniki efektywności wykorzystania majątku osiągnęły wartość 100% w swojej kategorii. 

Wskaźnik rotacji należności i zobowiązań określają szybkość z jaką obracane są należności 

ogółem oraz okres po jakim firma przeciętnie spłaca swoje zobowiązania. 

Ostatnią grupą wskaźników prezentowaną w raporcie są wskaźniki zadłużenia. Wskaźnik 

zadłużenia aktywów na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 56%. Wskaźnik ten informuje o stopniu 

finansowania aktywów kapitałami obcymi. Wskaźnik wypłacalności ustalony na poziomie 6,87 

określa wielkość funduszy obcych przypadającą na jednostkę funduszu własnego. 

 

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

Opis przyjętych założeń. 

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej prowadzi 

gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, prognoza 

na okres 2022-2024 została opracowana zgodnie z art. 52 ustawy. SPZOZ pokrywa z 

posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania. 

W prognozach sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe założono 

utrzymanie stabilności ekonomiczno-finansowej, osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego. 

IV.     WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

Zadłużenia 

aktywów                       

%

(zobowiązania długoterminowe  + zobowiązania 

krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania )                         

x 100%                                                                                                                                                 

aktywa razem

 poniżej 40 %                                    

od 40%  do  60%                                             

powyżej 60% do 80%                                                                                        

powyżej 80%

10                          

8                             

3                                                                    

0

56% 8

Wypłacalności

zobowiązania długoterminowe  + zobowiązania 

krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania                                                                       

fundusz własny

 od 0,00 do 0,50                               

od 0,51 do 1,00                                             

od 1,01 do 2,00                                                  

od 2,01  do 4,00                                                                                       

powyżej 4,00 lub poniżej 0,00

10                          

8                             

6                                                                    

4                                  

0

6,87 0

          RAZEM   WSKAŹNIKI  EFEKTYWNOŚCI Maksymalna ocena  pkt. 20 Uzyskane pkt. 8

27SUMA  UZYSKANYCH  PUNKTÓW
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Wskaźniki makroekonomiczne  

W dniu 26 kwietnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła Wieloletni Plan Finansowy Państwa na 

lata 2022-2025. 

 

Zakładana stopa inflacji średniorocznie wyniesie w 2022 roku 9,1 procent.  

Wzrost cen będzie się zmniejszał w kolejnych latach i w 2025 roku osiągnie poziom 3,5 

procent. 

Tempo wzrostu realnego PKB w 2022 r. osiągnie 3,8 proc., a w 2023 r. spadnie do 3,2 proc.", 

a "w kolejnych latach polska gospodarka będzie rosła w tempie 3,0 proc. oraz 3,1 proc.",  

 

Stopa bezrobocia spadnie z 3,4 proc. w 2021 r. do 2,7 proc. w 2022 r.  

W kolejnych latach bezrobocie pozostanie na niskim poziomie (2,6 proc. w horyzoncie 

prognozy) w wyniku trendów demograficznych i utrzymywania się tempa wzrostu 

gospodarczego"  

 

W 2022 roku założony został wzrost kosztów pracy na jednego zatrudnionego wynoszący 

10,3%, a więc przewyższający prognozowany poziom inflacji (9,1%). 

 

Podobnie sytuacja ma wyglądać w kolejnym roku (10,1% wzrost kosztów pracy na 

zatrudnionego przy inflacji na poziomie 7,8%) 

 

Przy takich założeniach można przyjąć, że wzrost składek zdrowotnych będzie przewyższał 

prognozowany poziom inflacji. 

 

Wraz z wyhamowaniem inflacji realna dynamika kosztów pracy na jednego zatrudnionego w 

latach 2024-2025 wyniesie ok. 3,5%. 

 

Tabela 1. Wzrost gospodarczy – kluczowe elementy prognozy         2021 2022 2023 2024 2025 

 PKB w ujęciu realnym, wzrost w %                                                   5,9    3,8    3,2     3,0     3,1 

 Nakłady brutto na środki trwałe, wzrost w %                                     3,8   4,8    4,0      2,5     2,7  

Stopa bezrobocia BAEL, w %                                                             3,4    2,7    2,6      2,6    2,6 

 Inflacja                                                                                                 5,1   9,1    7,8      4,8     3,5 
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NNAKŁADY NA OCHRONĘ ZDROWIA W LATACH 2020-2022 

 

s 

 

NAKŁADY NA OCHRONE ZDROWIA w 2022 r. -budżet państwa 

 a
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Art. 131c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2021.0.1285 t.j.) gwarantuje coroczny wzrost nakładów na ochronę zdrowia liczony 

jako udział w PKB: 

 

Roczne limity środków finansowych przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia 

1. 

Na finansowanie ochrony zdrowia przeznacza się corocznie środki finansowe w wysokości 

nie niższej niż 7% produktu krajowego brutto, z zastrzeżeniem, że wysokość środków 

finansowych przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia: 

1) 

w latach 2018–2026 nie może być niższa niż: 

a) 4,78% produktu krajowego brutto w 2018 r., 

b) 4,86% produktu krajowego brutto w 2019 r., 

c) 5,03% produktu krajowego brutto w 2020 r., 

d) 5,30% produktu krajowego brutto w 2021 r., 

e) 5,75% produktu krajowego brutto w 2022 r., 

f) 6,00% produktu krajowego brutto w 2023 r., 

g) 6,20% produktu krajowego brutto w 2024 r., 

h) 6,50% produktu krajowego brutto w 2025 r., 

i) 6,80% produktu krajowego brutto w 2026 r.; 

2) 

nie może być w danym roku niższa niż kwota środków finansowych ustalona w projektach, o 

których mowa w ust. 4, w roku poprzednim. 

 

Założenia do prognozy przychodów i kosztów 

Prognoza została sporządzona przy założeniu kontynuowania działalności przez WS-SP ZOZ 

w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją przesłanki wskazujące na zagrożenie 

kontynuacji działania. Zespół nie zamierza ograniczać zakresu realizowania świadczeń. 

Prognoza przychodów na 2022 rok i lata następne została oparta na planie rzeczowo-

finansowym umów z NFZ. Przychody z NFZ stanowią 94,66% przychodów ze sprzedaży 

Zespołu. Wysokość kontraktów ma bezpośredni wpływ na kondycję finansową Zespołu. 

  

W prognozie na 2022 rok założono, że do końca roku zakres rzeczowy świadczeń wynikający 

z umów zostanie zrealizowany, zarówno w umowach ryczałtowych jak i umowach odrębnie 

finansowych, rozliczanych wg wykonanych świadczeń.  

 

Przyjęto założenie, że wartość przychodów ze środków publicznych, która powinna zapewnić 

świadczenia gwarantowane dla osób uprawnionych nie może być obniżona, nawet przy 

zmniejszeniu przychodów NFZ ze składek zdrowotnych, ponieważ ustawa o finansowaniu 

świadczeń ze środków publicznych gwarantuje rosnący udział w PKB środków 

przeznaczonych na ochronę zdrowia. W przypadku niewystarczających środków pochodzących 

ze składek zdrowotnych, będących skutkiem spadku zatrudnienia oraz obniżeniem 
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wynagrodzeń, pozostała część środków pochodzić będzie z budżetu państwa i w pierwszej 

kolejności ma być przeznaczona na finansowanie świadczeń gwarantowanych. 

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, w 

tym związane z programami współfinansowanymi udziałem środków zagranicznych, a także 

wydatki inwestycyjne na lata 2022-2024 r. 

 

Nowe zakresy świadczeń 2021/2022 r.: 

1. Poradnia terapii uzależnienia dla dzieci i młodzieży w Zgorzelcu – od dnia 1 września 

2021r. 

2. Poradnia geriatryczna w Zgorzelcu - od dnia 10 września 2021 r. 

3. Program lekowy – leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (DME) (poradnia okulistyczna 

w Zgorzelcu) – od dnia 1 października 2021 r. 

4. Zakład fizjoterapii ambulatoryjnej w Przychodni w Olszynie – od dnia 15 października 

5. Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w Zgorzelcu oraz oddział dzienny 

psychiatryczny dla dzieci i młodzieży w Sieniawce – od 1 grudnia 2021 r. 

6. Od dnia 3 lutego 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. WS SPZOZ w Zgorzelcu realizuje program 

ambulatoryjnej fizjoterapii dla osób po przebyciu COVID-19.  O zakończeniu zdecydował 

Minister Zdrowia. 

 

Wpływ sytuacji związanej z zagrożeniem COVID-19 na realizację umów z NFZ – 2022 r. 

Na przestrzeni od września 2020 r. do marca 2022 roku WS SPZOZ w Zgorzelcu posiadał, w 

zależności od potrzeb od 10 do 60 łóżek covidowych w szczytowym momencie drugiej fali. Od 

1 kwietnia 2022 r. - Decyzją Wojewody Dolnośląskiego - WS SPZOZ w Zgorzelcu nie posiada 

łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub zakażeniem zakażenia SARS-CoV-2. 
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Wartość umów z NFZ na rok 2022 stan na 14.06.2022r.

NUMER Rodzaj/typ Nazwa rodzaju świadczeń Data od Data do Kwota zł. Okres obowiązywania UMOWY

0113/3401010/01/2022/01 01/1
Podstawowa opieka 

zdrowotna
01.01.2022 31.12.2022 1 275 024,00 01.01.2021-beztermonowo

0113/3401029/01/2022/01 01/1
Podstawowa opieka 

zdrowotna
01.01.2022 31.12.2022 10 747 752,00 01.01.2021-beztermonowo

02/1/3401029/01/2022/01 02/1
Ambulatoryjna opieka 

specjalistyczna
01.01.2022 31.12.2022 2 645 436,16 01.09.2012-30.06.2023

03/1/3401029/01/2022/01 03/1 Leczenie szpitalne 01.01.2022 31.12.2022 12 090 604,70 01.04.2018-31.12.2022

03/3/3401029/01/2022/01 03 Leczenie szpitalne 01.01.2022 31.12.2022 670 562,00 01.01.2018-31.12.2022

03/5/3401029/01/2022/01 03/1 Leczenie szpitalne 01.01.2022 31.12.2022 8 426 824,70 17.07.2017-31.12.2022

03/5/3401029/01/2022/02 03/1 Leczenie szpitalne 01.01.2022 31.12.2022 202 813,60 17.07.2017-31.12.2022

03/8/3401029/01/2022/01 03/1 Leczenie szpitalne 01.01.2022 31.12.2022 106 335 960,58 01.10.2017-31.12.2022

04/1/3401029/01/2022/01 04/1
Opieka psychiatryczna i 

leczenie uzależnień
01.01.2022 31.12.2022 23 010 149,31 07.07.2018-31.12.2022

05/1/3401029/01/2022/01 05/1 Rehabilitacja lecznicza 01.01.2022 31.12.2022 3 305 701,11 01.10.2017-31.12.2023

07/1/3401029/01/2022/01 07/1 Leczenie stomatologiczne 01.01.2022 31.12.2022 552 835,12 01.07.2017-31.12.2023

10/1/3401029/01/2022/01 10
Profilaktyczne programy 

zdrowotne
01.01.2022 31.12.2022 180 827,10 01.07.2017-31.12.2022

11/1/3401029/01/2022/01 11/1
Świadczenia zdrowotne 

odrębnie kontraktowane
01.01.2022 30.06.2022 4 461 998,15 01.07.2018-30.06.2022

14/1/3401029/01/2022/01 14/1
Świadczenia pielęgnacyjne i 

opiekuńcze
01.01.2022 31.12.2022 4 356 312,44 01.07.2017-30.06.2023

16/1/3301075/01/2022/01

16/1
Ratownictwo Medyczne 

(Legnica)
01.01.2022 31.12.2022 1 716 365,05 01.04.2019-31.12.2021

17/1/3401029/01/2022/01 17/1
Pomoc doraźna i trasport 

sanitarny od 2009
01.01.2022 31.12.2022 1 420 075,50 01.04.2020-31.03.2023

19/1/3401029/01/2022/01 19

Zapobieganie, 

przeciwdziałanie i zwalczanie 

COVID-19

01.01.2022 31.12.2022 1 249 906,25 01.04.2020-31.12.2021

19/1/3401029/01/2022/02 19

Zapobieganie, 

przeciwdziałanie i zwalczanie 

COVID-19

01.01.2022 31.12.2022 995 598,08 07.07.2020-31.03.2021

19/4/3401029/01/2022/01 19/4

Zapobieganie, 

przeciwdziałanie i zwalczanie 

COVID-19

01.01.2022 31.03.2022 1 393 251,14 24.03.2021-30.06.2022
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TABELA PODSUMOWUJĄCA WYNIKI OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO-

FINANSOWEJ – PROGNOZA NA LATA 2022-2024 

 

Grupa Wskaźniki 

2022 2023 2024 

Wskaźnik 
Ilość 

punktów 
Wskaźnik 

Ilość 
punktów 

Wskaźnik 
Ilość 

punktó
w 

I. WSKAŹNIKI 
ZYSKOWNOŚCI 

Wskaźnik 
zyskowności netto 
(%)                                                         

0,03% 3 0,02% 3 0,03% 3 

Wskaźnik 
zyskowności 
działalności 
operacyjnej (%)         

0,62% 3 0,51% 3 0,47% 3 

Wskaźnik 
zyskowność aktywów 
(%) 

0,04% 3 0,03% 3 0,05% 3 

  Razem 9   9   9 

                

II. WSKAŹNIKI 
PŁYNNOŚCI 

Wskaźnik bieżącej 
płynności                                            

0,57 0 0,66 4 0,66 4 

Wskaźnik szybkiej 
płynności 

0,52 8 0,60 8 0,61 8 

  Razem 8   12   12 

              

III. WSKAŹNIKI 
EFEKTYWNOŚCI 

Wskaźnik rotacji 
należności                                    
(w dniach)                            

39 3 39 3 38 3 

Wskaźnik rotacji 
zobowiązań                                         
(w dniach) 

32 7 27 7 25 7 

  Razem 10   10   10 

        

IV. WSKAŹNIKI 
ZADŁUŻENIA 

Wskaźnik zadłużenia 
aktywów (%)                    

48% 8 44% 8 42% 8 

Wskaźnik 
wypłacalności 

7,06 0 6,80 0 6,46 0 

  Razem 8   8   8 

        

Łączna wartość punktów 35 39 39 
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III. Informacja o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-

finansową  

 

W 2021 roku zrealizowano oraz rozpoczęto następujące zadania: 

1. Zrealizowano projekt: Doposażenie podmiotów leczniczych w urządzenia do wczesnej 

rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback na potrzeby 

rehabilitacji w roku 2021” - 134 190,00 zł dotacja z Ministerstwa Zdrowia  

 

2. Zrealizowano projekt: „Prace adaptacyjne w celu utworzenia miejsc dla 26 łóżek dla 

chorych na COVID-19 w budynku „D” Wielospecjalistycznego Szpitala - WS SPZOZ w 

Zgorzelcu, w związku z COVID-19”. Wartość projektu finansowanego w całości z 

Ministerstwa Zdrowia to 687 000 zł 

 

3. Zmodernizowano Pracownię Hemodynamiki na Oddziale Kardiologicznym poprzez zakup 

nowego kardioangiografu oraz modernizację wentylacji. Wartość zadania 3 777 834 zł 

 

4. Przeprowadzono modernizację Oddziału Wewnętrznego – wentylacja, drzwi, malowanie, 

instalacje – finansowanie z Fundacji PGE – 100 tys. zł.  

 

5. Rozpoczęto modernizacje na Oddziale Otolaryngologicznym z utworzeniem Sali 

zabiegowej – wartość wszystkich prac to około 800 000,00 zł z czego 

większość robót przeprowadzana jest siłami własnymi oraz dotacja w ramach 

„Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”, w kwocie 300.000,00 z przeznaczeniem 

na zakup nowoczesnej centrali wentylacyjnej z filtrami HEPA na salę zabiegową oddziału 

otolaryngologii w WS SP ZOZ w Zgorzelcu. Zakończenie III kwartał 2022. 

 

6. Rozpoczęto projekt „Powiększenie oddziału psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej mający 

na celu wprowadzenie efektywnych metod leczenia w związku z negatywnymi skutkami 

epidemii w związku z COVID-19” wartość projektu to 4 527 500 zł, z czego z Ministerstwa 

Zdrowia w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID otrzymano 3 841 600 zł 

 

7. Uzyskano dofinansowanie na „Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej” w 

ramach Narodowej Strategii Onkologicznej wniosek zatwierdzony w 2021 roku – zakup 

realizowany w 2022 roku – wartość dotacji 710 949 zł   
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ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI 

1. Uruchomienie Ośrodka Radioterapii  

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  

w Zgorzelcu otrzymał dofinansowanie w wysokości 24 800 000 zł ze środków rezerwy 

ogólnej budżetu państwa.  W/w środki przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia 

Ośrodka Radioterapii w Zgorzelcu. Łączna wartość projektu to 31 000 000 zł.  

Ośrodek Radioterapii działał będzie w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej  

i będzie miał podpisany kontrakt z NFZ. Docelowo Ośrodek w Zgorzelcu przyjmować 

będzie 1 000 pacjentów rocznie.  

 

2. „Skoordynowanie leczenia post–Covidowego poprzez utworzenie Oddziału 

Pulmonologii w Wielospecjalistycznym Szpitalu - SPZOZ w Zgorzelcu w związku z 

COVID-19”. Celem projektu jest zapewnienie kompleksowego leczenia pacjentom po – 

COVID -19 poprzez utworzenie Oddziału Pulmonologicznego i skoordynowanie opieki ze 

specjalistycznym leczeniem na Oddziałach Kardiologii i Neurologii.  Zakres rzeczowy 

obejmie prace budowlane wykonywane w posiadanym obiekcie w stanie surowym 

zamkniętym oraz zakupy wyposażenia i sprzętu medycznego niezbędnego do 

funkcjonowania oddziału.  

Wartość projektu 6 540 000.  

 

3. „Zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów poprzez modernizację Oddziału Opiekuńczo 

Leczniczego w Zakładzie dla Psychicznie i Nerwowo Chorych Wielospecjalistycznego 

Szpitala SPZOZ w Zgorzelcu. Celem zadania jest zabezpieczenie pacjentów szczególnie 

zagrożonych zarażeniem COVID –19 ze względu na jednostki chorobowe oraz problemy z 

zastosowaniem skutecznej ochrony osobistej. Zakres rzeczowy inwestycji obejmie 

kompleksową modernizację całego oddziału o powierzchni 894,1 m.kw. wraz z 

pomieszczeniami sanitarnymi, zapleczem oraz modernizacją wentylacji zapewniającej 

utrzymanie wysokiej jakości powietrza.   

Wartość zadania 2 704 000 zł 

 

4. „Zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów poprzez budowę Bloku Operacyjnego wraz 

z sterylizacją.  Projekt obejmie budowę czterech sal operacyjnych, sali pooperacyjnej, 

ciągów komunikacyjnych oraz zaplecza ze szczególnym uwzględnieniem barier 

epidemiologicznych w zakresie powierzchni oraz wentylacji. Przeprowadzona zostanie 

także modernizacja centralnej sterylizatorni obsługującej blok operacyjny w celu 

usprawnienia procesów. Wartość zadania 15 794 000 zł. Środki na jego realizację 

planowane są w ramach dotacji z MZ. 
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5. DOSTĘPNOŚĆ PLUS - wzmocnienie poziomu dostępności Wielospecjalistycznego 

Szpitala - Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu. 

Projekt obejmuje przystosowanie - aspekt architektoniczny oraz cyfrowy. Przewidywana 

dotacja 2.000.000 zł. 

 

Rosnące koszty wynagrodzeń i braki kadry medycznej 

Niezależnie od sytuacji finansowej jednostki, podmiot leczniczy jest zobowiązany realizować 

ustawowy wzrost wynagrodzeń pracowników wykonujących zawody medyczne (pielęgniarki, 

położne, lekarze specjaliści, lekarze rezydenci, ratownicy medyczni) oraz pozostałych 

pracowników Zakładu w zakresie nałożonym przez obowiązujące przepisy prawa.  

26.05.2022 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o sposobie ustalania najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych. W zależności 

od grupy zaszeregowania wzrost wyniesie od 17 do 41 proc., a średnio około 30 proc. 

Podwyżki płacy minimalnej w drugim półroczu 2022 roku dla pracowników ochrony zdrowia 

mają kosztować 7,2 mld zł. 

Proponowana podwyżka nie obejmie pracowników administracyjnych, informatyków, 

elektryków i pozostałego personelu pomocniczego. Projekt przewiduje powiązanie 

wynagrodzenia pracowników niemedycznych ze średnim wzrostem wynagrodzeń, jednak nie 

wskazuje źródeł ich finansowania. Z powodu inflacji i braku podwyżek wycen świadczeń,  

zadanie to będzie trudno zrealizować. 

 

Planowana reforma podmiotów leczniczych 

Jak czytamy w dokumencie "Założenia reformy podmiotów leczniczych wykonujących 

działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne" (maj 2021 r.), od lat prawidłowe 

funkcjonowanie szpitali publicznych w Polsce ograniczone jest przez szereg czynników. 

Podstawowym zjawiskiem utrudniającym rozwój szpitali jest ich pogarszająca się sytuacja 

finansowa, przejawiająca się głównie rosnącym zadłużeniem. 

W związku z tym minister zdrowia powołał Zespół do spraw przygotowania rozwiązań 

legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność 

leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne. 

Celem reformy szpitalnictwa ma być m.in. poprawa efektywności ekonomicznej szpitali 

poprzez dokonanie ich obiektywnej ewaluacji i przypisanie do odpowiedniej kategorii i 

utworzenie Agencji Rozwoju Szpitali. Oprócz tego reforma na zoptymalizować jakość leczenia 

i poziom bezpieczeństwa pacjenta poprzez wdrożenie systemowych rozwiązań dotyczących 
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jakości i efektów leczenia (koncentracja leczenia specjalistycznego) oraz zwiększyć dostępność 

udzielanych świadczeń. 

9 maja 2022 r. Ministerstwo Zdrowia opublikowało zmieniony Projekt ustawy o modernizacji 

i poprawie efektywności szpitalnictwa, który ma przejść przez całą procedurę legislacyjną. 

 

Podsumowanie 

W Krajowym Programie Reform przyjętym przez Radę Ministrów 26 kwietnia 2022 r. 

napisano, że w ocenie Komisji Europejskiej dostęp do opieki zdrowotnej pozostaje dla Polski 

nadal wyzwaniem. System ochrony zdrowia jest niedofinansowany, co negatywnie wpływa na 

funkcjonowanie systemu, decyzje inwestycyjne i podział zasobów. Polskę dotyka również 

problem znacznego niedoboru lekarzy i pracowników opieki zdrowotnej oraz problem 

starzejącego się personelu medycznego zwłaszcza lekarskiego i pielęgniarskiego. Średni wiek 

lekarza w Polsce wyniósł w 2020 roku 49,5 lat. 

Taka sytuacja bardzo utrudnia funkcjonowanie Zespołu – organizacyjnie i finansowo.  

Znaczący wpływ na sytuację Zespołu miała także pandemia COVID-19, która była nie tylko 

zjawiskiem nieprzewidywalnym, lecz także całkowicie podporządkowującym działanie 

Szpitala. 

Nie wiemy jeszcze jakie zmiany przyniosą planowane ustawy reformujące lecznictwo szpitalne 

w Polsce i jak wpłyną one na zakres funkcjonowania i sytuację finansową naszego Zespołu. 

Misją naszego Zespołu jest „Bezpieczeństwo przez rozwój”. Niezależnie od trudnych 

warunków zewnętrznych podejmujemy się wszelkich działań, by nasi Pacjenci mieli 

zapewnioną skuteczną i kompleksową opiekę medyczną na jak najlepszym poziomie. 
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