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RAPORT  
O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ   

 WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO  
IM. DR. ROMANA OSTRZYCKIEGO W KONINIE 

ZA ROK 2021 
 

Podstawa prawna: art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. 
Dz.U z 2022 r. poz. 633, ze zmianami) 

 

Raport sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 roku 
w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy 
sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 832). 

 

I. Wybrane informacje o samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej 
 

1. Firma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie 
2. Siedziba (miejscowość) 

Konin 
3. Adres 

ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin 
4. Numer telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej 

tel. (63) 240-40-00, fax (63) 240-65-44, mail - szpital@szpital-konin.pl 
5. Numer identyfikacyjny REGON 

000311591 
6. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 

0000030801 
7. Data wpisu i numer rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

29.10.1993 r. - 000000015948 

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. 

Analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2021 rok przeprowadzono w oparciu o punktowe oceny 
przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze sposobem określonym w cytowanym 
wyżej rozporządzeniu.  
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ANALIZA WSKAŹNIKOWA I PUNKTOWA SYTUACJI FINANSOWEJ za 2021 rok 

Wskaźniki Metoda ustalenia Przedziały wartości Ocena 
punktowa Wskaźnik  Ocena  

I.     WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI 

Zyskowności  
netto (%) 

wynik netto × 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 

-6,20% 0 

Zyskowności 
działalności 
operacyjnej 
(%) 

wynik z działalności operacyjnej × 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 

-6,07% 0 

Zyskowności 
aktywów (%) 

wynik netto × 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 

-8,22% 0 

          RAZEM   WSKAŹNIKI   ZYSKOWNOŚCI Maksymalna ocena  pkt. 15 Uzyskano 0 
            

II.     WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI 
  

Płynności 
bieżącej 

aktywa obrotowe −  należności krótkoterminowe z tyt.
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 

0,54 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 tyt.
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 

0,42 0 

          RAZEM   WSKAŹNIKI   PŁYNNOŚCI Maksymalna ocena  pkt. 25 Uzyskano 0 
    

   

    

III.     WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI 

Rotacji 
należności                             
(w dniach) 

średni stan należności z tytułu dostaw i usług
×  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 

27 3 

Rotacji 
zobowiązań 
(w dniach) 

średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług
×  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 

42 7 

          RAZEM   WSKAŹNIKI  EFEKTYWNOŚCI Maksymalna ocena  pkt. 10 Uzyskano 10 
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W wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego za 2021 rok przy 
zastosowaniu metody punktowej uzyskano 28 punkty, co stanowi 40% maksymalnej liczby punktów 
możliwych do uzyskania i świadczy o ograniczonej stabilności  ekonomiczno-finansowej jednostki.  

Przeprowadzona  analiza wskaźnikowa za 2021 r. wykazała, ze Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. 
Romana Ostrzyckiego w Koninie uzyskał: 

a) W zakresie wskaźników rentowności 0 pkt, co jest wynikiem poniesionej straty w wysokości                        
17 928 389,63 zł. Strata kształtuje się powyżej poziomu amortyzacji za 2021 r., a głównymi 
powodami jej powstania były: 

 - wzrost kosztów sprzętu jednorazowego, materiałów do badan diagnostycznych, gazów 
medycznych, w związku ze zwiększonym zużyciem oraz wzrostem cen w następstwie pandemii 
COVID-19, 

- niedoszacowanie kosztów procedur przez WOW NFZ, 

- wzrost kosztów wynagrodzeń  oraz związanych z tym składek ZUS wynikający z regulacji 
ustawowych, 

- wzrost kosztów usług obcych, w szczególności za utrzymanie czystości i dozór mienia 
spowodowany wzrostem najniższego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej na umowach 
zlecenia, 

- wzrost kosztów kontraktów lekarskich i pielęgniarskich związany ze zmianą stawek,  

- wzrost kwoty rezerw na świadczenia pracownicze będący konsekwencją wzrostu wynagrodzeń oraz 
starzenia się załogi, 

- wzrost kosztów krwi w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem oraz wyższymi kosztami 
spowodowanymi filtracją krwi w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom podczas pandemii,  

- zwiększony koszt zakupów żywności związany głównie ze wzrostem cen, 

- wzrost kosztów wywozu nieczystości  w związku ze wzrostem cen i ilości skażonych odpadów,  

- wzrost usług transportowych głównie przez zwiększenie ilości pacjentów transportowanych na dializy, 

-wzrost kosztów energii cieplnej oraz gazu w związku ze wzrostem cen. 

 

Wskaźniki Metoda ustalenia Przedziały wartości Ocena 
punktowa Wskaźnik  Ocena  

IV.     WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA 
  
Zadłużenia 
aktywów (%) 

(zobowiązania długoterminowe
+ zobowiązania krótkoterminowe 

+ rezerwy na zobowiązania ) ×  100%
aktywa razem

 

poniżej 40 %                                    
od 40%  do  60%                                             

powyżej 60% do 80%                                                                                        
powyżej 80% 

10 
8 
3 
0 

31,72% 10 

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 

pow. 4,00 lub pon. 0,00 

10 
8 
6 
4 
0 

0,74 8 

          RAZEM   WSKAŹNIKI  EFEKTYWNOŚCI Maksymalna ocena  pkt. 20 Uzyskano 18 
            

SUMA  UZYSKANYCH  PUNKTÓW 28 
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b) W zakresie wskaźników płynności 0 pkt, co jest wynikiem niestabilnej sytuacji płatniczej Szpitala, 
który swoje zobowiązania reguluje z opóźnieniem.. Na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania 
wymagalne wyniosły 10 132 511,86 zł. 

c) W zakresie wskaźników efektywności 10 pkt, co stanowi 100% maksymalnej liczby punktów               
i świadczy o właściwym wykorzystaniu posiadanych przez Szpital zasobów. 

d) W zakresie wskaźników zadłużenia 18 pkt, co stanowi 90% maksymalnej liczby punktów                    
i świadczy o przewadze własnych źródeł finansowania działalności. 
 

 

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

Opis przyjętych założeń 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie  jako samodzielny publiczny 
zakład opieki zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie                         
o działalności leczniczej. Prognoza na lata 2022-2024 została opracowana zgodnie z art. 52 ustawy                   
o działalności leczniczej. Szpital pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty 
działalności i reguluje zobowiązania. W prognozach sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata 
obrotowe założono poprawę sytuacji ekonomiczno-finansowej, tj. zmniejszenie straty w roku 2022 oraz 
osiągnięcie zysku w latach 2023-2024.  

W prognozach uwzględniono uchwalone przez Sejm zmiany w zasadach finansowania świadczeń ze 
środków publicznych oraz opublikowane założenia makroekonomiczne określone przez Radę Ministrów 
w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2022-2025.  

 

Wskaźniki makroekonomiczne 

Z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) wynika stopniowy wzrost nakładów na 
ochronę zdrowia w relacji do PKB w kolejnych latach, aż do osiągnięcia 7% PKB w roku 2027. Zgodnie 
z art. 131c ww. ustawy, w najbliższych latach wzrost ten ma kształtować się następująco: 

 2022 rok – 5,75 PKB, 
 2023 rok – 6,00 PKB, 
 2024 rok – 6,20 PKB. 

Wartość produktu krajowego brutto jest ustalana na podstawie wartości określonej w obwieszczeniu 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wydanym na podstawie art. 5 „ogłaszanie pierwszego 
szacunku rocznego PKB” ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego 
produktu krajowego brutto, wg stanu na dzień 31 sierpnia. 

 

Zgodnie z art. 104 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wieloletni Plan 
Finansowy Państwa na lata 2022-2025 (dalej – WPFP) określa cele wraz z miernikami stopnia ich 
realizacji,  w układzie obejmującym główne funkcje państwa. 



5 

Funkcji 20. Zdrowie został przypisany cel: 

- zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie trwałego dostępu do 
świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie.  

W tym obszarze realizowane będą działania zwiększające dostępność leczenia, tak aby każdy obywatel 
otrzymał pomoc medyczną w sposób szybki i pozwalający na utrzymanie obywateli w poczuciu 
bezpieczeństwa.  

Ponadto finansowane będą wysokospecjalistyczne procedury medyczne oraz wieloletnie programy 
rządowe związane z rozwojem medycyny transplantacyjnej czy zwalczaniem chorób nowotworowych. 
Natomiast ocena celowości inwestycji dokonywana przez Ministra Zdrowia pozwoli na rozwój 
infrastruktury w ochronie zdrowia zgodny z mapami potrzeb zdrowotnych oraz priorytetami dla 
regionalnej polityki zdrowotnej. 

Realizowane będą również działania w zakresie kształtowania zdrowego stylu życia poprzez profilaktykę 
oraz promocję zdrowia, a także edukację zdrowotną. 

Stopień osiągnięcia celu funkcji będzie monitorowany za pomocą trzech mierników:  

-  liczby świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.), która w okresie 
planowania WPFP 2022-2025 wyniesie odpowiednio: 19 000 (2022 r.), 21 000 (2023 r.), 23 000 (2024 r.).  

-  liczby jednostek KKCz (Koncentratu Krwinek Czerwonych) wydanych do lecznictwa (w szt.) będzie w 
latach 2022-2025 wynosiła 1 100 000 szt. w każdym roku,  

- liczby przeprowadzonych postępowań rejestracyjnych w zakresie produktów leczniczych, wyrobów 
medycznych i produktów biobójczych (w szt.), których przewiduje się zrealizować 72 855 szt. w roku 
2022,  a w kolejnych latach 53 870 szt. (2023 r.) oraz 54 680 szt. w roku 2024. 

 

Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2022-2025 w scenariuszu średniookresowym zakłada 
pogorszenie nastojów gospodarczych, obniżenie światowej dynamiki PKB, wzrost cen surowców, 
problemy w światowych łańcuchach dostaw, koszt przyjmowania przez Polskę uchodźców oraz wpływ 
transferów do uchodźców na krajową konsumpcję. Powyższe założenie jest spowodowane rosyjską 
inwazją na Ukrainę, międzynarodowymi sankcjami nałożonymi na Rosję, gwałtownym wzrostem liczby 
uchodźców przybywających do Polski oraz pandemią COVID-19. 

Przyjęty scenariusz zakłada, że tempo wzrostu realnego PKB w 2022 roku osiągnie 3,8%, w 2023 roku 
3,2%, natomiast w 2024 roku – 3,0%. Głównymi czynnikami wpływającymi na dynamikę potencjału 
gospodarki będą malejąca podaż pracy, akumulacja kapitału produkcyjnego oraz wzrost wydajności 
czynników produkcji. 

Spożycie prywatne w 2022 roku wzrośnie realnie o 5,9%. W kolejnych latach dynamika ta będzie 
stopniowo zwalniać (4,0% i 2,7% w latach 2023-2024). Wysokiej konsumpcji prywatnej sprzyjać będzie 
dobra sytuacja na rynku pracy tj. niska stopa bezrobocia i utrzymujący się realny wzrost funduszu płac, 
obniżki podatków oraz wydatki konsumpcyjne uchodźców. 

Wojna w Ukrainie oraz pandemia COVID-19 spowodowały przerwanie globalnych łańcuchów dostaw. 
Powyższe skutkuje niższą dostępnością niektórych surowców, co przekłada się na przerwy w produkcji 
niektórych towarów oraz wzrost kosztów.  
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W drugiej połowie 2021 roku inflacja zaczęła gwałtownie przyspieszać, by w maju br. osiągnąć 13,9%  
r/r. Według scenariusza w 2022 roku inflacja utrzyma się na wysokim poziomie – średniorocznie 
wyniesie 9,1%, by w kolejnych latach stopniowo spadać (7,8% w 2023 roku oraz 4,8% w 2024 roku). 

W związku z blokadami ukraińskich portów w drugiej połowie 2022 r. może nastąpić gwałtowny wzrost 
kosztów żywności. 

Przewiduje się, że w 2022 roku liczba pracujących wzrośnie o 1,2%. Będzie to konsekwencja dalszego 
wzrostu aktywności zawodowej i spadku stopy bezrobocia. Polska jest krajem o niskiej stopie bezrobocia. 
Szacuje się, że stopa bezrobocia spadnie z 3,4% w 2021 r.  do 2,7% w 2022 roku.  

W 2022 roku założony został wzrost kosztów pracy na jednego zatrudnionego wynoszący 10,3%, a więc 
przewyższający prognozowany poziom inflacji (9,1%). Zgodnie z założonymi w WPF budżetu Państwa 
na lata 2022-2025 wskaźnikami podobnie ma wyglądać sytuacja w 2023 r, tj. 10,1% wzrost kosztów pracy 
na jednego zatrudnionego przy inflacji na poziomie 7,8% oraz w 2024 r., gdzie szacuje się wzrost 
kosztów pracy na poziomie 8,3%, natomiast inflacji 4,8%. 

  

Założenia do prognozy przychodów i kosztów. 

Podstawą określenia prognozowanych przychodów jest plan finansowy na rok 2022. Do prognozy 
przychodów na lata 2022-2024 przyjęto, że zakres realizowanych świadczeń ze środków publicznych 
będzie obejmował wszystkie zakresy dotychczasowej działalności podmiotu.   

 

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

 

       

Lp. Nazwa 
płatnika Rodzaj/zakres świadczeń Termin 

obowiązywania 

1 WOW NFZ 150000032/03/8/0015/0/17/21- Leczenie szpitalne  01.01-31.12.2022 

2 WOW NFZ 
150000032/03/1/0001/0/18/23- Leczenie szpitalne- 
Chirurgia naczyniowa  01.01-31.12.2022 

3 WOW NFZ 
150000032/11/1/0040/0/18/22- Świadczenia zdrowotne 
kontraktowane odrębnie 01.01-30.06.2022 

4 WOW NFZ 
150000032/11/1/0003/0/17/22- Świadczenia zdrowotne 
kontraktowane odrębnie  01.01-30.06.2022 

5 WOW NFZ 
150000032/10/1/0005/0/17/22- Profilaktyczne Programy 
Zdrowotne 01.01-31.12.2022 

6 WOW NFZ 
150000032/14/1/0006/0/17/22- Świadczenia pielęgnacyjne i 
opiekuńcze 01.01-31.12.2022 

7 WOW NFZ 150000032/05/1/0265/0/18/23- Rehabilitacja lecznicza 01.01-31.12.2022 
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8 WOW NFZ 
150000032/04/1/0020/0/18/23- Opieka psychiatryczna i 
leczenie uzależnień 01.01-31.12.2022 

9 WOW NFZ 
150000032/04/1/0009/0/18/23- Opieka psychiatryczna i 
leczenie uzależnień  01.01-31.12.2022 

10 WOW NFZ 
1500000032/04/1/0023/0/18/23- Opieka psychiatryczna i 
leczenie uzależnień  01.01-31.12.2022 

11 WOW NFZ 
150000032/02/1/0138/4/19/21- Ambulatoryjna opieka 
specjalistyczna 01.01-31.12.2022 

12 WOW NFZ 
150000032/03/5/0197/0/17/21- Leczenie szpitalne- 
Programy zdrowotne  01.01-31.12.2022 

13 WOW NFZ 
150000032/03/5/0213/0/18/21- Leczenie szpitalne- 
Programy lekowe 01.01-31.12.2022 

14 WOW NFZ 
150000032/03/5/0216/0/18/21- Leczenie szpitalne- 
programy lekowe  01.01-31.12.2022 

15 WOW NFZ 
150000032/03/5/0228/0/19/21- Leczenie szpitalne- 
Programy Lekowe  01.01-31.12.2022 

16 WOW NFZ 
150000032/03/5/0248/0/20/021- Leczenie szpitalne- 
Programy lekowe  01.01-31.12.2022 

17 WOW NFZ 
150000032/03/5/0268/0/21/25- Leczenie szpitalne- 
Programy lekowe  01.01-31.12.2022 

18 WOW NFZ 
150000032/03/5/0280/0/22/25- Leczenie szpitalne- 
Programy lekowe  21.03-31.12.2022 

19 WOW NFZ 
150000032/04/1/0172/0/22/23- Opieka psychiatryczna i 
leczenie uzależnień 01.06-31.12.2022 

20 WOW NFZ 
150000032/11/1/0003/0/22/27- Świadczenia zdrowotne 
kontraktowane odrębnie  01.07-31.12.2022 

 

 

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 844), wprowadziła zmiany w organizacji                 
i finansowaniu świadczeń oraz określiła zasady kwalifikacji świadczeniodawców do jednego z poziomów 
systemu zabezpieczenia, wskazania profili systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów świadczeń,                 
w ramach których będą udzielane świadczenia opieki zdrowotnej w systemie zabezpieczenia. Ogłoszony 
wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia 
obowiązywał od dnia 1 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2021r.  Ustawą z dnia 24 lutego 2022 r.     
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 
niektórych innych ustaw. (Dz. U z 2022, poz. 526) przedłużono okres kwalifikacji do poszczególnych 
poziomów systemu zabezpieczenia do dnia 31 grudnia 2022 r. Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. 
Romana Ostrzyckiego w Koninie  zakwalifikowano do systemu zabezpieczenia w grupie szpitale III 
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stopnia. Do dnia 30 września 2022 r. zostanie ogłoszony nowy wykaz obowiązujący od dnia 1 stycznia 
2023 r. do dnia 30 czerwca 2027 r. 

 

Prognozę przychodów w zakresie świadczeń objętych ryczałtem podstawowego szpitalnego 
zabezpieczenia na lata 2022-2024 opracowano z uwzględnieniem  Rozporządzenia Ministra Zdrowia                  
z dnia 22 września 2017 r. w sprawie określenia sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego 
szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej oraz wykazu świadczeń opieki zdrowotnej 
wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania opartego na Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 19 czerwca 2017 r. W ramach działalności szpitala świadczeniami wymagającymi odrębnego 
finansowania wg ww. Rozporządzenia zostały: świadczenia endoprotezoplastyki, świadczenia zabiegowe 
w zakresie usunięcia zaćmy, tomografii komputerowej, świadczenia związane z porodem i opieką nad 
noworodkiem, świadczenia w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej, leczenie 
nowotworowe w ramach pakietu onkologicznego i poza pakietem, leczenie ostrych zespołów 
wieńcowych w kardiologii, świadczenia udzielane w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w nocnej              
i świątecznej opiece zdrowotnej oraz świadczenia wykonywane w ramach programów lekowych                
i chemioterapii.  

W oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia 
odrębnego sposobu finansowania (Dz.U z 2020 poz. 309) od  1 kwietnia 2020 r. powyższy katalog został 
rozszerzony o następujące realizowane w Szpitalu zakresy porad specjalistycznych: 

- świadczenia w zakresie kardiologii, 

- świadczenia w zakresie kardiologii – świadczenia pierwszorazowe, 

- świadczenia w zakresie neurologii, 

- świadczenia w zakresie neurologii – świadczenia pierwszorazowe, 

- świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci, 

- świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci – świadczenia 
pierwszorazowe, 

- świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci – zakres skojarzony                
z 02.1581.001.02 

 

 Ponadto od dnia 1 stycznia 2021 r. wyodrębniono z ryczałtu systemu zabezpieczenia  wszystkie 
zakresy świadczeń dedykowane osobom do ukończenia 18. roku życia, a od 1 kwietnia 2021 r. została 
zawarta z WOW NFZ w Poznaniu umowa w rodzaju leczenie szpitalne na realizację w zakresie KOS-
zawał. Jest to kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego obejmująca diagnostykę zawału, terapię 
zgodną ze wskazaniami klinicznymi, rehabilitację kardiologiczną oraz ambulatoryjną opiekę 
specjalistyczną w okresie 12 miesięcy od momentu wystąpienia zawału mięśnia sercowego. 

 Ostatnią zmianą w zakresie świadczeń objętych odrębnym sposobem finansowania jest 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2021 r. zmieniające w/w rozporządzenie (Dz.U.                 
z 2021 poz.1121).  Do wykazu obejmującego świadczenia wyłączone z finansowania w formie ryczałtu 
systemu zabezpieczenia  zostały dołączone wszystkie porady ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Ponadto 
do katalogu świadczeń odrębnie finansowanych zostały dodane świadczenia udzielane przez 
pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż 
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pracownicy wykonujący zawód medyczny, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego ustalonego  na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r.                
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników  zatrudnionych   
w podmiotach leczniczych, w zakresie środków przeznaczonych na pokrycie podwyższenia 
wynagrodzenia zasadniczego tych pracowników do wysokości nie wyższej niż najniższe wynagrodzenie 
zasadnicze. 

Część ww. świadczeń jest finansowania przez NFZ bez limitu. Zaliczają się do nich: świadczenia                         
z zakresu OZW, KOS-zawał, związane z porodem i neonatologią, leczenia zaćmy, endoprotezoplastyki, 
badania tomografii komputerowej, świadczenia rehabilitacji dla osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności, wszystkie świadczenia dla osób do ukończenia 18. roku życia oraz od 1 lipca 2021 r. 
oraz wszystkie świadczenia poradni specjalistycznych. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu 
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy 
obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 r. wprowadza jako bazę wykonanie       
z 2019 r. 

Obecnie procedowany jest projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 maja 2022 r. zmieniający 
rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia 
świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 
31 grudnia 2022 r. Projekt zakłada zapłatę za wszystkie wykonane świadczenia ponad wysokość 
przyznanego ryczałtu, a także umożliwia zastosowanie współczynników korygujących wartość ryczałtu ze 
względu na posiadanie przez świadczeniodawcę certyfikatu akredytacyjnego, również w odniesieniu do 
podmiotów, w których przypadku ważność takiego certyfikatu wygasła, jednak nie wcześniej niż 12 m-cy 
przed rozpoczęciem okresu planowania, a jednocześnie nie została zakończona procedura oceniająca 
prowadzona w związku z wnioskiem o odnowienie akredytacji. Celem projektowanej nowelizacji jest 
umożliwienie skorzystania ze współczynników korygujących również w odniesieniu do podmiotów, które 
z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem dopełniły wszelkich formalności w celu odnowienia akredytacji, 
natomiast nie uzyskały nowych certyfikatów akredytacyjnych przed rozpoczęciem okresu planowania ze 
względu na przewlekłość procedury oceniającej. Powyższa sytuacja dotyczy Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, któremu certyfikat akredytacyjny wygasł w dniu 
10 września 2021 r.  

Do dnia 31 marca 2022 r. Szpital leczył pacjentów z COVID-19 na podstawie odrębnych umów 
zawartych z WOW NFZ w Poznaniu. W ramach ww. umów Szpital otrzymywał środki za gotowość do 
udzielania świadczeń, środki za leczenie pacjentów, opłatę za gotowość punktu badań materiału 
biologicznego, opłaty za pobieranie wymazu, opłaty za wykonywanie testów kasetkowych i PCR oraz w 
ramach wszystkich pozostałych umów - dodatkowe 3% wartości faktur jako ryczałt za utrzymanie stanu 
gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym. Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 r. 
uzyskano z NFZ środki z tej działalności w łącznej kwocie 9 125 071 zł. Od dnia 1 kwietnia 2022 r. 
chorzy na COVID-19 leczeni są w ramach podstawowej umowy szpitalnej. 

Ponadto Szpital na podstawie osobnych umów z NFZ wypłacił dodatki dla personelu medycznego 
zaangażowanego w udzielanie świadczeń chorym z podejrzeniem i zakażeniem SARS-CoV-2 w wysokości 
100% wartości wynagrodzenia czasu zaangażowanego w pracę na tzw. „oddziałach covidowych”, jednak 
nie więcej niż 15 000 zł. Środki otrzymane na ten cel za I kwartał 2022 r. wyniosły łącznie  4.182.177 zł. 

Prognoza pozostałych przychodów z tytułu świadczeń finansowanych ze środków publicznych  została 
opracowana na podstawie obowiązujących, zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
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Prognoza przychodów na lata 2023-2024 opiera się na założeniu wzrostu nakładów na ochronę zdrowia 
o odpowiednio 4,35% oraz 3,33% PKB oraz dodatkowo na założeniu wzrostu przychodów o 10,1% w 
2023 r. oraz 8,3% w 2024 r. tj. o wzrost kosztów pracy, przy założeniu proporcjonalności wzrostu składki 
na ubezpieczenie zdrowotne do wzrostu wynagrodzeń. 

Prognoza przychodów opiera się na założeniu finansowania przez WOW NFZ dalszego wzrostu  
wynagrodzeń osób objętych  zapisami nowelizacji z dnia 26 maja 2022 r. ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. 
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w 
podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2022 r. poz. 1352).  Powyższa nowelizacja 
wprowadza wzrost współczynników pracy dla personelu objętego ustawą oraz określa wzrost 
wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy, niewykonujących zawodu medycznego w 
taki sposób aby uwzględniał on wysokość wynagrodzenia odpowiadającą adekwatnemu średniemu 
wzrostowi wynagrodzenia w podmiocie leczniczym.  

 

W 2020 r. ze względu na pandemię COVID-19 i związany z nią wzrost kosztów spowodowany 
koniecznością zakupu sprzętu jednorazowego, środków ochrony indywidualnej i środków 
dezynfekcyjnych, doposażenia oddziałów w dodatkowy sprzęt oraz adaptacji pomieszczeń w celu 
przyjęcia pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem, Szpital korzystał z możliwości fakturowania 
świadczeń do wartości 1/12 kontraktu. Na dzień 31 grudnia 2020 r. ich wartość wyniosła 5 892 029,40 zł 
i została ujęta w księgach rachunkowych na koncie 845 – Rozliczenia międzyokresowe przychodów. 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej (Dz.U. z 2021 poz. 2003) umożliwia dokonanie spłaty do NFZ w/w kwoty w terminie do 
dnia 31 grudnia 2023 r., przy czym NFZ ma możliwość sam dokonać potrąceń z powstających 
nadwykonań w zakresach odrębnie finansowanych. W roku 2021 r. NFZ w ramach spłaty 1/12 rozliczył 
nadwykonania w wysokości 3 187 536 zł, a do dnia 15 czerwca 2022 r. kolejne 1 349 664 zł.  
 
W przychodach na lata 2022-2024 uwzględniono także wzrost wynikający z założeń programu 
naprawczego, w szczególności realizacji procedur w utworzonej Pracowni Radiologii Zabiegowej oraz                  
w Pracowni Elektofizjologii i Kardiologii Inwazyjnej, w której wykonuje się  zabiegi ablacji i zabiegi na 
naczyniach wieńcowych.  Ponadto w prognozie przychodów na lata 2022-2023 uwzględniono przychód 
dotyczący odzyskania od NFZ środków wynikających z braku wystarczającego finansowania 
przekładającego się na stratę za 2018 r. i 2019 r.  Działanie to także znajduje się w programie naprawczym 
Szpitala. 

 

Kwoty kosztów i wydatków ujęte w prognozie stanowią koszty i wydatki związane z realizacją 
umów z płatnikiem publicznym oraz innych przychodów.  

Koszty działalności operacyjnej w 2022 r. oszacowano na podstawie obecnie obowiązującego planu 
finansowego.  W prognozach ujęto również zaplanowane do sfinansowania wydatki inwestycyjne na 
2022r. Koszty amortyzacji w latach 2022-2024 oszacowano na postawie planu amortyzacji                    
z uwzględnieniem amortyzacji od zakupów i zadań inwestycyjnych znajdujących się w obecnym planie 
inwestycyjnym oraz planowanych do realizacji inwestycji w latach 2023-2024. 

W latach 2023-2024 koszty działalności operacyjnej podniesiono corocznie o zaplanowany średnioroczny 
wskaźnik inflacji z wyłączeniem kosztów wynagrodzeń z pochodnymi, które podniesiono o koszty 
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dalszego wzrostu wynagrodzeń zasadniczych personelu medycznego zgodnie z Ustawą z dnia 28 maja 
2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych 
pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.         

Koszty wynagrodzeń przeliczono wg aktualnych współczynników pracy przy założeniu, że kwota bazowa 
w 2023 r. wyniesie 6 234,45 zł (5 662,53 zł powiększone o 10,1% tj. wzrost kosztów pracy), natomiast      
w 2024 r. wyniesie 6 751,91 zł (6 234,45 zł powiększone o 8,3% tj. prognozowany wzrost kosztów pracy 
w 2024 r.). Ponadto prognozę wzrostu wynagrodzeń powiększono o wzrost kosztów minimalnego 
wynagrodzenia o pracę, zakładając, że w 2023 r. minimalne wynagrodzenie od dnia 1 stycznia 2023 r. 
wyniesie 3 383 zł, a od 1 lipca 2023 r. - 3 450 zł. Obliczając prognozę na rok 2024 r. założono, że 
minimalne wynagrodzenie wzrośnie do kwoty  3 790,50 zł. 

W latach 2023-2024 założono wzrost wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, których nie dotyczy 
ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych 
pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych w wysokości przewidzianej zapisami art. 1 pkt 5 
nowelizacji ustawy  z dnia 26 maja 2022 r. 

Koszty usług umów cywilno-prawnych z lekarzami, pielęgniarkami i innym personelem medycznych 
podniesiono w roku 2023 r. o 10,1% oraz w roku 2024 o 8,3% tj. o przewidywany wzrost kosztów pracy 
na jednego zatrudnionego. 

Ponadto w prognozie kosztów na lata 2021-2023 uwzględniono koszty wynikające z działań przyjętych          
w programie naprawczym, w tym w szczególności koszty funkcjonowania Pracowni Radiologii 
Zabiegowej,  Pracowni Elektrofizjologii i Kardiologii Inwazyjnej, koszty obsługi prawnej procesu                     
z NFZ oraz koszty zakupu endoprotez w celu odzyskania kontraktu z NFZ na wykonywanie 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego. 

 
 

 
 
 
 

WYNIKI OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ 
– PROGNOZA NA LATA 2022-2024 

Wskaźniki 
2022 2023 2024 

Wskaźnik  Ocena  Wskaźnik  Ocena  Wskaźnik  Ocena  

I.     WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI             
Zyskowności netto (%) -0,38% 0 0,20% 3 0,22% 3 
Zyskowności działalności operacyjnej (%) -0,25% 0 0,29% 3 0,31% 3 
Zyskowności aktywów (%) -0,52% 0 0,30% 3 0,36% 3 
RAZEM WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI Uzyskano 0 Uzyskano 9 Uzyskano 9 
              
II.     WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI             
Płynności bieżącej 0,73 4 0,84 4 0,85 4 
Płynności szybkiej 0,57 8 0,67 8 0,69 8 
RAZEM WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Uzyskano 12 Uzyskano 12 Uzyskano 12 
              
III.     WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI             
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Wskaźniki 
2022 2023 2024 

Wskaźnik  Ocena  Wskaźnik  Ocena  Wskaźnik  Ocena  

Rotacji należności (w dniach) 30 3 29 3 30 3 
Rotacji zobowiązań (w dniach)  41 7 32 7 31 7 
RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI Uzyskano 10 Uzyskano 10 Uzyskano 10 
              
IV.     WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA             
Zadłużenia aktywów (%) 30,56% 10 32,60% 10 33,45% 10 
Wypłacalności 0,76 8 0,80 8 0,82 8 
RAZEM WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA Uzyskano 18 Uzyskano 18 Uzyskano 18 

          
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW:  40  49 

 
49 

 
 
 
TABELA PUNKTÓW OGÓŁEM ZA LATA 2021-2024 

Wskaźniki 2021 2022 2023 2024 

Zyskowności netto (%) 0 0 3 3 

Zyskowności działalności operacyjnej (%) 0 0 3 3 

Zyskowności aktywów (%) 0 0 3 3 

Płynności bieżącej 0 4 4 4 

Płynności szybkiej 0 8 8 8 

Rotacji należności (w dniach) 3 3 3 3 

Rotacji zobowiązań (w dniach)  7 7 7 7 

Zadłużenia aktywów (%) 10 10 10 10 

Wypłacalności 8 8 8 8 

          RAZEM    28 40 49 49 

 

Podsumowanie 

W 2021 roku Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Roman Ostrzyckiego w Koninie osiągnął                
28 punktów z 70 możliwych do zdobycia, co stanowi 40% maksymalnej liczby punktów. W roku 2022 
prognozowane jest zwiększenie liczby punktów do 40, natomiast w latach 2023-2024 zakłada się wzrost 
do 49 punktów. Z powyższej analizy wskaźnikowej wynika, że w najbliższych trzech latach planowana 
jest, przy założeniu wzrostu nakładów na służbę zdrowia, stabilizacja sytuacji ekonomiczno-finansowej  
jednostki ze stopniową poprawą wyniku finansowego.  

 

 



13 

 
 

 
 

34 32
28

40

49 49

0

10

20

30

40

50

60

Suma punktów

2019 2020 2021 2022 2023 2024

0 0 0

4

00 0 0

4

00 0 0 0 00 0 0

4

8

3 3 3

4

8

3 3 3

4

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Wsk. zyskowności netto
(%)

Wsk. zyskowności
działalności operacyjnej

(%)

Wsk. zyskowność
aktywów (%)

Wsk. bieżącej płynności Wsk. szybkiej płynności

Wskaźniki zyskowności i płynności

2019 2020 2021 2022 2023 2024



14 

 
 

 

IV. Informacja o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową 
w prognozowanym okresie (2022-2024)  

 
1. Krótka charakterystyka struktury organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej z podaniem zmian organizacyjnych związanych ze zmianą zasad finansowania 
świadczeń ze środków publicznych. 

Podstawową działalnością Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego               
w Koninie jest działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. Jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Szpital 
nie jest jednostką nastawioną na osiągnięcie zysku. 

Szpital posiada w swojej strukturze 811 łóżek oraz 16 miejsc dziennego pobytu. Działalność lecznicza 
skupiona jest w 24 oddziałach, Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, 18 poradniach 
specjalistycznych, Zakładzie Fizjoterapii i zakładach diagnostycznych, których wizytówką jest 
wykwalifikowana kadra dysponująca nowoczesną aparaturą medyczną.  

W ubiegłym roku Szpital hospitalizował 36 339 pacjentów, wykonał 9 757 zabiegów na 11 salach 
operacyjnych, udzielono 33 660 porad ambulatoryjnych w poradniach specjalistycznych, 8 865 porad 
w ramach nocnej i  świątecznej  opieki zdrowotnej oraz 22 787 świadczeń zdrowotnych udzielonych         
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Ponadto w 2021 r. wykonano 13 100 hemodializ oraz przyjęto 
1 314 porodów. 

W 2018 r. Szpital uzyskał certyfikat Ministra Zdrowia Nr 2018/66 potwierdzający spełnienie 
standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego. Ważność Certyfikatu akredytacyjnego 
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upłynęła w dniu 10 września 2021 r. , w związku z powyższym Szpital w dniu 9 marca 2021 r. przesłał 
wniosek o udzielenie akredytacji do Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia                  
w Krakowie i zgodnie z tą datą został umieszczony na liście szpitali oczekujących na wizytę 
akredytacyjną. Pandemia COVID-19 znacznie wydłużyła czas oczekiwania na wizytę akredytacyjną.  
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Szpital posiada: 
-świadectwo wydane przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi, 
-świadectwo wydane przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologii                        
w Warszawie – POLMIKRO 2021, 
- certyfikat Zewnętrznej Oceny Jakości EQA Labquality – Mikrobiologia kliniczna SARS-CoV-2, 
wykrywanie kwasów nukleinowych. 
 
2.  Korzystne zakończenie spraw z powództwa SPZOZ o zapłatę. 
 
W dniu 4 listopada 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie skargi 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie na decyzję Dyrektora 
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu z dnia                    
31 sierpnia 2018 r. w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej. Sprawa dotyczyła błędnie przeprowadzonej procedury konkursowej na 
świadczenie usług w Poradni Leczenia Uzależnień, w wyniku której Szpital został pozbawiony od 
dnia 1 października 2018 r. możliwości kontynuowania finansowania ze środków publicznych 
leczenia w ramach wyżej wymienionej poradni.   
Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok korzystny dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. 
dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie. W wyniku powyższego wyroku Dyrektor WOW NFZ              
w Poznaniu zawarł w dniu 30 maja 2022 r. ze Szpitalem umowę Nr 150000032/04/1/0172/0/22/23 
na okres od 01.06.2022 do 30.09.2023 r.  
 
  

Skutki finansowe:           Skutek narastający: 
Rok 2022:   292 614,08 zł,    292 614,08 zł, 

Rok 2023:   376 218,10 zł,    668 832,18 zł. 

 

3. Regulacje płacowe 
 

a) Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie 
ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody 
medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2017,  poz. 1473 z późn. zm.), 
ustawą z dnia 26 maja 2022r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych 
innych ustaw (DZ.U.  z 2021 r, poz. 1104) stanowiącymi, że od dnia 2 lipca 2022 r. minimalne 
wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika 
działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny oblicza się jako 
iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, 
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.  
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Do wyliczeń skutków finansowych przyjęto kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej w wysokości 5 5562,53 zł.  dla wzrostu wynagrodzeń w okresie od dnia 2 lipca 2021 r. 
do 30 czerwca 2023 r.  W skutkach finansowych nie ujęto przyznanych ustawą i już wypłaconych 
podwyżek w latach 2017 – 2021 oraz w I półroczu 2022 r.  Do wyliczeń skutków finansowych 
wzrostu wynagrodzeń w okresie lipiec 2023 r. - czerwiec 2024 r. przyjęto kwotę przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w wysokości 6 234,45 zł (wzrost o 10,1% zgodnie          
z WPF Państwa na lata 2022-2025), natomiast dla okresu lipiec - grudzień 2024 r. kwotę 
6 751,91zł (wzrost o 8,3% zgodnie z WPF Państwa na lata 2022-2025). 

 

Skutki finansowe:                    Skutek narastający: 

II półrocze 2022 r.  –  15 733 500,00 zł,     15 733 500,00 zł, 

Rok 2023   –  21 809 419,00 zł,   37 542 919,00 zł, 

Rok 2024   –         11 582 992,00 zł,   49 125 911,00 zł. 

 

b) Podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego dla lekarzy rezydentów i stażystów. 

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość zasadniczego 
wynagrodzenia miesięcznego, z podziałem na wynagrodzenie w poszczególnych dziedzinach 
medycyny, w których jest odbywane szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury, kierując się 
koniecznością zapewnienia dostępności świadczeń specjalistycznych dla pacjentów oraz biorąc 
pod uwagę wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego określanego przepisami ustawy      
z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych 
pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Z uwagi na brak ww. rozporządzenia do 
dnia sporządzenia raportu, do obliczenia kosztów przyjęto współczynniki pracy określone            
w ustawie jak dla lekarzy bez specjalizacji.  

Dla lekarzy stażystów przyjęto współczynnik pracy w wysokości 0,95 zgodnie z ww. ustawą. 

Skutki finansowe:            Skutek narastający: 

Rok 2022 (II półrocze)  – 130 127,00 zł,   130 127,00 zł, 

Rok 2023   – 288 391,00 zł,   418 518,00 zł, 

Rok 2024    – 301 455,00 zł,   719 973,00 zł. 

 

c) Podwyższenie kwoty minimalnego wynagrodzenia. 

W planie finansowym na rok 2022 ujęto skutek finansowy obowiązującej od stycznia 2022 r. 
kwoty minimalnego wynagrodzenia w wysokości  3 010,00 zł brutto oraz stawki godzinowej na 
umowę zlecenie w wysokości 19,70 zł brutto. W roku 2023 Szpital zakłada podniesienie 
minimalnego wynagrodzenia do kwoty 3 383 zł od dnia 1 stycznia 2023 oraz 3 450 zł brutto od 
dnia 1 lipca 2023 r. zł, a także stawki godzinowej na umowę zlecenie odpowiednio w wysokości 
22,10 zł/h od dnia 1 stycznia 2023 r. i 22,50 zł/h brutto od dnia 1 lipca 2023r.. Dokonując 
szacunków na rok 2024 również założono wzrost i ustalono odpowiednio: kwotę 3 790,50 zł  
brutto oraz 24,81 zł/h brutto. 
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Skutki finansowe:            Skutek narastający: 

Rok 2023 -    1 004 771,00 zł,              1 004 771,00 zł, 

Rok 2024 -    1 137 657,00 zł,              2 142 428,00 zł. 

 

d) Wzrost wynagrodzeń oraz pochodnych  pracowników nie podlegających współczynnikom pracy 
określonym w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych (Dz.U. z 2017,  poz. 1473) oraz ustawie z dnia 26 maja 2022r. o zmianie ustawy           
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2022r., poz. 
1352) zakłada, że ten będzie adekwatny średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym 
podmiocie w ustalonym okresie. Wzrost ten obejmie 215 osób zatrudnionych w pionach 
niemedycznych. 
 
Skutki finansowe:          Skutek narastający:  
Rok 2022 –       2 769 058,00 zł,    2 769 058,00 zł, 

Rok 2023 –   3 048 729,00 zł,    5 817 787,00 zł, 

Rok 2024 –      483 311,00 zł,                                               6 301 098,00 zł. 
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