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Uchwala nr 28/2016

Rady Spolccznej

Szpitala Wolskicgo w Warszawie

z dnia 13 grudnia 2016 roku

w sprawie opinii dotyczllcej zmiany planu finansowego Szpitala Wolskicgo illl. dr

Anny Gostynskiej Samodzielnego Publiczncgo Zakladu Opieki Zdrowotnej w

Warszawic za 2016 rok

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 lit a) ustawy z dnia 15 kwietnia 20 II rokll 0

dzialalnosci leczniczej (Dz.U. z 2016, Nr 1638), Rada Spoleczna Szpitala Wolskicgo

lIchwala. co nastt;plljc:

~ 1

Rada Spoleczna Szpitala Wolskiego pozyl)'wnie opiniuje zllliany planll finansowcgo

Szpitala Wolskiego za 2016 rok - stanowiqclI zalqcznik do ninicjszcj lIchwaly.

Uchwala wchodzi w :lycic z dniem podjycia.

/

Przewodniczllcy Rad polecznej

Szpitala t),llgO
dr Lin Hoffman



,

ZMIANA NR 2 PLANU FINANSOWEGO NA 2016 ROK DLA SZPITALA WOLSKIEGO

LP Wyszezegolnlenle Plan po zmlanie Dr 1 Plan po zmianle Dr 2
(<II (EI)

PRZYCHODY 86 77S 000,00 90 179 236,00
I Pnychody ze .przeclaty uslue medycznycb. _ tY1Zl: 78 765 000,00 80 679 236,00
I MOW NFZ- umowil 74 llS 764,00 74 fl70 (}()O,OO
1 MOW NFZ- umowa oddziaJ gcriatryczny 242853h,OO :.141R 536,00
3 SwiadcU'nia m("(Jyczne ponad limit umow)' z MOW NFZ I 000 {}OO,OO
4 Dodlltkowe 1oloynRgTlKll('nie dla piekgnilUck 1810 7(}(),00 I HlO 700,00
5 Uslugi mroyczne na rzccz innych podmiot6w 90 QOO,OO Inn 000,00
6 lIadaniil kliniczll(, 110 000,00 110 (X)O,OO
7 Po7.0stalc uslu~ medvczne lon OnO,on 26000n,DO
II P020lJtaJe pr~hody operacyjDe, • ty1:n: 7930000,00 9420000,00
I. Minisfer~lwo 7..dro•.•.'ia. fmatlsowanie ~zydenlur 830000,00 ) 700 DUO,no,. Urzad MarszaJkowski- finansowank SIaZ)' podyplomo •••..,..ch 800000,00 920000,O()
3. Przychody z najmu i dzieria •••.y 1 800 oon,OO I 800 {XJO,OO
4. Inne przychody operacyjnc, •••..tym m.in.: 4500000,00 5 (X)()000,00
4.1 do/ucja m.st. WarszawY'/l"C2enie uzale7.ruen 115000,00 115660,00
4.1 przychody z tytuhJ orrzymwrych do/acji 3000000,00 1700 DOO,OO
m Pnychody finan-e 1~Id l1adzwycuja-e 80000,00 80 000,00

KOSZTY 86775000,00 90 179 236,00
IV Kouty J'odzaJowe •.• tym: 86 365 000,00 89 636 236,00
I. WynalJrOdz:eala I pochodne, w tym: 40 990 243,00 41 700 000.00
1.1 WY'lllgrod2ema osobowt' prucowmkow 3.1 990 143,00 .13 900 000,00
1.2 IV!lnuqrom-.emu /wzoS()oorve 1500000,00 I 500 000,00
1.3 pochxin(' ad wynagtvdzer\ (ZUSl FP) 6500000,00 f> 300 OfX).O(}
2. Amortync:ja 4088857,00 4235000,00
3. ZUZycie materlal6w I enercl.l, •• tym m.m.: 20050 900,00 21066236,00
3.1 teki 6000000,00 6 noo 000.00
3.2 stymulatory, s/eflly, stellgrnfty 9 lex) 000,00 9 J{lO ODO,OO
4. UaJugi obclIl••• tym m.ln.: 19400 000,00 21 000 000,00
'.1 konlro.kry medYC2ne 6500 000,00 7700 000,00
4.2 ushlgi remonlou;e Jon ()()Q,OO 50000,00
5. Swiadcz:enla na rzecz: pracownik6w 83S 000,00 835000,00
6. Pozostale kosny rodzajowe, •• tym m.ln.: 1000000.00 800 000,00
6.1 podatlri i oplary 510000,00 450000,00
6.2 ubezpic(.-.u!nie 340 DOO,OO 340 ex)(),OOv Pozo.tale kossty operaCJine 400 000,00 540000.00
Vl Koazty fInan_e + .tn.ty nadz:wyc:lI:aJae 10000,00 3000.00

VII Wynik brutto -
VlII Stan naletno'el na poc:ll:~tek I konlec roku
I. stan naldnoSci no poc~tck roku. 6237676,39 fJ 137 676,39

w lym: naldnoSci wym<wtlne 201 205,36 101 205,JfJ,. Man naldnosd na koniec roku
6500 000,00 6500000,00

•••..lym: naldnOSci •••..ymaRalnc
IX Stan zobowi":lI:an n. poc:ll:atek I konlec ron
I. stan zobo\\.iazafJ no pocZ&tek roku

IJ 614 903,28 1361" 903,28
•••..tyro: zobo •••..i~..ania ••••.ymagalne

1. sian ZObo'olr'iltzailna konicc roku
II 000 000,00 11000 (X)().OO

w t:\-'lD; wbo\\.i~..ania wymagalne -X Stan Arodk6w pleni~i:nych na poc~tek I konlec roku
I. sian sI'Ook6w piMlieinych nil pocZA.lek roku

8079040,59 8079040,591. !lotan STodkow pienictnych na konif'C roku
R 000 OOO.ex) 5 500 O()O.OO

XI Z.trudll1enle w etatach
663 663



Uzasadnienic do zmiany nr 2 planu finansowego Szpitahl

Wolskicgo na 2016 rok

Przychody 90 179 236,00 zl

I. PrlJ.c1lOd)' ze sprzedatJ' uslug med)'czu)'cll - 8{) 679 236.{){) zl

W przychodach ze sprzedazy uslug medycznych wzrost dotyczy umowy z MOW NFZ.

wartosc umowy wzrosla w zakresie leczenia szpitalnego. w oddziale kardiologicznym i

dotyczy nielimitowanych swiadczen w grupach EIO-EI4. Szpital uwzgh:dnil rowniez kwotc:

swiadczen wykonanych ponad limit umowy w v.ysokosci I 000000,00 zl. Na dzien

31.10.2016 r kwota nadwykonan wynosila 2 121 381,62 zl z wszystkich umow. do planu

ustalono kwotc: mozliw'} do uzyskania od platnika bioqc pod uwagc: sposob platnosci w

latach ubieglych.

Zwic:kszono rowniez wartosc planu w zakresie sprzedazy uslug medycznych lIlnym

podmiotom oraz sprzedazy uslug dla osob nieubezpieczonych.

ll. Pozos/ale prz)'c1lOdy operac)'j/le- 9 42{) ()()(),()() zl

Pozostale przychody operacyjne zostaly zmienione przede wszystkim w zwiqzku z v.)'zszq

wartosciq umow na finansowanie rezydentow i stazystow. Szpital obecnie zatrudnia 42

rezydentow i 22 stazystow, ktorzy s'} finansowani przez Ministerstwo Zdrowia oraz Urzqd

Marszalkowski. Wzrost z tego tytulu w)'nosi 990 000,00 zl.

Znaczqcy wzrost dotyczy r0\\11iez innych przychodow operacyjnych. w ktorych

uwzglc:dnione sq kary z tytulu niewlasciwej, nierzetelnej. nieterminowcj realizacji umow z

dostawcami. Szpital bardzo dokladnie nadzoruje zawartc umowy i cgzekwuje kary. ktorc sq

okrdlone w zapisach tych umow. Z tego tytulu naliczono kary dla firm wykonujqcych uslugi

budowlane na okolo 800000,00 zl. Kary naliczane sq rowniez za niewlasciwe sprzqtanic. za

odstqpienia od umow, nieterminowe dostawy produktow leczniczych. Kwota kar na dzien

30.11.2016 wyniosla I 181 000.00 zl.

Zaktualizowano rowniez wartosc przychodow z otrzymanych dotacji do pozlOmu

wykonanego.

Ill. Prz)'c1, od)' jill a /ISO we 8{) ()()().()() zl

Nie zmieniono planu.
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IV. Koszty rodzajolVe

Koszty 90 179 236,00 zl

89636236,00

z/

1. W)l1agrodzcnia i pochodnc 41 700 000.00 zl.

Zwi<;kszono w planie kwot<; kosztow wynagrodzen, w zwi<jZku z wit;ksz'l liczbq etatow

rezydentow i stazystow. Zmnicjszono natomiast pochodne od wynagrodzen (ZUS, FI').

zmniejszenie dotyczy umow zlccen, w wi<;kszosci zawartych urnow zlecen szpital me rna

obowiqzku odprowadzania skladek na ubczpicczenia spolecznc.

2. Amortyzacja 4 148 143,00 zl

W zwiqzku z licznymi zakupami inwestycyjni zwi<;kszono kwott; amortyzacji.

3. Zuzycic materialow i cnergii 2 I 066236,00 zl

W zwiqzku z wyzsz'l realizacja swiadczen medycznych oraz wzrostem umo\\')' z MOW NFZ

zwi<;kszono koszty materialow w zakresie tych pozycji, ktore zwiqzane sq z ich realizacjq.

Wzrost dotyczy glO\\l1ic matcrialow opatrunkO\\')'ch, sprz<;tu jednorazowego. stymulatorow.

stentow, stentgrafiow ..

4. Uslugi obce 21 000 000,00 zl

Najwi<;kszy wzrost dotyczy kontraktow medycznych, nasl<;puje zmiana sposobu zatrudniania

w szczegolnosci w przypadkow lekarzy, cz<;sciej wybierane sq umowy kontraktowe niz

umowy 0 prac<;.

Zmnicjszono natomiast koszty prac rcmonto\\')'ch, wi<;kszosc prac remontowych

realizowanych jest w formie inwestycji, natomiast drobnc pracc remontowc wykonywanc sq

przez pracownikow szpitala.

5. Swiadczenia na rzecz pracO\\11ikow 835 000,00 zl

Nic dokonano zmiany planu w zakresic swiadczen na rzccz pracownikow.

6. I'ozostale koszty rodzajowe 800 000,00 zl.

Zmniejszono koszt 0 200 000.00 zl. w zakrcsie ubczpieczcn 0 70 000,00 zl.
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v. Pozostale koszty operacyjlle 540 OIJO,OIJzl

Planowane koszty operacyjne zwi~kszono 0 rczerwy na leczcnia szpitalne, s'l to koszty

zwi'lzane zc sprzcdaz uslug mcdycznych dla osob nieubczpicczonych, wystlfpuj'l bardzo

duze trudnosci z windykacja tych kwol.

VI. Kosztyjillallsowe 3000,00 zl

Koszty finansowc ustalono do wysokosci faktycznych odsetek z tytulu kredytu. ktory

szpital rozliczyl calkowicic w maju 2016 r.

Zmniejszono rowniez kwotlf srodkow pieni~znych na konicc 2016 r, na dzien tWOlnnia

planu szpital posiada p1ynnosc finansow'l, ale stan srodkow pienilfznych ulegl znacznemu

zmniejszeniu.
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