
Uehwala nr 26/2014

Rady Spolcezncj

Szpitala Wolskiego w Warszawie

z dnia 9 grudnia 2014 roku

w sprawie opinii dotyczllcej planu finansowego Szpitala Wolskiego im. dr
Anny Gostynskicj Samodzielnego Publicznego Zakladu Opicki Zdrowotncj

w Warszawic na 2015 rok

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 lit a ustawy 0 dzialalnosci leczniczej z dnia 15

kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2013 roku, poz. 217 ze zm.), Rada Spoleczna

Szpitala Wolskiego uchwala, co nast~puje:

Rada Spoleczna Szpitala Wolskiego w Warszawie zapoznala si~ z planem

finansowym Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostynskiej Samodzielnego

Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Warszawie na 2015 rok.

Rada Spoleczna pozytywnie opiniuje plan finansowy Szpitala Wolskiego im. dr

Anny Gostynskiej Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w

Warszawie na 2015 rok stanowillcy zalllcznik do niniejszej uchwaly.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia.

Przcwodniczqcy Rady Spolecz .
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Zafqcznik do uchwa~ Rady Spofecznej nr 2612014 z dnia 9 grudnia 2014 roku

PLAN FINANSOWYNA2015 ROKDLA SZPITALAWOLSKIEGO

LP Wyszczeg61nlenle Planowane waroscl roczne
(zl)

PRZYCHODY 82 422 000,00
I Przychody ze .przedaty usmg medycznych, w tym: 74 105 000,00
I.l MOWNFZ- umowa 73785 000.00
1.2 Uslugi medyczne na rzeez innyeh podmiotow 70000.00
1.3 Badania kliniczne 50000.00
1.4 Pozostale uslugi medyczne 200000.00
II PozostaJe przychody operacyjne, w tym: 8187 000,00
1. Ministerstwo Zdro\\ia- finansowanie rezydentur 860000.00
2. Urzf\d Marszalkowski- finansowanie staiy podyplomov.:yeh 960000.00
3. Przyehody Z najmu i dziecia\\)' 1840000.00
4. Inne przyehody operacyjne, w tym m.in.: 4527000.00
4.1 dotacja m.st. Warszawy.leczenie uzaleznien 150700.00
4.2 przychody z tyfulu otrzymanych dotacji 3670000.00
III Przychody finansowe I zyski nadzwyczaJne 130000.00

KOSZTY 82 422 000,00
IV Ko.tty rodzajowe, w tym: 81 989 000,00
1. Wynagrodzenla I pochodDe, w tym: 36 590 000,00
l.l wynagrodzenia osobowe pmooumikOw 29 590 000.00
1.2 wynagrodzenia bezosobowe 1500000.00
1.3 pochodne od wynagrodzerl: (ZUSi FP) 5500000.00
2. Amortyzacja 4920 000,00
3. Zuzycle mater:lalbw I energU, w tym m.ln.: 18 920 000,00
3.1 leki 4800000.00
3.2 stymulatory 4200000.00
4. Usmgl obce, w tym m.ln.: 19 720 000,00
4.1 kontrakty lekarskie 7320000,00
4.2 uslugi remontowe 350000.00
5. Swladczen:la na rzecz pracownlkbw 787 000,00
6. PozostaJe koszty rodzajowe, w tym m.ln.: 1052 000,00
6.1 podarki ioplary 520000.00
6.2 ubezpieczenie 396000.00
V Poze.tale ko.zty operacyjne 398 000,00
VI Ko.zty finan.owe + straty nadzwyczajne 35 000,00

VII Wynlk brutto -

VIII Stan naleznoscl na poczs,tek I konlec roku
1. stan naleznoSci na poczl\tek roku.

w tym: naleznoSci wymagalne
2. stan naleznoSci na koniec roku

w tyro: naleznoSci wymagalne
IX Stan zobow:ls,za6na poczatek 1konlec roku
1. stan zobo ••••ia,zan na poczf\tek roku

w tym: zoho\\iazania "'J'IIlagalne
2. stan zobowiqzail na koniec roku

w tym: zobowia,zania wymagalne
X Stan Srodk6w pleni(:znych na poczl\tek 1konlec roku
1. stan srodkow pienieznyeh na poczf\tek roku
2. stan srodkow pienieznych na koniec roku
XI Zatrudnlenle w etatach 627

//
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Uzasadnicnic do Planu finansowego na 2015 rok
dla Szpitala Wolskiego.

Pr1.ycllOdy - 82 422 000,001.1.

I. Przychody ze sprLedaZy uslug mcdycznych - 74 105000,00 zl.
Szpital Wolski na 2015 rok zaplanowal przychody z tytulu sprzedazy uslug medycznych na
kwoter 74 105 000,00 zl.
G/o\\nym przychodem ktory stanowi ponad 99% przychodow ze sprzedazy uslug
medycznychjest umowa z MOW NFl.
Warlosc konlraklu hzla/luje sir naslrpujqco:

I. ambulatoryjna opieka specjalistyezna - 3016012,90 zl.,
2. leczenie szpitalne - 64 697 488,00 zl.,
3. programy lekowe 465 533.00 zl.,
4. rehabilitacja lecznieza - I 081 330,56 zl.,
5. ambulatoryjne swiadczenia diagnostyczne kosztochlonne - 352 098,00 zl.,

Dane ustalono na podstawie umow obowi¥uj:tcyeh w 2014r., gdyz na dzien sporz:tdzenia
planu szpital nie posiadal uzgodnionych wartosci na 2015rok.

6. opieka psyehiatryczna - 4 172 125,00 zl.,
W zakresie psychiatrii wartosc umowy zostala uzgodniona z MOW NFl.
Pozostala sprzedaz uslug medycznyeh jest marginalna i stanowi sprzedaz uslug dla innych
podmiotow, badania kliniczne oraz sprzedaz uslug dla osob fizycznych nie maj:tcych prawa
do bezplatnych swiadczen.
II. Pozostale przychody operacyjnc - 8187000,00 zl.
W pozyeji tej glowne przychody to przychody operac)jne z tytulu otrzymanych dotacji,
ktorych wartosc rowna jest odpisowi amortyzacyjnemu otrzymanych w drodze dotacji
srodkow finansowych na zakup srodkow trwalych. PrzychOd ustalono na podstawie planu
amortyzacji.
Istotn:t pozycj:t s:t przychody z tytulu najmu dzierZawy. Szpital wynajmUje
ponad 2 000m2 powierzchni oraz pawilon X.
Najwirksze przychody uzyskuje od:

• Instytut Matki i Dziecka - 50 723,00 zl./miesiereznie,
• Centrum Dializa - 45 000,00 zl./miesiereznie,
• Lux Med Diagnostyka - 23 362,00 zl. miesiercznie.

Szpital przyst:tpil rowniez do konkursu na realizacj<; programu osob uzaleznionych. zlozona
oferta to 150 700,00 zl. i berdzie realizowana przez poradnier leczenia uzaleznien.
Szpital realizuje rowniez ksztalcenie rezydentow i stazystow w ramach zawartych umow z
Ministerstwem ldrowia i Urz<;dem Marszalkowskim. l tytulu realizacji stazy i rezydentur
szpital otrzymuje srodki na pokrycie wynagrodzen lekarzy zatrudnionych w ramach umow.
Ill. PrLychody finansowc - 130000,00 zl.
Szpital wszystkie wolne srodki umieszcza na lokatach, z tego tytulu plano wane jest uzyskanie
przychodu w wysokosci 130 000,00 zl.

Kos1.ly - 82 422 000,00 1.1.
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- 4 800 000,00 zl.,
- 4 200 000,00 zl.,
- 2 500 000,00 zl.,
- I 600 000,00 zl.,
- 215 000,00 zl.,

IV. Koszty rodzajowc - 81 989 000,00 zl.
I. Wynagrodzcnia i pochodnc - 36 590 000,00 zl.

Wynagrodzenia z tytulu umow 0 pract; zostaly ustalone w oparciu 0 Plan zatrudnicnia
obowi<jzuj<jcyna dzieil spoTZljdzenia Planu finansowego.
Kwote; dotycz<jC'J wynagrodzcil bezosobowych ustalono na podstawic zawartych
umow uwzglt;dniaj<jc wykorzystanie umow w 2014 roku.

2. Amortyzacja - 4 920 000,00 zl.
Amortyzacja ustalona na podstawie planu amortyzacji wygcncrowanego z systemu
SIMPLE na 2015 rok.

3. Zuzycic matcrialow icncrgii.
Wpozycji materia/oil' ienergii 1Ill'zgl~dniono m. inn.:

• leki w kwocie
• stymulatory
• stenty
• stentgrafty
• materialy biurowe
• media:

~ encrgia cieplna 520 000,00 zl.,
~ energia e1ektryczna 800 000,00 zl.,
~ woda 330 000,00 zl.

Pozycje dotycZ<jce kosztow bezposrednio zwi<jzanych z leczcnicm pacjcntow zostaly
ustalone na podstawie danych z 2014 roku uwzglt;dniaj<jc wysokosc umowy z MOW
NFl.

4. Uslugi ohce.
W pozycjach tych istotn<j pozycjt; stanowi<j kontrakty lekarskie (7 320 000,00 zl.)
ustalone na podstawie danych 2014 roku.
lnacZ<jce pozycje to koszty badail laboratoryjnych, diagnostyki obrazowej oraz
konsultacji.
W planie ustalono wartosc uslug gastronomicznych, sPTZlltania oraz transportu
medycznego.
Wartosc zostala ustalona na podstawie obowi<jzuj<jcych urnow z uwzglt;dnienicm
wielkosci kontraktu z MOW NFl. W planie uwzglc;dniono rowniez koszty napraw
sprzc;tu medycznego zgodnie z zawart<j umow<j. Szpital rna podpisanll 3 letni<jumowe;
na realizacje; kompleksowej naprawy i konserwacji sprze;tu medycznego. Miesic;czny
koszt to 69443,00 zl.
W planie uwzgle;dniono rowniez koszt uslug infom13tycznych bC;dllcych wsparciem
systemow szpitalnych AMMS oraz SIMPLE. Planowany koszt uslugi to 335 000,00 zl.
Szpital zaplanowal kwott; 350 000,00 zl. na remonty bieZ<jce, w tym na biez<jcc
remonty komorek organizacyjnych oraz \\'Ykonanie parkingu na terenie szpitala w
zwi<jzku z oddaniem nieruchomosci, ktora stanowila dla szpitala glownc zaplecze
parkingowc.

5. Swiadczcnia na rzccz pracownikow - 787 000,00 zl.
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- 684 000,00 zl.,
- 35 000,00 zl.,

SWiadczenia 10 g16wnie:
• odpis na ZFSS w wysokosci
• szkolenia pracownikow
• swiadczcnie BHP oraz badania okresowe.

6. Pozos tale koszty rodzajowe - I 052 000,00 zl.
G/6wne pozycje 10podalki i op/aly Ij.:

• podatek od nieruchomosci - 210 000,00 zl.,
• oplaty PFRON - 145 000,00 zl.,
• oplata za odpady komunalnc - 142 000,00 zl.

oraz obowiqzkowe ubezpieczcnie odpowicdzialnosci cywilnej, ubezpieczcnie micnia
od ryzyka oraz ubczpieczenie komunikacyjne.
Wartosc do planu ustalono na podstawie obowiqzujljcych przepisow i zawartych
urno\v.

V. Pozostale koszty operaeyjne - 398000,00 zl.
W glownej mierze to koszty prowadzonej dzialalnosci gospodarczej.

VI. Koszty finansowe - 35 OOO,OOzl.
Koszty finansowc to koszty odsetek z tytulu kredytu zaciqgni<;tego w 2006r.

VII. Wynik brutto "0".
Szpital Wolski planuje zrownowazony wynik finansowy na poziomie "0". Koszty
zostaly ustalone na podstawie wykonania w roku 2014 uwzgl<;dniajqc jcdnak wiclkosc
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
W przypadku realizacji nadwykonan pozycje kosztow mogq ulec zwi<;kszcniu.
Pozycje stanu naleznosci, zobowiljzan oraz srodkow pieni<;znych zostanlj uzupelnione
po zakonczeniu roku bilansowcgo.
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