
Uchwala nr 29/2016

Rady Spolecznej

Szpitala Wolskiego w Warszawie

z dnia 13 grudnia 2016 roku

w sprawie opinii dotyczllcej planll finansowego Szpitala Wolski ego im. dr Army

Gost)'itskiej Samodzielnego Pllblicznego Zakladll Opieki Zdrowotnej w

Warszawie na 2017 rok

Na podstawie art. 48 us!. 2 pkt 2 lit a) ustawy z dnia 15 kwictnia 2011 roku 0

dzialalnosci lecznicz~i (Oz. U. z 2016, Nr 1638), Rada Spolcczna Szpitala Wolskiego

uchwala, co nast~puje:
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Rada Spoleczna Szpitala Wolskiego pozytywnie opinillje plan tinansowy Szpitala

Wolskicgo za 2017 rok - stanowi<jcy zal<jcznik do niniejszej uchwaly.

~2
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia.



PLAN FINANSOWYNA2017 ROK DLASZPITALAWOLSKIEGO

LP Wyazczegolnienie Planowane wartoicl roczne

1"1
PRZYCHODY 89 760 000,00

1 Przychody ze .przecldy ulue medycznych, w tym: 81 520 000,00
1 MOW NFZ- umowa 78 100 000,00
2 Dodatkowe wynagrodzenie dla piel~gniarek 2940000,00
3 Uslugi medyczne na rzecz innych podmlOtOw 100000,00
4 Badania kliniczne 130000,00
5 Pozos tale uslugi medyczne 250000,00
n Pozoatale przychody operacyjne, w tym: 8190000,00
1. Ministel'"Stwo Zdrowia- finansowanie rezydentur 1700 000,00
2, Urzad Marszalkowski. finansowanie stazy podyplomowych 920000,00
3. Przychody z najmu 1 700000,00
4. Inne przychody operacyjne, w tym m.in.: 3870000,00
4.1 dotacja m.St. Warszawy-feCU'nie uzaleZnien 174 010,00
4.2 przychody z tytulu otrzymanych dotacfi 3000000,00
m Przychody finanaowe i zys1ti nadzwyezajne 50000,00

KOSZTY 89 760 000,00
IV Koazty rodzajowe, W'tym: 89 360 000,00
1. WynagrodzeDla 1pochodne, 1111' tym: 43 600 000,00
1.1 wynagrodzntia osooowe pracownik6w 35 300 000,00
1.2 wynagrodzenia bezosobowe 1300000,00
1.3 pochDdne ad wynagrodurl (ZUsl FP) 7000000,00
2. AmortyZRcja 4250000,00
3. Zlltycle materialow i eDergii, w tym m.ln.: 20 000 000,00
3.1 feki 6000000,00
3.2 stymulatory, stenty, srengrafty 9000000,00
4. Ualugi obee, 1111' tym m.iD.: 19 900 000,00
4.1 kontmkty medyczne 7500000,00
4.2 usrugi remontowe 100000,00
5. Swiadezenia Da rzecz pracownikow 810000,00
6. Pozostale koszty rodzajowe, 1111' tym m.in.: 800 000,00
6.1 podatki ioplaty 450000,00
6.2 ubezpieczenie 340000,00
V PozostaJe kouty operacyjne 400 000,00
VI Ko.zty nnanao.e + .traty nadzwyca.jne .

YO WYDikbrutto -
VIII Stan nale:inosci Da poez"tek i kODiec roku
1. stan naleznosci na pocz<\tek roku. 6500000,00

w tym: naleznosci wymagalne 200000,00
2. stan naleznosci na koniec roku 6500000,00

w tyro: naleznosci wymagalne -
IX Stan zobowil\%aR na poczatek I konlec roku
1. stan zobowi&,Zarina po~tek roku 11 000 000.00

w tym: zobowicu::ania wymagalne
2. stan zobowiazail. na koniec roku 11 000 000.00

w tyro: zobowiazania •.\:ymagalne
X Stan srodkow pienl~:inych oa poc~tek i koniec roku
1. stan srodk6w pieni~znych na poczqtek roku 5500 000,00
2. stan srodk6w pienieznych na koniec roku 5500000,00
XI Zatrudnlenle _ etataeb 663



Uzasadnienie do planu finansowcgo Szpitala Wolskiego na

2017rok

Przychody 89 760 000,00 zl

I. Prz)'c1lOdyze sprzedaiy IIslllg medycZIl)'ch - 8 I 520 000,00 zl

Szpital Wolski na 2017 rok zaplanowal przychody ze sprzedazy uslug medycznych

w wysokosci 81 520 000,00 zl.

Podstawowym przychodem stanowiqcym ponad 99% przychodow ze sprzedazy uslug

medycznych sq przychody uzyskane od MOW NFZ.

Planowana wartosc kontraktu na 2017 r ksztaltuje si~ nast~pujqco:

1. Leczenie szpi/alne 68058680.00 zl

2. Amhllia/oryjna opieka specjalis/yczna 3 16-133-1,-10 zl

3. Programy lekowe 8-10 -192.00 zl

-I. Rehabili/acja lecznicza I 083 052.12 zl

5. Ambllia/oryjne .swiadczenia diagnos/yczne kosz/ochlonne 185 958.00 zl

6. Opieka psychia/ryczna -I 798869.18 zl.

Plan ustalono na podstawie przedstawionych propozycji przez MOW NFZ. Wzrost

w odniesieniu do umov.'Y za I polrocze 2016 r w przeliczeniu na pelny rok ksztaltuje sit;

nast~pujqco:

Leczenie szpi/alne 1 1818-1-1,00 zl - kwo/a wzros/ll do/yczy .'lOR. s/awka za doh? wzrosla

03355 zl.

Ambllia/oryjna opieka specjalis/)'czna - kwo/a wzros/u 36 253.9-1zl.

Programy lekowe - /cwo/a wzros/u 20-1938.00 zl

Rehahili/acja lecznicza kwo/a wzros/ll 1.7-1zl

Ambula/oryjne .swiadczenia diagnos/yczne kosz/ochlonlle 5922.00 zl

Opieka psychia/ryczna -188722.02 z/.

I'lanowany wzros/IlYllosi ogo/em wynosi I 917681.68 zl.

W przychodach zaplanowano rov.niez dodatkowe v.ynagrodzenie dl+
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a piel~gniarek w kwocie ogolem 2 940 000,00 zl, kwot~ ustalono dla 262,5 etatu w

wysokosci 800 zl na etat do 31.08.2017 r oraz 1 200,00 zl na etat od 01.09.2017 r do

3 1.12.20 I7 r.

Pozostala sprzedaz uslug medyeznych stano wi niewielki udzial w przychodach szpitala

i zostala ustalona na podstawie obowi'lzuj'lcych umow oraz wykonania 2016 roku.

1J. Pozostale przycllOdy operacyjlle- 8/90000,00 zl

W pozycji przychodow operacyjnych gIO\Vll'lpozycj~ stanowi'l przychody operacyjne z tytulu

otrzymanych dotacji, ktorych wartosc rowna jest odpisowi amortyzacyjnemu otrzymanych

w drodze dotacji srodkow finansowych na zakup srodkow trwalych. Na 2017 r planowana

kwota to 3 000 000 zl.

Znacz'lc'l pozycj'l S'l przychody z tytulu najmu powierzchni.

Najwyzsze przychody planowane do uzyskania pochodZ'l z umow:

I. Illstytut Matki i Dziecka - umowo do 31.12.20/71' no miesircznq wartoN: netto

46538 zl

2. Centrum Dia!iz -umowo do 27.10.2019 I' na miesircznq wortosc lIetto 40394 z!

3. Lux Afed. - umowa lIajlllu i dziertowy do 19.01.20/7 I' 110lIliesirczllq warto,sc netto

23366 zl. od stycznia 20/7 I' brdzie ohowiqzywa!a nowa umowo, bez zlIliany

ll'ysoko.sci cZY"szu.

Planowana jest ro\\niez realizacja programu leczenia osob uzaleznionych, wartosc ustalono

na podstawie zlozonej oferty.

Szpital realizuje kszta!cenie rezydentow i stazystow. Na dzien 30.11.2015 zatrudnionych bylo

22 stazystow i 44 rezydentow. Z tytulu realizacji stazy i rezydentur szpital otrzymuje srodki

z Ministerstwa Zdrowia i Urz~du Marszalkowskiego.

Ill. Przyc1lody jillallsowe 50000,00 zl

Szpital wolne srodki umleszcza na lokatach terminowych oraz overnight, planowany

przychod to 50 000 zl.

Koszty 89 760 000,00 zl
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Iv' Koszty rodzajowe 89360000,00

z/

I. Wynagrodzenia i pochodne 43 600 000,00 zl.

Wynagrodzenie z tytulu umow 0 prace zostaly ustalone w oparclU 0 bieZljce

wynagrodzenia z uwzglt;dnieniem dodatku dla pielt;gniarck.

Kwot~ dotycz:tca wynagrodzen bezosobov.'Ych ustalono na podstawie zawartych umow

zlecen uwzgl~dniaj:tc ich wykorzystanic w 2016 r.

2. Amortyzacja 4 250 000,00 zl

Amortyzacja ustalona na podstawic planu amortyzacji v.'Ygenerowanego z systcmu

SIMPLE na 2017 r.

3. luzycic materialow i encrgii 20 000 000,00 zl

W pozycji materialow i energii glowne pozycje stanowi:t leki. stymulatory. stcnty.

stengrafty, ktorych wartosc to 75% ww kosztow. Pozostalc pozycje to:

• Encrgia cieplna 600 000 zl,

• Encrgia elektryczna 800 000 zl,

• Woda 240 000 zl.

Pozycje kosztow bezposrednich zwi:tzanych z leczeniem pacjcntow zostaly ustalone na

podstawie danych z 2016 roku uwzgl~dniaj:tc \\'Ysokosc umow z MOW NFl na 2017 r.

4. Uslugi obce 19 900 000,00 zl

W pozycjach uslug znacz:tc:t pozycj~ stanowi:t kontrakty lckarskic i piel~gniarskie, ktorych

wartosc ustalono na kwot~ 8 000 000 zl. Istotn'l pozycj'l s'l rowniez badania laboratoryjnc.

badania diagnostyki obrazowej, uslugi gastronomiczne, uslugi sprz'ltania, transportu

wev.n~trznego i pomocy przy pacjencie realizowane przez firmy zewn~trznc. W zwi:tzku ze

zmian'l minimalnego wynagrodzenia koszty uslug sprz'ltania i zywicnia ulegly znaczncmu

wzrostowi, w przypadku uslug sprz:ttania kwota wzrostu v.'Yniosla 19 141,30 zl, w przypadku

zywicnia wzrost stawki wyniosl 2,64 zl na calodziennym posilku. co w skali miesi'lca

v.'Ygeneruje koszt \\'Yzszy srednio 0 24 000,00 zl. Usluga zywicnia obejmuje rowniez

wprowadzenie obowi'lzkowego od 2016 r lUS od umow zlecen.

W planie uwzgl~dniono rowniez koszt uslug remontO\\'Ych w kwocic 100 000 zl.
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Planowane koszty ustalono na podstawie zawartych umow z uwzglc;dnieniem wielkosci

kontraktu z MOW NFl na 2017 r.

5. Swiadczenia na rzecz pracownikow 810 000,00 z/

Swiadczenia na rzecz pracownikow to przede wszystkim:

• Odpis na lFSS

• Szkolenic pracovmikow

• Swiadczcnia BliP oraz badania okresowc

Kwoty zosta/y ustalone w oparciu 0 dane z 2016 r.

6. Pozosta/e koszty rodzajowe 800 000,00 z/

Pozosta/e koszty rodzajowe to przede wszystkim podatki i op/aty. w tym op/ata PFRON oraz

koszty ubezpieczen od odpowiedzialnosci cywilnej jak rowniez maj,!tkowej.

v. Pozostale koszty operacyjlle 400 000,00 zl

W sk/ad pozostalych kosztow operacyjnych wchodz,! koszty zwi,!zane z prowadzon,!

dzia/alnosci,! gospodarcz,!.

VI. Koszty fi"alsOlve 0,00 zl

Szpital na dzien sporz,!dzania planu nie przewiduje ponoszenia kosztow finansowych, tj

glovmie kosztow odsetek od zobowi,!zan, kosztow odsetek kredytowych ..

VII WYllikfillallsOlvy brutto ,,0"

Szpital Wolski planuje zrownowazony wynik finansowy na poziomie ..0" zl. Koszty

zostaly ustalone na poziomie roku 2016 z uwzglc;dnieniem zmian, ktore na dzien

sporz,!dzania planu szpital mog/ przewidziec. W przypadku reali7.oacjinadwykonan czyli

wykonywania swiadczen ponad wartosc umo •.••')' okreslon,! 7.0MOW NFl pozycje kosztow

mog,! ulec zwic;ks7.oeniu.Plan moze ulec zmianie rowniez w przypadku zmiany sposobu

tinansowania swiadczen zdrowotnych, ktora jest na etapie uzgodnicn.

Pozycje stanu nalcznosci, zobowi,!zan oraz srodkow pienic;znych zostaly ustalonc na

podstawie stanu zobowiqzan, nalcznosci i srodkow finansowych. uzupclnionc po

7.oakonc7.oeniuroku bilansowcgo.
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