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WSTĘP 

Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez firmę FORMEDIS Piotr Magdziarz z 

siedzibą w Poznaniu na zlecenie Powiatu Mogileńskiego, na podstawie umowy zlecenia nr 

OR 272.7.2011r zawartej w dniu 30 czerwca 2011 roku w Mogilnie. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest audyt aktualnej sytuacji Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie (dalej zwanym Szpitalem lub SP ZOZ), 

a w tym w szczególności: 

+ analiza funkcji i stylu zarządzania 

+ analiza struktury organizacyjnej 

+ analiza sytuacji ekonomicznej 

+ analiza kadry 

+ analiza możliwości rozwoju 

+ analiza efektywności pracy 

+ analiza techniczna 

+ analiza lokalnego rynku usług medycznych 

+ analiza głównych aspektów funkcjonowania SP ZOZ 

+ analiza głównych aspektów funkcjonowania otoczenia 

+ rekomendacje dotyczące strategii rozwoju SP ZOZ w Mogilnie zawierające: 

+ sposoby restrukturyzacji finansowej prowadzącej do redukcji zadłużenia 

Szpitala 

+ kierunki optymalizacji struktury organizacyjnej i zatrudnienia 

+ kierunki rozwoju usług medycznych 

+ propozycję przyszłego kształtu przedmiotu działalności 

+ listę świadczeń zdrowotnych stanowiących ofertę Szpitala w oparciu o ich 

rentowność, rachunek ekonomiczny oraz analizę konkurentów 

+ sposoby optymalizacji wykorzystania istniejącego majątku trwałego 

+ możliwe źródła pozyskania przez Szpital dodatkowych środków finansowych 
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Niniejszy audyt został opracowany na podstawie niżej wymienionych źródeł informacji: 

+ wpisu do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę 

Kujawsko Pomorskiego, 

+ wpisu do KRS, 

+ sprawozdania finansowego Szpitala za 2008 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, 

+ sprawozdania finansowego Szpitala za 2009 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, 

+ sprawozdania finansowego Szpitala za 2010 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, 

+ uchwał Rady Powiatu zatwierdzających sprawozdania finansowe wymienione  

w punktach 3-5 powyżej, 

+ sprawozdania finansowego Szpitala za I półrocze 2011 r. obejmującego bilans na 

dzień 30.06.2011 r. oraz rachunek zysków i strat za okres 01.01.-30.06.2011 r., 

+ polityki rachunkowości wraz z planem kont przyjętym w Szpitalu, 

+ sprawozdań Zarządu Szpitala z działalności (informacja o działalności) za lata 2008-

2010, 

+ danych statystki medycznej dotyczącej funkcjonowania poszczególnych ośrodków 

zadaniowych w latach 2008-2010 oraz w I półroczu 2011 r., 

+ informacji o stanie zobowiązań Szpitala na dzień 31.12.2008-2010 r., 

+ planów finansowych Szpitala wraz z ich wykonaniem za lata 2008-2010, 

+ informacji dotyczącej zakontraktowanych świadczeń z NFZ wraz z ich rzeczywistym 

wykonaniem i kwotą środków przekazanych przez NFZ za lata 2008-2010 oraz I 

półrocze 2011 r., 

+ zestawienia kosztów działalności podstawowej za lata 2008-2010, 

+ zestawienia uzyskanych przychodów za lata 2008-2010, 

+ zestawienia rozliczeń kosztów ośrodków działalności pomocniczej, 

+ zestawienia otrzymanych dotacji, pożyczek i środków pozyskanych z programów 

unijnych za lata 2008-2010, 

+ zestawienia rzeczowych aktywów trwałych na dzień 30.06.2011 r., 

+ stanu zatrudnienia w Szpitalu w latach 2008-2010 oraz na dzień 30.06.2011 r., 
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+ zakresów obowiązków poszczególnych pracowników zatrudnionych w Szpitalu, 

+ zestawienia wyników poszczególnych ośrodków zadaniowych za lata 2008-2010, 

+ zestawienia środków trwałych użytkowanych przez Szpital, a nie będących jego 

własnością, 

+ zestawienia sprzedaży za 2008-2010 pozostałych ośrodków Szpitala, 

+ stanu należności Szpitala za lata 2008-2010, 

+ dokumentów, a w tym instrukcji i regulaminów regulujących gospodarkę finansowo – 

majątkową Szpitala, 

+ umów zawartych przez Szpital z Kujawsko - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim 

Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej zwanym NFZ) w latach 2008-2011, 

+ planu restrukturyzacji Szpitala opracowanego w 2000 r. przez Dyrekcję Szpitala, 

+ zestawienia wykorzystywanego sprzętu z podziałem na placówki z uwzględnieniem 

roku zakupu, statusu oraz faktycznej użyteczności 

+ umów ubezpieczeniowych 

+ wykazu wierzytelności SP ZOZ na dzień 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010 

+ wykazu wszystkich środków trwałych sfinansowanych z uzyskanych dotacji lub 

dofinansowań 

+ programów dostosowawczych 

+ planów rozbudowy SP ZOZ 

+ konsultacji przeprowadzonych z uprawnionymi przedstawicielami Szpitala, odbytych 

w dniach 13.05.2011, 25.05.2011, 11-13.07.2011 r. oraz 16-17.08.2011 r. 

 

FORMEDIS Piotr Magdziarz oświadcza, że: 

+ przy sporządzeniu niniejszego dokumentu dołożył należytej staranności zawodowej 

wymaganej przy opracowywaniu tego typu dokumentów 

+ przy sporządzeniu niniejszego dokumentu współpracował z osobami, które dołożyły 

należytej staranności zawodowej wymaganej przy opracowywaniu tego typu 

dokumentów 

+ przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową, przepisami prawa oraz że jest 

kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 
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+ przedstawione w niniejszym opracowaniu sugestie, rekomendacje oraz wnioski są 

zasadne przy założeniu poprawności przekazanych audytorowi danych i informacji 

 

Opracowanie zawiera 211 kolejno ponumerowanych stron. 
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Podsumowanie 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie obejmuje opieką medyczną 

około 50.000 osób zamieszkałych na terenie powiatu mogileńskiego oraz gmin ościennych, 

głównie gminy Trzemeszno i Orchowo. SP ZOZ prowadzi działalność medyczną z zakresu 

lecznictwa podstawowego (POZ), specjalistycznego (w tym rehabilitacji, psychiatrii i 

stomatologii), lecznictwa szpitalnego i ratownictwa medycznego.  

SP ZOZ prowadzi działalność medyczną w jednostkach terenowych w skład których 

wchodzą: 

1) Szpital Powiatu Mogileńskiego 

a) filia im. Józefa Strusia w Mogilnie z filią oddziału wewnętrznego i zakładem 

opiekuńczo-leczniczym; 

b) filia im. Tytusa Chałubińskiego w Strzelnie z oddziałem wewnętrznym, 

oddziałem pediatrycznym, oddziałem chirurgicznym, oddziałem 

ginekologiczno – położniczym oraz oddziałem noworodkowym; 

2) Przychodnia Rejonowa nr 1 w Mogilnie z gabinetami POZ, poradnią dziecięcą  

i poradniami specjalistycznymi w tym: stomatologiczną, chirurgiczną, 

diabetologiczną, dermatologiczną, neurologiczną, kardiologiczną, laryngologiczną, 

urologiczną, ginekologiczno-położniczą, okulistyczną, zdrowia psychicznego, leczenia 

uzależnień, medycyny pracy; 

3) Przychodnia Rejonowa nr 2 w Mogilnie z gabinetem POZ, poradnią rehabilitacyjną  

i gabinetami fizjoterapii; 

4) Przychodnia Rejonowa w Strzelnie z gabinetami POZ, poradnią dziecięcą, poradniami 

specjalistycznymi w tym: chirurgiczną, laryngologiczną, ginekologiczno-położniczą, 

zdrowia psychicznego oraz gabinetami fizjoterapii; 

5) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Gębicach z gabinetem POZ; 

6) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Markowicach z gabinetem POZ; 

7) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wylatowie z gabinetem POZ; 

8) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Józefowie z gabinetem POZ; 

9) Poradnia „K” w Dąbrowie; 
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10) Dział Pomocy Doraźnej w Mogilnie, w skład którego wchodzą: Specjalistyczny 

zespół wyjazdowy w Mogilnie i Podstawowy zespół wyjazdowy w Strzelnie. 

Jednocześnie SPZOZ zabezpiecza świadczenia medyczne w zakresie tzw. nocnego POZ. 

Analiza działalności oraz aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ w Mogilnie 

wykazała, iż: 

1) w ogólnym ujęciu działalność zakładu jest ekonomicznie nieefektywna, przynosi 

straty i ulega z okresu na okres pogorszeniu; 

2) z uwagi na deficytowość działalności SP ZOZ zadłuża się, głównie poprzez zaciąganie 

zobowiązań o charakterze krótkoterminowym (finansowanie poprzez dostawców 

towarów i usług); 

3) generowane straty powodują, że SP ZOZ nie generuje nadwyżki finansowej, z której 

powinna być finansowana bieżąca działalność, jak również zaciągnięte wcześniej 

zobowiązania krótko- i długoterminowe oraz planowane inwestycje; 

4) działalność medyczna SP ZOZ jest nierentowna, na co wpływają głownie wyniki 

osiągane na działalności w zakresie lecznictwa zamkniętego (Szpital), poradni 

specjalistycznych oraz pracowni diagnostycznych (laboratoria, diagnostyka 

obrazowa). 

Analiza współpracy SP ZOZ z NFZ wykazała, że praktycznie zakład wykonuje z okresu na 

okres świadczenia medyczne po tych samych cenach jednostkowych przy jednocześnie 

zmniejszającym się ogólnym poziomie finansowania.  

Przy czym należy zaznaczyć, co pokazują dane statystyki medycznej SPZOZ, że 

zapotrzebowanie na usługi medyczne i faktyczne ich wykonanie przez zakład jest znacznie 

wyższy niż poziom finansowania z NFZ. 

Audyt wykazał również, że oprócz problemu opisanego powyżej, SPZOZ boryka się  

z typowymi problemami dotyczącymi powiatowych zakładów opieki zdrowotnej. Głównym 

problemem w tym zakresie jest lokalizacja, co powoduje miedzy innymi, że pozyskanie 

specjalistycznej kadry medycznej wiąże się z koniecznością ponoszenia znacznie wyższych 

kosztów wynagrodzeń niż w dużych aglomeracjach miejskich. 
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Analiza działalności SP ZOZ wykazała, że rozproszenie prowadzenia działalności medycznej 

w wielu ośrodkach niekorzystnie wpływa na pozycję kosztową zakładu. Niski poziom 

finansowania, przy wysokich i stale rosnących kosztach utrzymania infrastruktury, nie 

pozwala bowiem na zbilansowanie się zakładu. 

Wobec opisanych powyżej czynników niezbędnym jest doprowadzenie do zbilansowania się 

działalności SP ZOZ, odzyskania płynności finansowej, a tym samym zdolności kredytowej. 

Szpital osiągnie powyższe cele poprzez konsolidację działalności leczniczej w możliwie jak 

najmniejszej liczbie lokalizacji, jak również przy założeniu zaprzestania udzielania świadczeń 

medycznych głęboko deficytowych tj. takich, które nie pozwalają na pokrycie bezpośrednich 

kosztów działalności z uzyskiwanych przychodów. 

W odniesieniu do planowanych przez Szpital inwestycji zasadnym jest stwierdzić, iż Szpital 

w sposób optymalny konstruuje źródła finansowania inwestycji. Wobec braku nadwyżki 

finansowej SP ZOZ korzysta z funduszy unijnych, dotacji i pożyczek od organu 

założycielskiego, jak również ze środków innych funduszy celowych. 

Analiza standardów zarządzania, stosowanych przez SP ZOZ procedur administracyjnych i 

raportowania, przepływu informacji oraz funkcjonowania organizacji wykazała, iż są one 

prowadzone w sposób efektywny i wystarczający do prawidłowego zabezpieczenia potrzeb 

SP ZOZ w tym zakresie. Należy jednak stwierdzić, iż zgodnie z aktualnymi standardami w 

zakresie zarządzania, SP ZOZ nie posiada wdrożonego systemu budżetowania i kontrolingu 

finansowego, rachunku kosztów zmiennych, co znacznie wpłynęłoby na podniesienie 

efektywności w zarządzaniu jednostką. 

Badanie kompetencji kadry zarządzającej wykazało, że Kadra zarządzająca Szpitalem 

(Dyrekcja, Główny Księgowy) posiada odpowiednie kompetencje zawodowe i kierownicze 

wymagane na danych stanowiskach pracy. Kadra zarządzająca posiada odpowiednie 

doświadczenie, aby efektywnie zarządzać Szpitalem i zapewnić jego funkcjonowanie w 

przyszłości, pod warunkiem dostosowania sposobu zarządzania do aktualnej sytuacji 

panującej na rynku usług medycznych. 

Audytor nie ma żadnych zastrzeżeń w stosunku do stosowanych procesów rekrutacyjnych 

stosowanych w SP ZOZ Mogilno, służących selekcji pracowników. 
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Sposoby podejmowania decyzji w SP ZOZ w Mogilnie audytor uznaje za prawidłowe. 

Struktura organizacyjna w SP ZOZ w Mogilnie umożliwia sprawne działanie, przy czym 

audytor zwraca uwagę, że osoby zarządzające szpitalem powinny rezydować na terenie 

Szpitala w Strzelnie. 

Audyt wykazał, że stan zatrudnienia personelu lekarskiego jest optymalny.  

Zatrudnienie średniego personelu medycznego przekracza normę zatrudnienia liczoną metodą 

zawodową przy średnim wskaźniku obłożenia łóżek, jednakże dokonanie redukcji, zgodnie z 

tą normą spowodowałoby chaos organizacyjny. W części dotyczącej restrukturyzacji SP ZOZ 

Mogilno audytor wskazał proponowane prze niego redukcje etatów średniego personelu 

medycznego, które nie będą miały wpływu na organizację pracy oddziałów.  

Stan zatrudnienia personelu technicznego i pomocniczego w SP ZOZ Mogilno, zdaniem 

audytora znacznie przekracza potrzeby placówek i w części dotyczącej restrukturyzacji 

opisane są konieczne redukcje w tym zakresie. 

Zdaniem audytora sposób motywowania pracowników nie jest wystarczający. Jednakże jest 

to zrozumiałe w aktualnej, trudnej sytuacji finansowej SP ZOZ. 

Audyt wykazał, że nie są stosowane w SP ZOZ Mogilno praktyki oceniania zatrudnionych 

pracowników. Sugeruje się ich wprowadzenie. 

Analiza słabych i mocnych stron kadry wykazała duże doświadczenie personelu medycznego 

i ich oddanie w opiece nad pacjentem.  

Audyt wykazał, że główne trudności na jakie napotyka SP ZOZ Mogilno w swoim rozwoju 

mają charakter finansowy. Audytor podkreśla w tym miejscu zasługi Dyrekcji SP ZOZ 

Mogilno w wyposażeniu placówek w sprzęt medyczny, dzięki efektywnemu wykorzystaniu 

dofinansowania unijnego. 

Audyt wykazał, że stan techniczny infrastruktury budowlanej SP ZOZ w Mogilnie  w 

znacznym stopniu odbiega od wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 

dnia 2 lutego 2011 r., w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem 

fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, jak również 
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od standardów, w jakich powinny być wykonywane procedury medyczne i w jakich powinni 

przebywać pacjenci. Opracowane programy dostosowawcze do poprzedniej wersji ww. 

rozporządzenia w większości nie zostały zrealizowane. Szczególnie trudna sytuacja dotyczy 

Bloku Operacyjnego. 

Audyt wykazał, że SP ZOZ Mogilno ma plany inwestycyjne dotyczące modernizacji 

Przychodni w Mogilnie oraz przygotowaną „Koncepcję nadbudowy, rozbudowy i 

modernizacji Szpitala w Strzelnie”. Audytor wykazuje konieczność tych inwestycji, przy 

czym ostateczny ich kształt oraz sposób finansowania należy określić po przyjęciu programu 

restrukturyzacji i optymalizacji działania. 

Audytor wskazuje, że niezmiernie istotnym elementem jest wdrożenie w SP ZOZ Mogilno 

zintegrowanego systemu informatyzacji placówek, którego wdrożenie oprócz korzyści 

organizacyjnych, przyniesie także korzyści finansowe. 

W raporcie audytor przeanalizował rynek lokalnych usług medycznych oraz przeprowadził 

analizę SWOT, PEST i Pięciu Sił Portera. Wnioski z analizy posłużyły audytorowi w 

opracowaniu strategii restrukturyzacji i optymalizacji działalności SP ZOZ Mogilno. 

Na bazie Ustawy o działalności leczniczej przeanalizowana została opłacalność dalszej formy 

funkcjonowania SP ZOZ Mogilno. Audytor w tej części raportu przedstawił: dotychczasową 

statystykę rynku w zakresie przekształceń własnościowych w ochronie zdrowia, podstawowy 

zakres regulacji nadanych przez Ustawę o działalności leczniczej, ze szczególnym 

nastawieniem na możliwość dalszego funkcjonowania SP ZOZ Mogilno w formie 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz proces przekształcenia spzoz w 

spółkę kapitałową. 

Przedstawione zostały korzyści (w tym finansowe: obowiązkowe pokrycie zobowiązań, wg 

wskaźnika 0,5; umorzenia; dotacje) z przekształcenia oraz jego wady i zagrożenia. Audytor 

przedstawił również zagrożenia wynikające z dalszego funkcjonowania SP ZOZ Mogilno w 

ramach spzoz ( w tym finansowe: obowiązek pokrycia straty – wyliczonej zgodnie z Ustawą). 

Z przeprowadzonej analizy korzyści, wad i zagrożeń wynikających z przekształcenia SP ZOZ 

Mogilno w spółkę kapitałową lub kontynuowania dalszej jego działalności w ramach spzoz, 
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audytor udziela rekomendacji o nie przekształcaniu SP ZOZ Mogilno w spółkę kapitałową 

w chwili obecnej.  

Audytor rekomenduje skoncentrowanie działań Dyrekcji SP ZOZ Mogilno na realizacji 

zaproponowanego w niniejszym opracowaniu planu restrukturyzacji szpitala, w celu 

uzyskania rentowności na poziomie zysku netto oraz, w kolejnym etapie, planu optymalizacji 

działań SP ZOZ, który zapewni samofinansowanie się SP ZOZ i dalszy jego rozwój. 

Audytorzy proponują monitorować dalszy rozwój procesu przekształceń i powrócić do 

rozważenia przekształcenia SP ZOZ Mogilno w spółkę kapitałowa w terminie późniejszym. 

Zaproponowany przez audytora plan restrukturyzacji SP ZOZ obejmuje przede wszystkim: 

konsolidację Oddziałów Wewnętrznych (likwidacja Oddziału Wewnętrznego w Mogilnie),   

konsolidację Izb Przyjęć (likwidacja Izby Przyjęć w Mogilnie), konsolidacja Laboratoriów 

Analitycznych (pozostawienie w Mogilnie tylko Punktu Pobrań), likwidacja Poradni nr 2 w 

Mogilnie i inne działania restrukturyzacyjne.  

Likwidacja Laboratorium Analitycznego w Mogilnie spowoduje brak możliwości realizacji w 

Mogilnie świadczeń z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie nocnej i 

świątecznej opieki zdrowotnej (posiadanie laboratorium analitycznego w lokalizacji jest 

warunkiem wymaganym przez NFZ - Załącznik nr 3 „ Warunki realizacji świadczeń nocnej i 

świątecznej opieki zdrowotnej” do Zarządzenia Nr 85/2010/DSOZ Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010 r.), która i tak nie jest finansowana w ramach 

kontraktu z NFZ a koszty jej funkcjonowania ponosi SP ZOZ. Rekomendacja likwidacji 

laboratorium w Mogilnie wynika z ekonomicznego punktu widzenia. Samorząd lokalny musi 

rozważyć, czy w tym przypadku czynnik społeczny nie jest istotniejszy od czynnika 

ekonomicznego i zdecydować o konieczności zapewnienia lokalnemu społeczeństwu 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, co 

będzie się wiązało z koniecznością pozostawienia Laboratorium. Audytor sugeruje aby w 

takim przypadku działalność Laboratorium i POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki 

zdrowotnej została dofinansowana przez Samorząd. 

Równolegle do wdrażania planu restrukturyzacji SP ZOZ powinien rozpocząć proces 

optymalizacji działania Szpitala poprzez rozszerzenie usług w ramach uruchomionego 
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Oddziału Rehabilitacyjnego (w miejsce zlikwidowanego Oddziału Wewnętrznego w 

Mogilnie) oraz w wyniku pozyskania dodatkowego kontraktu z NFZ w ramach chirurgii 

jednego dnia na Oddział Chirurgiczny oraz Oddział Ginekologiczny. W związku ze znacznym 

wzrostem zachorowalności na terenie województwa kujawsko – pomorskiego na choroby 

tarczycy, audytor rekomenduje wyspecjalizowanie się Szpitala - w ramach Oddziału 

Chirurgicznego - w zabiegach związanych z leczeniem chorób tarczycy, co pozwoli na 

wykorzystanie bazy łóżkowej oddziału. 

W wyniku prawidłowego przeprowadzenia działań restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych 

SP ZOZ w Mogilnie może oczekiwać w przyszłości zysków na poziomie 2.000.000 zł.  

Po wybudowaniu nowego bloku operacyjnego działalność w ramach chirurgii jednego dnia 

może być rozwijana w ramach innych specjalności zabiegowych. 

Audytor rekomenduje również działania zmierzające do wdrożenia w szpitalu systemu 

zarządzania jakością (ISO), podjęcie działań marketingowych i PR, wdrożenie systemu 

gospodarowania lekami (unit dose), przyłączenie się do grupy zakupowej, opracowanie 

długoletniego biznesplanu opartego na przyjętych działaniach restrukturyzacyjnych i 

optymalizacyjnych. 
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1. Informacje podstawowe 

1.1. Wykonawca i podmiot badany 

Wykonawca 

FORMEDIS Pior Magdziarz 

prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu  

w Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 74403/2010 

ul. Murna 3/1, 61 – 771 Poznań 

NIP 972-053-20-14 

tel. 61 867-36-14 

fax. 61 867-36-13 

biuro@formedis.pl 

www.formedis.pl 

 

Podmiot badany 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie 

utworzony przez Radę Powiatu Mogileńskiego 

ul. Kościuszki 10, 88-330 Mogilno 

woj. kujawsko – pomorskie 

NIP 557-15-20-586 

REGON 092358112 

tel. 52 315-25-15 

fax. 52 315-25-35 

spzoz@mogilno.pl 

www.spzoz.mogilno.pl 
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1.2. Podstawowe dane SP ZOZ w Mogilnie 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie obejmuje opieką medyczną 

około 50 000 osób w zakresie lecznictwa podstawowego, stomatologicznego, szpitalnego, 

specjalistycznego, opieki długoterminowej (poprzez świadczenia zakładu opiekuńczo-

leczniczego) i wyjazdowych zespołów ratunkowych mieszkańców zarówno powiatu 

mogileńskiego, jak i gmin sąsiednich (głównie gminy Trzemeszno i Orchowo). 

 

Na 30 czerwca 2011 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w zakresie 

struktury organizacyjnej, zatrudnienia, infrastruktury medycznej oraz wybranych pozycji 

finansowych charakteryzuje się następującymi danymi: 

 

1.2.1. Struktura organizacyjna 

W skład Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie wchodzą 

następujące jednostki i komórki organizacyjne: 

1) Szpital Powiatu Mogileńskiego 

+ filia im. Józefa Strusia w Mogilnie z filią oddziału wewnętrznego i zakładem 

opiekuńczo-leczniczym; 

+ filia im. Tytusa Chałubińskiego w Strzelnie z oddziałem wewnętrznym, oddziałem 

pediatrycznym, oddziałem chirurgicznym, oddziałem ginekologiczno –

położniczym oraz oddziałem noworodkowym; 

2) Przychodnia Rejonowa nr 1 w Mogilnie z gabinetami POZ, poradnią dziecięcą  

i poradniami specjalistycznymi w tym: stomatologiczną, chirurgiczną, diabetologiczną, 

dermatologiczną, neurologiczną, kardiologiczną, laryngologiczną, urologiczną, 

ginekologiczno-położniczą, okulistyczną, zdrowia psychicznego, leczenia uzależnień, 

medycyny pracy; 

3) Przychodnia Rejonowa nr 2 w Mogilnie z gabinetem POZ, poradnią rehabilitacyjną  

i gabinetami fizjoterapii; 

4) Przychodnia Rejonowa w Strzelnie z gabinetami POZ, poradnią dziecięcą, poradniami 

specjalistycznymi w tym: chirurgiczną, laryngologiczną, ginekologiczno-położniczą, 

zdrowia psychicznego oraz gabinetami fizjoterapii; 
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5) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Gębicach z gabinetem POZ; 

6) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Markowicach z gabinetem POZ; 

7) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wylatowie z gabinetem POZ; 

8) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Józefowie z gabinetem POZ; 

9) Poradnia „K” w Dąbrowie; 

10) Dział Pomocy Doraźnej w Mogilnie w skład którego wchodzą: Specjalistyczny zespół 

wyjazdowy w Mogilnie i Podstawowy zespół wyjazdowy w Strzelnie. 

Jednocześnie SPZOZ zabezpiecza świadczenia medyczne w zakresie tzw. nocnego POZ. 

1.2.2. Zatrudnienie 

Szczegółowy wykaz osób zatrudnionych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej z podziałem na poszczególne grupy pracownicze przedstawia tabela 1. 

Tabela 1. Zatrudnienie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w 

Mogilnie na 30 czerwca 2011 roku 

Grupa pracownicza 
Łącznie 

zatrudnionych
Umowa o prace Kontrakt Zlecenie

Lekarze 68 14 54 0 

Pielęgniarki i położne 158 153 2 3 

Ratownicy medyczni 25 3 22 0 

Fizjoterapeuci 9 9 0 0 

Analitycy laboratoryjni 17 16 0 1 

Sanitariusze 4 4 0 0 

Farmaceuci 2 2 0 0 

Specjaliści terapii i psychologowie 3 3 0 0 

Pozostały personel stomatologiczny 3 2 1 0 

Technicy RTG 4 0 4 0 

Dział transportu medycznego 12 12 0 0 

Sekretarki medyczne 10 10 0 0 

Rejestratorki medyczne 7 7 0 0 

Statystycy medyczni 7 7 0 0 

Asystenci medyczni 4 4 0 0 

Pracownicy administracyjni najwyższego szczebla 2 2 0 0 
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Grupa pracownicza 
Łącznie 

zatrudnionych
Umowa o prace Kontrakt Zlecenie

Pracownicy administracyjni wyższego szczebla 12 10 0 2 

Pracownicy administracyjni niższego szczebla 19 16 0 3 

Personel pomocniczo - gospodarczy 47 46 0 1 

Pozostały personel 10 8 1 1 

RAZEM 423 328 84 11 

źródło: materiały własne SP ZOZ w Mogilnie 

 

1.2.3. Infrastruktura medyczna i jej wykorzystanie 

Informacje na temat stanu łóżek na oddziałach placówek szpitalnych oraz ich faktycznego 

wykorzystania prezentuje tabela 2. 

Tabela 2. Dane statystyczne dotyczące szpitalnictwa za pierwsze półrocze 2011 roku 

Placówka 

Szpitala Powiatu Mogileńskiego 
Liczba łóżek Wykorzystanie łóżek 

Filia im. J. Strusia w Mogilnie   

Oddział Wewnętrzny 30 76% 

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy 35 111% 

RAZEM 65 92% 

Filia im. T. Chałubińskiego w Strzelnie   

Oddział Wewnętrzny 30 76% 

Oddział Chirurgiczny 25 24% 

Oddział Położniczy 10 60% 

Oddział Ginekologiczny 9 70% 

Oddział Noworodkowy 13 33% 

Oddział Dziecięcy 15 71% 

RAZEM 102 55% 

źródło: materiały własne SP ZOZ w Mogilnie 
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1.2.4. Kontrakt z NFZ 

Kontrakt Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie z Narodowym 

Funduszem Zdrowia na 2011 r. wynosi w przybliżeniu 23,0 mln zł. W I półroczu 2011 roku 

Szpital zakontraktował świadczenia medyczne na kwotę 8 237 650,02 zł, w tym:1 

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 739 826,52 zł 

1. Mogilno  

• świadczenia w zakresie kardiologii 23 730,00 zł 

• świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii 44 675,40 zł 

• świadczenia w zakresie neurologii 45 900,00 zł 

• świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii 85 680,00 zł 

• świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej 107 712,00 zł 

• świadczenia w zakresie reumatologii 25 200,00 zł 

• świadczenia w zakresie okulistyki 34 700,88 zł 

• świadczenia w zakresie otolaryngologii 36 720,00 zł 

• świadczenia w zakresie urologii 39 581,64 zł 

• świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu 

ruchu 

81 573,60 zł 

2. Strzelno  

• świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii 85 170,00 zł 

• świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej 74 970,00 zł 

• świadczenia w zakresie otolaryngologii 40 800,00 zł 

                                                            
1 bez uwzględnienia świadczeń w zakresie POZ 
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3. Dąbrowa  

• świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii 13 413,00 zł 

  

Leczenie stomatologiczne 128 700,00 zł 

1. Poradnia stomatologiczna Mogilno  

• świadczenia ogólnostomatologiczne 62 700,00 zł 

2. Poradnia stomatologiczna Strzelno  

• świadczenia ogólnostomatologiczne 66 000,00 zł 

  

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki 

długoterminowej 

621 250,00 zł 

1. Mogilno  

• Zakład Opiekuńczo - Leczniczy 621 250,00 zł 

  

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 109 540,50 zł 

1. Mogilno  

• świadczenia zdrowia psychicznego dla dorosłych 45 882,00 zł 

• leczenie uzależnień 64 999,50 zł 

2. Strzelno  

• świadczenia zdrowia psychicznego dla dorosłych 21 600,00 zł 

  

Rehabilitacja lecznicza 199 000,00 zł 
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1. Mogilno  

• lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna 9 000,00 zł 

• fizjoterapia ambulatoryjna 156 000,00 zł 

2. Strzelno  

• fizjoterapia ambulatoryjna 34 000,00 zł 

  

Leczenie szpitalne 5 186 632,00 zł 

1. Mogilno  

• Oddział Wewnętrzny 828 648,00 zł 

• Izba Przyjęć 105 485,00 zł 

2. Strzelno  

• Oddział Wewnętrzny 1 109 352,00 zł 

• Oddział Pediatryczny 546 516,00 zł 

• Oddział Ginekologiczno - Położniczy 616 896,00 zł 

• Oddział Ginekologiczno – Położniczy N01, N20 706 248,00 zł 

• Oddział Chirurgiczny 1 168 002,00 zł 

• Izba Przyjęć 105 485,00 zł 

  

Ratownictwo medyczne 1 252 701,00 zł 

1. Mogilno  

• zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny 716 036,00 zł 
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2. Strzelno  

• zespół ratownictwa medycznego podstawowy 536 665,00 zł 

  

POZ  

• świadczenia lekarza POZ  

• świadczenia pielęgniarki POZ  

• świadczenia położnej POZ  

• świadczenia pielęgniarki szkolnej  

• świadczenia pielęgniarki szkolnej udzielane w ramach 

grupowej profilaktyki fluorkowej 

 

• transport sanitarny  

• nocna i świąteczna opieka medyczna w POZ  

• świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na 

obszarze zabezpieczenia do 50 000 osób 

 

 

1.2.5. Wybrane dane finansowe 

Tabela 3. Wybrane dane rachunku zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Mogilnie w latach 2008 - 2011 (w zł) 

Pozycja 2008 2009 2010 I półrocze 2011 

Przychody ze sprzedaży 23 386 712,75 zł 25 444 583,33 zł 23 748 837,30 zł 11 378 777,21 zł 

Zysk/Strata na działalności 

operacyjnej 

1 348 696,94 zł 986 272,92 zł -875 348,09 zł -859 593,09 zł 

EBITDA 1 870 621,16 zł 1 598 041,43 zł -89 764,61 zł -321 201,20 zł 

Zysk/Strata netto 1 273 577,13 zł 998 028,70 zł -861 395,46 zł -855 712,86 zł 

źródło: materiały własne SP ZOZ w Mogilnie 
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Tabela 4. Aktywa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie 

w latach 2008 – 2011 (w zł) 

Pozycja 2008 2009 2010 I półrocze 2011 

I. Aktywa trwałe 12 809 648,64 13 349 276,01 14 024 765,75 14 085 014,17 

Wartości niematerialne i 

prawne 

5 978,00 4 184,60 2 391,20 1 494,50 

Środki trwałe 10 038 584,64 13 165 967,32 13 864 453,55 13 909 204,47 

Środki trwałe w budowie 2 765 086,00 179 124,09 157 921,00 174 315,20 

II. Aktywa obrotowe 3 216 880,38 3 673 878,46 2 998 669,97 3 023 218,09 

Zapasy 141 340,00 154 682,56 163 096,36 125 373,92 

Należności z tytułu dostaw i 

usług 

2 150 841,59 1 903 966,01 1 702 670,72 1 881 484,10 

Pozostałe 30 433,17 37 329,22 3 064,88 200 925,36 

Środki pieniężne w kasie i na 

rachunkach 

875 339,22 1 548 788,26 1 089 788,41 734 754,65 

Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 

18 926,40 29 112,41 40 049,60 80 680,06 

RAZEM 16 026 529,02 17 023 154,47 17 023 435,72 17 108 232,26 

źródło: materiały własne SP ZOZ w Mogilnie 

Tabela 5. Pasywa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie w 

latach 2008 – 2011 (w zł) 

Pozycja 2008 2009 2010 I półrocze 2011 

I. Kapitał własny 8 241 760,48 10 478 135,42 10 561 672,72 9 748 326,86 

Kapitał podstawowy 6 601 218,49 7 610 871,73 8 555 804,49 8 598 171,49 

Kapitał zakładowy 366 964,86 1 640 541,99 2 638 570,69 2 005 868,23 

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 228 693,00 228 693,00 0 

Zysk (strata) netto 1 273 577,13 998 028,70 -861 395,46 -855 712,86 

II. Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania, w tym: 

7 784 768,54 6 545 019,05 6 461 763,00 7 359 905,40 

Rezerwy na zobowiązania 228 693,00 210 060,83 286 889,08 286 889,08 

Zobowiązania długoterminowe, 

w tym: 
2 941 820,00 2 406 973,70 1 904 249,18 2 395 250,45 
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Pozycja 2008 2009 2010 I półrocze 2011 

Kredyty i pożyczki 560 000,00 380 000,00 200 000,00 215 000,00 

Inne 2 381 820,00 2 026 973,70 1 704 249,18 2 180 250,45 

Zobowiązania 

krótkoterminowe, w tym: 
4 614 255,54 3 927 984,52 4 270 624,74 4 677 765,87 

Kredyty i pożyczki 406 925,48 180 000,00 195 000,00 180 000,00 

Z tytułu dostaw i usług 1 840 977,17 1 347 122,73 1 960 328,96 2 562 747,61 

Z tytułu podatków, ceł, 

ubezpieczeń i innych 

świadczeń 

640 221,64 695 845,55 706 747 ,97 681 738,46 

Z tytułu wynagrodzeń 566 087,33 553 742,63 556 733,80 538 937,38 

Inne 286 316,10 346 893,04 357 652,07 280 733,11 

Fundusze specjalne 873 727,82 804 380,57 494 161,94 433 609,31 

RAZEM 16 026 529,02 17 023 154,47 17 023 435,72 17 108 232,26 

źródło: materiały własne SP ZOZ w Mogilnie 
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2. Raport z audytu organizacyjno – zarządczego 

2.1. Funkcje i styl zarządzania 

2.1.1  Analiza standardów zarządzania  

Stosowane w Szpitalu standardy zarządzania nie odbiegają od standardów stosowanych w 

innych zakładach opieki zdrowotnej (znanych audytorowi). Szpital postępuje zgodnie z 

przyjętymi aktami normatywnymi i obowiązującymi przepisami regulującymi całość spraw 

związanych z finansami, księgowością. 

Audytor sugeruje, aby najwyższe kierownictwo SP ZOZ w Mogilnie (Dyrekcja) było na co 

dzień obecne w miejscu świadczenia zasadniczej działalności podmiotu – Szpital w Strzelnie. 

Pozwoli to na zacieśnienie bieżącego nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prowadzonej 

działalności. 

Powyższe w szczególności ma uzasadnienie w przypadku zastosowania się do rekomendacji 

zawartych w strategii rozwoju (pkt. 5 niniejszego opracowania). 

W zakresie zarządzania finansami należy również wskazać na brak takich standardów, jak 

jasno zdefiniowane cele Szpitala, planowanie długoterminowe, budżetowanie komórek 

organizacyjnych i kontrolę wykonania budżetów, planowanie przepływów finansowych  

i zarządzanie bieżące środkami pieniężnymi. 

2.1.2. Ocena efektywności zarządzania  

Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące i stosowane w Szpitalu standardy zarządzania 

trzeba stwierdzić, iż zarządzanie jest efektywne. Proces zarządzania jest sprawny i 

jednocześnie skuteczny, co oznacza, że osoby zarządzające posiadają umiejętności 

właściwego działania oraz umiejętność wyboru właściwych celów. 

2.1.3. Przegląd stosowanych procedur administracyjnych i raportowania  

Działalność Szpitala prowadzona jest w zgodzie z przyjętymi w jednostce regulaminami i 

instrukcjami. Powyższe w szczególności dotyczy spraw finansowo – księgowym, czyli w 

zakresie takich dokumentów jak: instrukcja obiegu i kontroli dokumentów, instrukcja kasowa, 

polityka rachunkowości, zakładowy plan kont, instrukcja inwentaryzacyjna, regulaminy 
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wynagradzania, pracy oraz Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zawarte w tych dokumentach 

postanowienia są przestrzegane i stosowane. 

Szpital nie posiada formalnie przyjętego systemu raportowania dotyczącego jego sytuacji 

finansowo-ekonomicznej.  

Raporty szczegółowe, w tym sprawozdania dotyczące wyników finansowych osiąganych 

przez Szpital, jak i jego poszczególne komórki organizacyjne przygotowywane są raz na 

miesiąc na potrzeby Zarządu Szpitala oraz organu założycielskiego. Ponadto raporty 

finansowo-ekonomiczne opracowywane są doraźnie, zgodnie z zapotrzebowaniem kadry 

zarządzającej Szpitalem.  

2.1.4. Analiza standardów przepływu informacji i komunikowania się 

Przepływ informacji zarządczej w Szpitalu (aspekty księgowe, finansowe) zapewnia 

skuteczną wymianę informacji pomiędzy osobami zarządzającymi Szpitalem. Informacje 

dostosowywane są treścią i zakresem do potrzeb osób podejmujących w Szpitalu decyzje, a 

drogi przepływu tych informacji dostosowane są do obowiązującej w Szpitalu struktury 

organizacyjnej. 

Analogiczna sytuacja ma miejsce w zakresie pozostałych komórek organizacyjnych SP ZOZ 

w Mogilnie. Przeprowadzona przez audytora analiza, w tym rozmowy z najważniejszymi 

grupami pracowniczymi, nie wykazała istotnych zaburzeń w zakresie przepływu informacji i 

komunikowania się. 

2.1.5. Badanie kompetencji kierowniczych kadry menedżerskiej 

Kadra zarządzająca Szpitalem (Dyrekcja, Główny Księgowy) odpowiada przede wszystkim 

za realizację procesu zarządzania Szpitalem. W ocenie doradcy osoby te, odpowiedzialne za 

planowanie, podejmowanie decyzji, kierowanie oraz kontrolę zasobów ludzkich, 

finansowych, rzeczowych posiadają odpowiednie kompetencje zawodowe i kierownicze 

wymagane na danych stanowiskach pracy. Kadra zarządzająca posiada odpowiednie 

doświadczenie, aby efektywnie zarządzać Szpitalem i zapewnić jego funkcjonowanie  

w przyszłości. 
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2.1.6. Analiza doboru kadr, procesów rekrutacyjnych, selekcji pracownika 

Przeprowadzony audyt nie wykazał żadnych uchybień w zakresie doboru kardy. Audytor nie 

ma zastrzeżeń  w stosunku do stosowanych procesów rekrutacyjnych służących selekcji 

pracowników. 

Należy podkreślić, że dobór kadry medycznej (w szczególności lekarzy) jest mocno 

ograniczony ze względu na małą podaż kadry medycznej. Daje to bardzo wąskie pole 

manewru w stosunku do zatrudnianego personelu medycznego, a co za tym idzie ograniczone 

możliwości w zakresie optymalizacji procesów rekrutacyjnych. 

2.1.7. Analiza istniejących systemów zarządczych  

W swojej działalności Szpital korzysta jedynie ze zintegrowanego systemu finansowo-

księgowego obejmującego moduły: finansowy, kadrowo-płacowy, środki trwałe, magazyny, 

kasę oraz ewidencję środków pieniężnych.  

Wyżej wymieniony system zapewnia prawidłową ewidencję wszystkich zdarzeń 

gospodarczych zachodzących w Szpitalu.  

Stosowany w Szpitalu rachunek kosztów jest rozbudowany przez co umożliwia odpowiednią 

kwalifikację kosztów według rodzaju, jak również pozwala na odpowiednie 

przyporządkowanie kosztów do miejsc ich powstawania. Pozwala to Szpitalowi prowadzić 

zarówno rachunkowość finansową, jak i zarządczą w stopniu wystarczającym dla celów 

sprawozdawczości i efektywnego zarządzania. 

Należy jednak wskazać, iż pomimo dostępu do szczegółowych informacji finansowo-

księgowych Szpital nie ma wprowadzonego systemu budżetowania i kontrolingu 

finansowego.  

2.1.8. Weryfikacja sposobu podejmowania decyzji 

Sposób podejmowanych decyzji w SP ZOZ w Mogilnie należy uznać za prawidłowy. Audyt 

nie wykazał żadnych nieprawidłowości w omawianym zakresie. 
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2.2. Struktura organizacyjna 

2.2.1.  Ocena sprawności działania 

Struktura organizacyjna SP ZOZ w Mogilnie umożliwia sprawne jej działanie.  

Audytor nie wnosi w tym aspekcie żadnych zastrzeżeń, natomiast wskazuje, że ze względu na 

prowadzenie podstawowej działalności SP ZOZ Mogilno w Szpitalu w Strzelnie, sprawność 

działania byłaby wyższa, gdyby cała administracja SP ZOZ rezydowały w Strzelnie. 

 

2.2.2. Ocena współpracy pomiędzy komórkami 

Komórki Szpitala współpracują ze sobą w sposób umożliwiający prawidłową realizację 

wszystkich zadań. 

 

2.2.3.  Analiza zależności pomiędzy komórkami 

Na czele filii Szpitala w Mogilnie stoi Naczelny Lekarz Szpitala, który sprawuje kontrolę na 

podległym mu personelem wyższym w zakresie izby przyjęć, oddziałów szpitalnych i zakładu 

opiekuńczo – leczniczego. Pozycja Naczelnego Lekarza obejmuję również nadzór na 

funkcjonowaniem pozostałych jednostek organizacyjnych wchodzących w strukturę filii w 

Mogilnie (m.in. pracownia EKG, pracownia ultrasonografu i echokardiogramu). 

Analogiczne sytuacja ma miejsce w przypadku filii Szpitala w Strzelnie. Z zastrzeżeniem, że 

w tym przypadku Naczelny Lekarz Szpitala zarządza personelem wyższym pracującym na 

większej liczbie oddziałów szpitalnych. 

Zastępca dyrektora ds. administracyjnych swoim nadzorem obejmuje wszystkie działy 

administracyjno – gospodarcze wchodzące w skład Szpitala, Sekcję Informacji Medycznej, 

Dział Transportu, Magazyn, a także pracę inspektora ds. ochrony ppoż. oraz głównego 

energetyka. 

Dział finansowo-księgowy Szpitala zarządzany jest przez Głównego Księgowego, który 

nadzoruje i koordynuje pracę podległych komórek tj. księgowości, płac oraz kasy. 

Za funkcjonowanie Działu Pomocy Doraźnej odpowiada Koordynator. Podlegają mu dwie 

komórki: zespół wyjazdowy „S” Mogilno oraz zespół wyjazdowy „P” Strzelno. 
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Za działania personelu średniego i niższego w obrębie obu filii Szpitala oraz prowadzonych 

przychodni odpowiada Naczelna Pielęgniarka. Do pomocy Naczelnej Pielęgniarki zarówno w 

ramach Szpitala w Strzelnie jak również funkcjonujących przychodni są odpowiednio – 

przełożona szpitala oraz zastępcy kierownika przychodni ds. pielęgniarstwa. Naczelna 

Pielęgniarka samodzielnie nadzoruje pracę personelu średniego i niższego zatrudnionego w 

filii Szpitala w Mogilnie, Wiejskich Ośrodkach Zdrowia oraz dyspozytorni Działu Pomocy 

Doraźnej. 

W związku z rekomendowanym przez audytora przeniesieniem administracji SP ZOZ do 

Strzelna, w tym Pielęgniarki Naczelnej, sugeruje się likwidację stanowiska Pielęgniarki 

Przełożonej. 

Reszta komórek organizacyjnych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu. Dyrektor 

Naczelny sprawuję również nadzór nad całością funkcjonującego SP ZOZ-u w Mogilnie. 

Wyżej wymienione komórki organizacyjne są samodzielne i współpracują ze sobą  

w sposób prawidłowy. 

 

2.2.4. Ocena sprawności funkcjonowania poszczególnych komórek 

Wszystkie komórki organizacyjne Szpitala funkcjonują bez zakłóceń i efektywnie. 

 

2.2.5. Ocena zdolności decyzyjnej i trafności podejmowania decyzji 

Zdaniem audytora wdrożona struktura organizacyjna pozwala na optymalne podejmowanie 

decyzji. Komórki organizacyjne, których rola tego wymaga, posiadają odpowiedni zakres 

zdolności decyzyjnej. 

 

Zdaniem audytora nie wszystkie podejmowane przez komórki organizacyjne Szpitala decyzje 

są trafne. Wyszczególnienie oraz sposób ich rozwiązania zawarte są w rekomendacjach 

strategii rozwoju opisanej w pkt. 5 niniejszego opracowania.  
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2.2.6. Analiza hierarchii pomiędzy poszczególnymi komórkami 

Hierarchia pomiędzy poszczególnymi komórkami funkcjonującymi w ramach SP ZOZ w 

Mogilnie jest optymalna. 

 

2.2.7. Identyfikowanie i analizowanie przyczyn nieekonomicznych i nieefektywnych 

praktyk 

W trakcie prowadzenia audytu nie stwierdzono, aby Szpital w sposób celowy stosował 

praktyki, które można nazwać nieekonomicznymi. Rodzaj prowadzonej działalności, który 

jest ukierunkowany przede wszystkim na jak najlepsze zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych 

mieszkańców z terenu działania Szpitala, wymaga, aby działalność lecznicza była 

kontynuowana bez istotnego zmniejszania jej obecnego zakresu. 

Wobec istniejących w systemie ochrony zdrowia w Polsce barier rynkowych,  

z którymi boryka się również Szpital (między innymi ograniczona możliwość zwiększania 

przychodów w ramach kontraktów z NFZ, rosnące stale koszty działalności, specyfika 

obszaru działalności Szpitala) należy wskazać na konieczność restrukturyzacji tych obszarów 

działalności, które nie pokrywają kosztów bezpośrednich uzyskiwanymi przychodami. 

Dotyczy to w szczególności Poradni Cukrzycowej, Dermatologicznej, Neurologicznej, 

Okulistycznej, działalności ZOL, WOZ w Józefowie oraz poradni diagnostycznych 

(laboratoria i RTG). Poradnia Endokrynologiczna mimo, że jest deficytowa, będzie istotnym 

elementem planu optymalizacji działania Szpitala. 
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2.3. Sytuacja ekonomiczna  

2.3.1. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitala 

2.3.1.1. Analiza pozycji kształtujących wynik finansowy 

Głównymi przychodami Szpitala są przychody ze sprzedaży usług medycznych,  

w tym dla pacjentów ubezpieczonych w ramach powszechnego systemu ubezpieczeń 

zdrowotnych. Szpital uzyskuje również przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych dla 

innych zakładów opieki zdrowotnej, osób fizycznych, z tytułu usług niemedycznych takich 

jak media, wynajem mieszkań i gabinetów. 

Tabela 6. Przychody ze sprzedaży w okresie 01.01.2008 – 31.12.2010 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 

Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych 22 981 960 25 208 922 23 359 857

+ świadczenia szpitalne i pozostałe kontrakty z NFZ 21 734 796 23 948 604 22 027 846

+ pozostałe usługi medyczne 1 247 164 1 260 318 1 332 011

Przychody ze sprzedaży pozostałych usług 404 753 445 722 465 809

+ wynajem pomieszczeń                                  324 863 366 136 362 229

+ inne 79 890 79 586 103 580

Razem przychody ze sprzedaży 23 386 713 25 654 644 23 825 666

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań finansowych Szpitala 

W porównaniu do 2008 r., w 2009 r. nastąpił znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży 

(9,7%), głównie w wyniku wzrostu przychodów ze sprzedaży usług medycznych w ramach 

kontraktów zawartych z NFZ (10,2%). W tym okresie czasu wzrosły również przychody ze 

sprzedaży pozostałych usług o 10,1%. W 2010 r. na podkreślenie zasługuje fakt 8% spadek 

przychodów z tytułu świadczeń szpitalnych i pozostałych kontraktów z NFZ, co jest jedną z 

przyczyn pogorszenia się sytuacji ekonomicznej Szpitala.  

Według danych za I półrocze 2011 roku uzyskane przychody ze sprzedaży były o ponad 1% 

niższe w analogicznym okresie czasu roku poprzedniego. Biorąc powyższe pod uwagę, należy 

stwierdzić, iż dalsze utrzymywanie się trendu spadkowego w zakresie uzyskiwanych 

przychodów będzie prowadziło do dalszego pogarszania się sytuacji ekonomicznej Szpitala. 
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Tabela 7. Zmiany i dynamika przychodów ze sprzedaży w okresie 01.01.2008 – 

31.12.2010 

Wyszczególnienie 2009 / 2008 2010 / 2009 

Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych 2 226 962 9,7% -1 849 065 -7,3% 

+ świadczenia szpitalne i pozostałe 

kontrakty z NFZ 

2 213 808 10,2% -1 920 759 -8,0% 

+ pozostałe usługi medyczne 13 154 1,1% 71 694 5,7% 

Przychody ze sprzedaży pozostałych usług 40 969 10,1% 20 086 4,5% 

+ wynajem pomieszczeń                                 41 273 12,7% -3 907 -1,1% 

+ inne -304 -0,4% 23 994 30,1%

Razem przychody ze sprzedaży 2 267 931 9,7% -1 828 979 -7,1%

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań finansowych Szpitala 

Analizując strukturę przychodów ze sprzedaży należy wskazać, iż jest ona względnie stała. 

Przychody z usług medycznych stanowią 98% - 98,3% przychodów ze sprzedaży ogółem. 

Przychody ze świadczeń medycznych udzielanych w ramach umów zawartych  

z NFZ stanowią ponad 92%.  

Jest to jeden z czynników ryzyka w działalności Szpitala, zwłaszcza w sytuacji gdy NFZ 

obniża poziom finansowania, a zapotrzebowanie na usługi medyczne realizowane przez 

Szpital utrzymuje się na niezmienionym poziomie. 

Tabela 8. Struktura przychodów ze sprzedaży w okresie 01.01.2008 – 31.12.2010 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 

Przychody ze sprzedaży świadczeń 

zdrowotnych 

22 981 960 98,3% 25 208 922 98,3% 23 359 857 98,0% 

+ świadczenia szpitalne i 

pozostałe kontrakty z NFZ 

21 734 796 92,9% 23 948 604 93,3% 22 027 846 92,5% 

+ pozostałe usługi medyczne 1 247 164 5,3% 1 260 318 4,9% 1 332 011 5,6% 

Przychody ze sprzedaży 

pozostałych usług 

404 753 1,7% 445 722 1,7% 465 809 2,0% 

+ wynajem pomieszczeń          324 863 1,4% 366 136 1,4% 362 229 1,5% 

+ inne 79 890 0,3% 79 586 0,3% 103 580 0,4% 

Razem przychody ze sprzedaży 23 386 713 100,0% 25 654 644 100,0% 23 825 666 100,0% 

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań finansowych Szpitala 
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Głównymi kosztami operacyjnymi Szpitala są koszty wynagrodzeń, usług obcych oraz 

zużycia materiałów i energii, które łącznie stanowią około 97% wszystkich kosztów 

operacyjnych.  

Tabela 9. Koszty działalności operacyjnej i ich struktura w okresie 01.01.2008 – 31.12.2010 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 

Amortyzacja 521 924 2,4% 611 769 2,6% 785 583 3,2% 

Zużycie materiałów i energii 3 251 944 15,1% 3 183 705 13,3% 3 316 948 13,3% 

Usługi obce 6 274 909 29,1% 8 679 432 36,2% 9 146 278 36,8% 

Podatki i opłaty 24 178 0,1% 18 969 0,1% 19 252 0,1% 

Wynagrodzenia 9 432 408 43,8% 9 352 330 39,0% 9 400 348 37,8% 

Ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia 

1 950 068 9,1% 1 975 294 8,2% 2 046 862 8,2% 

Pozostałe koszty rodzajowe 85 557 0,4% 151 470 0,6% 157 776 0,6% 

Razem koszty operacyjne 21 540 989 100,0% 23 972 968 100,0% 24 873 048 100,0% 

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań finansowych Szpitala 

Koszty działalności operacyjnej wykazują z okresu na okres tendencję wzrostową. W 2009 r. 

nastąpił znaczny wzrost w kosztach usług obcych, co spowodowane było  

w głównej mierze wzrostem cen za świadczone na rzecz Szpitala usługi medyczne, jak 

również wzrostem ilości zlecanych przez zakład badań. Od 2008 r. koszty usług obcych 

wzrosły prawie o 46%, koszty amortyzacji o ponad połowę (w wyniku realizowanych 

inwestycji sprzętowych i budowlanych), a pozostałe koszty rodzajowe o 84%. Koszty 

wynagrodzeń oraz zużycia materiałów i energii pozostają na relatywnie zbliżonym poziomie.  

Tabela 10. Zmiany i dynamika kosztów działalności operacyjnej w okresie 01.01.2008 – 

31.12.2010 

Wyszczególnienie 2009 / 2008 2010 / 2009 

Amortyzacja 89 844 17,2% 173 815 28,4% 

Zużycie materiałów i energii -68 240 -2,1% 133 243 4,2% 

Usługi obce 2 404 523 38,3% 466 846 5,4% 

Podatki i opłaty -5 210 -21,5% 284 1,5% 

Wynagrodzenia -80 078 -0,8% 48 017 0,5% 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 25 225 1,3% 71 569 3,6% 
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Wyszczególnienie 2009 / 2008 2010 / 2009 

Pozostałe koszty rodzajowe 65 914 77,0% 6 306 4,2% 

Razem koszty operacyjne 2 431 979 11,3% 900 080 3,8% 

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań finansowych Szpitala 

W kontekście powyższego należy wskazać na fakt, iż w badanym okresie czasu koszty 

działalności operacyjnej rosły szybciej niż uzyskiwane przychody ze sprzedaży. Dysproporcja 

ta wynosi około 13%. Skutkiem tego wynik na sprzedaży uległ pogorszeniu, a w 2010 r. 

Szpital osiągnął stratę. Trend ten jest kontynuowany w 2011 r.  

Według danych finansowych przedstawionych przez Szpital na koniec I półrocza br.,  

w porównaniu do analogicznego okresu czasu roku poprzedniego, przychody ze sprzedaży 

zmniejszyły się o 1,3%, a koszty działalności operacyjnej wzrosły o 0,8%.  

Wykres 1. Porównanie dynamiki przychodów ze sprzedaży i dynamiki kosztów 

działalności operacyjnej w okresie 01.01.2008 – 31.12.2010 r. (2008 r. = 100%) 

 

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań finansowych Szpitala 

W latach 2008 – 2009 osiągnięty przez Szpital wynik na sprzedaży był pogarszany poprzez 

osiąganą stratę na pozostałej działalności operacyjnej. Strata spowodowana była głownie 

różnicą pomiędzy wartością otrzymywanych dotacji i darowizn, a zaksięgowanymi odpisami 
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aktualizującymi należności. W 2010 r. Szpital osiągnął dodatni wynik na pozostałej 

działalności, co z kolei spowodowało zmniejszenie osiągniętej w tym okresie czasu straty na 

sprzedaży. 

Tabela 11. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej w okresie 01.01.2008 – 

31.12.2010 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 

Pozostałe przychody operacyjne 720 471 666 057 1 177 365 

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów 

trwałych  
0 1 300 0 

Dotacje 12 486 0 0 

Inne przychody operacyjne 707 985 664 757 1 177 365 

Pozostałe koszty operacyjne 1 217 496 1 151 399 928 503 

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów 

trwałych 
0 0 0 

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 

Inne koszty operacyjne 1 217 496 1 151 399 928 503 

Wynik na pozostałej działalności -497 025 -485 342 248 863 

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań finansowych Szpitala 

W badanym okresie czasu strata brutto na działalności gospodarczej była zmniejszana przez 

dodatni wynik na działalności finansowej. Jedynie w 2008 r. wystąpiła nadwyżka kosztów 

finansowych nad przychodami. 

Tabela 12. Wynik na działalności finansowej w okresie 01.01.2008 – 31.12.2010 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 

Przychody finansowe 14 807 57 145 28 875 

Dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 

Odsetki 14 807 57 145 28 875 

Koszty finansowe 88 988 45 338 14 922 

Odsetki 88 988 45 338 14 922 

Strata z tytułu różnic kursowych 0 0 0 

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 

Wynik na działalności finansowej -74 181 11 808 13 953 

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań finansowych Szpitala 
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Ostatnią, aczkolwiek finansowo nieistotną pozycją kształtującą wynik finansowy Szpitala w 

analizowanym okresie czasu były obowiązkowe zmniejszenia zysku – podatek dochodowy. 

Jedynie w 2009 r. Szpital wykazał podatek dochodowy w kwocie 52,00 zł wobec jego braku 

w pozostałych okresach czasu.  

Tabela 13. Obowiązkowe zmniejszenia zysku w okresie 01.01.2008 – 30.06.2011 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 I połowa 2011 

Podatek dochodowy 0 52 0 0 

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań finansowych Szpitala 

W skutek zajścia zmian opisanych powyżej wynik finansowy netto Szpitala z roku na rok 

pogarszał się. W 2009 r. zysk Szpitala zmniejszył się o 22% w porównaniu do zysku  z 2008 

r. W kolejnym roku tj. 2010 r. działalność Szpitala stała się głęboko deficytowa,  a osiągnięty 

wynik finansowy netto był prawie dwukrotnie gorszy niż w 2009 r. W samej pierwszej 

połowie 2011 r. strata netto była o niespełna 1% mniejsza niż w całym 2010 r. 

Wykres 2. Zysk netto w okresie 01.01.2008 – 30.06.2011 

 
źródło: opracowano na podstawie sprawozdań finansowych Szpitala 
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2.3.1.2.  Analiza pozycji bilansowych 

Główną pozycją aktywów Szpitala są aktywa trwałe, które w badanym okresie czasu 

stanowiły od 78% do 82% wartości aktywów ogółem. Począwszy od 2008 r. wartość 

bilansowa tych aktywów systematycznie rośnie, co jest związane z prowadzonymi przez 

Szpital inwestycjami, głównie w budynki i sprzęt medyczny.  

Aktywa obrotowe stanowiły od 18%-22% aktywów ogółem, a ich główną pozycją są 

należności krótkoterminowe i inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne). Od 2009 r. 

wartość aktywów razem pozostaje na relatywnie stałym poziomie. 

Tabela 14. Aktywa i ich struktura w okresie 01.01.2008 – 31.12.2010 

Lp. AKTYWA  2008 2009 2010 

Kwota % Kwota % Kwota % 

A. Aktywa trwałe 12 809 649 80% 13 349 276 78% 14 024 766 82% 

I Wartości niematerialne i prawne 5 978 0% 4 185 0% 2 391 0% 

II Rzeczowe aktywa trwałe 12 803 671 80% 13 345 091 78% 14 022 375 82% 

III Należności długoterminowe 0 0% 0 0% 0 0% 

IV Inwestycje długoterminowe 0 0% 0 0% 0 0% 

V Długoterminowe rozliczenia 

między-okresowe 

0 0% 0 0% 0 0% 

B. Aktywa obrotowe 3 216 880 20% 3 673 878 22% 2 998 670 18% 

I Zapasy 141 340 1% 154 683 1% 163 096 1% 

II Należności krótkoterminowe  2 181 275 14% 1 941 295 11% 1 705 736 10% 

III Inwestycje krótkoterminowe 875 339 5% 1 548 788 9% 1 089 788 6% 

IV Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 

18 926 0% 29 112 0% 40 050 0% 

  Aktywa razem 16 026 529 100% 17 023 154 100% 17 023 436 100% 

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań finansowych Szpitala 

Główną pozycją pasywów Szpitala jest kapitał (fundusz) własny. Jego wartość 

systematycznie rośnie od 2008 r. głównie z powodu otrzymywanych dotacji na inwestycje 

oraz zwiększeń z tytułu zysku lat ubiegłych. Należy wskazać, iż w 2010 r. z uwagi na 

wygenerowaną stratę udział kapitału własnego w pasywach pozostał bez zmian i wyniósł 

62%. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania stanowiły od 38% do 49%. W 2008 r. udział 
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zobowiązań w pasywach był najwyższy, by w kolejnych latach obniżyć się o 11%. Jednakże 

istotny jest fakt systematycznego obniżenia udziału zobowiązań długoterminowych na rzecz 

zobowiązań krótkoterminowych. Taka sytuacja oznacza pogarszanie się stabilności 

finansowej Szpitala i jednocześnie fakt coraz wyższego stopnia finansowania działalności 

zobowiązaniami krótkoterminowymi. 

Tabela 15. Pasywa i ich struktura w okresie 01.01.2008 – 31.12.2010 (zł) 

Lp. PASYWA 2008 2009 2010 

Kwota % Kwota % Kwota % 

A. Kapitał (fundusz) własny 8 241 760 51% 10 478 135 62% 10 561 673 62% 

I Kapitał (fundusz) 

założycielski 

6 601 218 41% 7 610 872 45% 8 555 804 50% 

II Należne wpłaty na kapitał 

podstawowy 

0 0% 0 0% 0 0% 

III Udziały (akcje) własne 0 0% 0 0% 0 0% 

IV Kapitał zapasowy 366 965 2% 1 640 542 10% 2 638 571 15% 

V Kapitał (fundusz) z 

aktualizacji wyceny 

0 0% 0 0% 0 0% 

VI Pozostałe kapitały (fundusze) 

rezerwowe 

0 0% 0 0% 0 0% 

VII Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0% 228 693 1% 228 693 1% 

VIII Zysk (strata) netto 1 273 577 8% 998 029 6% -861 395 -5% 

IX Odpisy z zysku netto w ciągu 

roku obrotowego 

0 0% 0 0% 0 0% 

B. Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania 

7 784 769 49% 6 545 019 38% 6 461 763 38% 

I Rezerwy na zobowiązania 228 693 1% 210 061 1% 286 889 2% 

II Zobowiązania 

długoterminowe 

2 941 820 18% 2 406 974 14% 1 904 249 11% 

III Zobowiązania 

krótkoterminowe  

4 614 256 29% 3 927 985 23% 4 270 625 25% 

IV Rozliczenia międzyokresowe  0 0% 0 0% 0 0% 

  Pasywa razem 16 026 529 100% 17 023 154 100% 17 023 436 100%

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań finansowych Szpitala 
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Wskaźniki finansowania majątku pokazują, iż w analizowanym okresie czasu Szpital nie 

przestrzegał tzw. „złotej reguły finansowania”. W całym analizowanym okresie czasu majątek 

trwały Szpitala finansowany był w większym stopniu kapitałem krótkoterminowym 

(zobowiązaniami krótkoterminowymi). 

Tabela 16. Wskaźniki finansowania majątku w okresie 2008 - 2010 

Formuła wskaźnika Norma 2008 2009 2010 

Długookresowy majątek / 

długookresowy kapitał 
≤1 1,42 1,21 1,27 

Krótkookresowy majątek / 

krótkookresowy kapitał 
≥1 0,70 0,94 0,70 

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań finansowych Szpitala 

Z analizy wskaźników przedstawionych w tabeli 17. wynika, iż w analizowanym okresie 

czasu Szpital nie przestrzegał tzw. „złotych zasad bilansowych”.  

Zgodnie z przedmiotowymi zasadami wartość pierwszego wskaźnika powinna wynosić 1. W 

okresie analizy wartość wskaźnika kształtuje się poniżej pożądanej wartości. Należy jednak 

wskazać, iż na koniec 2009 r. wartość wskaźnika zbliżona była do pożądanej, jednakże w 

2010 r. jego wartość spadła o 0,08, co należy uznać za zdarzenie negatywne.  

Spadek drugiego wskaźnika wskazuje na coraz mniejszy udział finansowania majątku 

trwałego kapitałami własnymi, co oznacza, iż w swojej działalności Szpital wykorzystuje do 

finansowania majątku kapitały obce. Jednocześnie zgodnie z zasadami majątek obrotowy 

powinien być finansowany w 50% przez kapitał krótkoterminowy.  

Z przedstawionych danych wynika, iż w przypadku Szpitala wartość przedmiotowej relacji 

znacząco odbiega od wartości pożądanej.  

W całym okresie analizy wartość wskaźnika jest wyższa od 1, co oznacza, iż kapitał 

krótkoterminowy, oprócz majątku obrotowego, finansuje również część majątku trwałego. 
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Tabela 17. Wskaźniki określające stosowanie „złotych reguł bilansowych” w okresie 2008 – 

2010 

Formuła wskaźnika 2008 2009 2010 

(kapitał własny + kapitał obcy długoterminowy)  /   majątek trwały 0,87 0,97 0,89 

Kapitał własny  /  majątek trwały 0,64 0,78 0,75 

Kapitał krótkoterminowy  /  majątek całkowity 0,29 0,23 0,25 

Kapitał krótkoterminowy  /  majątek obrotowy 1,43 1,07 1,42 

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań finansowych Szpitala 

2.3.1.3.  Analiza pozycji przepływów finansowych 

Analiza przepływów finansowych wskazuje, iż w całym okresie analizy Szpital generował 

ujemne przepływy finansowe na działalności inwestycyjnej i finansowej, co oznacza, iż nie 

był w stanie pokryć dokonywanych wydatków otrzymywanymi na ten cel środkami 

finansowymi. Wobec pogorszenia się wyniku finansowego Szpitala w 2010 r., a co za tym 

idzie wygenerowania znacznie mniejszej nadwyżki środków z działalności operacyjnej,  

w okresie tym przepływy pieniężne netto razem były ujemne. 

Tabela 18. Przepływy pieniężne według typów działalności w okresie 01.01.-31.12.2010 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 153 785 2 300 524  539 303 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -684 531 -1 223 851  -537 556 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -168 624 -403 223  -460 747 

Przepływy pieniężne netto razem 300 630 673 449  -459 000 

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań finansowych Szpitala 

 

2.3.1.4. Analiza wskaźnikowa sytuacji majątkowo - finansowej 

Tabela 19. Wskaźniki płynności finansowej i majątkowej w okresie 01.01.2008 – 31.12.2010 

Wskaźniki płynności finansowej i majątkowej 
Wartość 

pożądana 
2008 2009 2010 

Płynność III stopnia – bardzo szybka 0,2 0,19 0,39 0,26 
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Wskaźniki płynności finansowej i majątkowej 
Wartość 

pożądana 
2008 2009 2010 

Płynność II stopnia – szybka 0,8 – 1,0 0,66 0,89 0,65 

Płynność I stopnia – bieżąca 1,8 – 2,0 0,70 0,94 0,70 

Pokrycie zobowiązań należnościami > 1,0 1,17 1,41 0,87 

Kapitał pracujący max -1 397 375 -254 106 -1 271 955 

Udział kapitału pracującego w całości aktywów max -8,72% -1,49% -7,47% 

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań finansowych Szpitala 

Wartość wskaźników płynności finansowej w badanym okresie czasu w znacznym stopniu 

odbiegała od wartości pożądanych. Na przestrzeni 2008 i 2009 roku nastąpiła nieznaczna 

poprawa wskaźników płynności, by w kolejnym okresie ulec zmniejszeniu. Zgodnie  

z danymi Szpitala za I półrocze 2011 r. wartość wskaźników płynności dalej się obniżyła, co 

świadczy o pogarszaniu się sytuacji finansowej Szpitala. 

Z analizy wskaźnikowej wynika również, że Szpital nie jest w stanie pokryć zobowiązań 

krótkoterminowych należnościami krótkoterminowymi. Podobnie, jak w przypadku 

wskaźników płynności finansowej, wartość omawianego wskaźnika uległa od 2009 r. 

zmniejszeniu. Wartość wskaźnika poniżej 1. świadczy o tym, iż wpływy ze sprzedaży nie 

pokrywają bieżących wydatków związanych z realizacją tej sprzedaży (nie pokrywają 

kosztów i wydatków bieżącej działalności). 

Kapitał pracujący jest miernikiem obrazującym bezwzględny poziom płynności. Kapitał 

pracujący równa się tej części majątku obrotowego, która nie została sfinansowana przez 

zobowiązania bieżące. Kapitał pracujący winien zmierzać do maksimum. W Szpitalu kapitał 

pracujący jest ujemny w całym analizowanym okresie. Oznacza to, że Szpital nie ma 

środków, które byłyby w każdej chwili do dyspozycji i stanowiły gwarancję spłaty nowych 

zobowiązań. 

Tabela 20. Wskaźniki sprawności działania w okresie 01.01.2008 – 31.12.2010 

Wskaźniki sprawności działania 
Wartość 

pożądana 
2008 2009 2010 

Wskaźnik obrotu aktywów max 1,46 1,49 1,40 

Wskaźnik obrotu majątku trwałego  netto max 1,83 1,91 1,69 
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Wskaźniki sprawności działania 
Wartość 

pożądana 
2008 2009 2010 

Rotacja zapasów i surowców w dniach min 16 18 18 

Rentowność czynnika ludzkiego max 16,22% 12,99% -9,82% 

Szybkość realizacji należności w dniach min 34 27 26 

Czas trwania zobowiązań w dniach min 132 100 95 

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań finansowych Szpitala 

Wskaźnik obrotu aktywów określa jaką wartość sprzedaży wypracowała jedna złotówka 

aktywów. Miernik ten powinien wykazywać tendencję rosnącą. W przypadku Szpitala można 

mówić jedynie o nieznacznej poprawie tego parametru w 2009 r., co spowodowane było 

większym wzrostem przychodów ze sprzedaży w stosunku do zmiany stanu aktywów.  

W kolejnym opisywanym okresie tj. w 2010 r. wartość wskaźnika uległa zmniejszeniu.  

W 2011 r. należy się spodziewać kontynuacji tego trendu. 

Analogicznie należy zinterpretować wskaźnik obrotu majątku trwałego. Wobec wzrostu 

wartości rzeczowych aktywów trwałych należy wskazać na tendencję wzrostową tego 

wskaźnika w 2009 r., co świadczy o tym, że dokonywane przez Szpital inwestycje  

w rzeczowe aktywa były bardziej produktywne (generowały dodatkowe zyski). Jednakże  

w 2010 r. nastąpiło pogorszenie tego parametru, co było spowodowane znacznym 

zmniejszeniem się przychodów ze sprzedaży.   

Kształtowanie się wskaźnika rotacji zapasów w dniach świadczy o tym, iż na przestrzeni 

analizowanego okresu czasu, stan zapasów magazynowych wzrósł. Optymalny poziom tego 

wskaźnika powinien wynosić maksymalnie 14 dni. 

Wskaźnik rentowności czynnika ludzkiego w całym okresie ulegał pogorszeniu. Związane to 

było ze wzrostem kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi przy jednoczesnym 

zmniejszaniu się przychodów ze sprzedaży. 

Na koniec 2010 r. szybkość realizacji należności w dniach w przypadku Szpitala kształtowała 

się na optymalnym poziomie. Wobec zależności od sprzedaży świadczeń medycznych na 

rzecz osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu zdrowia należy stwierdzić, iż Szpital ma 

ograniczone możliwości skrócenia okresu ściągania należności. 
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Na koniec 2010 r., w porównaniu do wcześniejszych okresów, wskaźnik spłaty zobowiązań z 

tytułu dostaw i usług uległ poprawie, co było zjawiskiem pozytywnym. Należy dodać, iż w I 

połowie 2011 r., ze względu na generowanie strat i brak nadwyżki finansowej, okres spłaty 

zobowiązań wydłużył się o 10 dni. Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa i zasady 

zawierania przez Szpital umów z kontrahentami należy stwierdzić i pożądaną wartością tego 

wskaźnika jest okres 30 dni. 

Tabela 21. Wskaźniki wspomagania finansowego w okresie 01.01.-31.12.2010 

Wskaźnik wspomagania 

finansowego 

Wartość 

pożądana 
2008 2009 2010 

Współczynnik zadłużenia 30% – 50% 48,57% 38,45% 37,96% 

Pokrycie zadłużenia kapitałami 

własnymi 
min 1,0 1,06 1,60 1,63 

Pokrycie majątku trwałego 

kapitałem stałym 
min 1,0 0,87 0,97 0,89 

Trwałość struktury finansowania max 69,78% 75,69% 73,23% 

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań finansowych Szpitala 

Współczynnik zadłużenia, który informuje o skali zadłużenia Szpitala, tj. stopniu obciążenia 

majątku zobowiązaniami Szpitala w badanym okresie czasu mieścił się  

w pożądanych granicach. 

Analizując wiarygodność handlową Szpitala należy brać pod uwagę pokrycie zadłużenia 

kapitałami własnymi, którego wartość w latach 2008-2010 systematycznie rosła. Jednakże 

należy wskazać, że generowanie strat przez Szpital będzie miało wpływ na obniżanie się 

kapitałów własnych, a co za tym idzie obniżenie się tego wskaźnika i spadek wiarygodności 

Szpitala wobec partnerów handlowych, jak również banków i innych instytucji finansowych. 

Wartość wskaźnika pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym w analizowanym okresie 

czasu utrzymywała się poniżej wartości pożądanych. Oznacza to, iż Szpital finansuje majątek 

trwały po części z kapitałów krótkoterminowych.  

Dodatkowo zmniejszenie wartości tego wskaźnika wskazuje na pogłębianie się 

przedmiotowej sytuacji. Z punktu widzenia bezpieczeństwa funkcjonowania Szpitala należy 
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dążyć do sytuacji, w której majątek trwały w całości będzie finansowany z kapitałów stałych 

(zarówno własnych jak i obcych). 

Spadek wskaźnika struktury finansowania, począwszy od 2009 r. pokazuje,  

iż systematycznie następuje destabilizacja źródeł finansowania działalności Szpitala. 

Tabela 22. Wskaźniki rentowności w okresie 01.01.2008 – 30.06.2011 

Wskaźniki rentowności Wartość 

pożądana 

2008 2009 2010 I poł 2011 

Zyskowność sprzedaży max 7,89% 5,78% -4,73% -9,66% 

Zyskowność operacyjna  max 5,77% 3,88% -3,69% -7,55% 

Zyskowność brutto  max 5,45% 3,92% -3,63% -7,52% 

Zyskowność netto  max 5,45% 3,92% -3,63% -7,52% 

Rentowność kapitałów własnych max 15,45% 9,52% -8,16% -8,78% 

Rentowność majątku max 7,95% 5,86% -5,06% -5,00% 

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań finansowych Szpitala 

W latach 2008-2009 działalność Szpitala była rentowna. W 2008 r. wartość wszystkich 

wskaźników rentowności była najwyższa. W 2009 r. z uwagi na osiągnięcie gorszego wyniku 

finansowego przy jednoczesnym wzroście kapitałów własnych i majątku, wartości wszystkich 

wskaźników uległa pogorszeniu. 

W związku z pogorszeniem się wyników finansowych Szpitala od 2010 r. pozostałe 

wskaźniki rentowności wykazują dalszą tendencje spadkową i osiągają wartości ujemne, co 

świadczy o deficytowości działalności Szpitala. 

2.3.2. Ocena efektywności ekonomicznej i biznesowej 

Biorąc pod uwagę wyniki finansowe uzyskane przez Szpital w 2010 i I połowie 2011 r. 

należy stwierdzić, iż Szpital (z punktu widzenia ekonomicznego) działa nieefektywnie. 

Uzyskiwane efekty działalności w postaci generowanych przychodów są niższe od 

ponoszonych nakładów (kosztów) na ich wytworzenie. Wynikiem tego jest deficytowość 

Szpitala. Tym samym Szpital utracił zdolność kredytową, nie generuje nadwyżki finansowej 

oraz zadłuża się. Głównym powodem tej sytuacji jest między innymi obniżenie poziomu 

uzyskiwanych przychodów przy jednoczesnym stałym wzroście kosztów działalności.  
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W zakresie lecznictwa szpitalnego trwale nieefektywne funkcjonują oddziały Chirurgiczny, 

Położniczo-Ginekologiczny, Dziecięcy oraz Zakład Opiekuńczo - Leczniczy. Oddziały 

Wewnętrzne stały się deficytowe w 2010 r. Jedynym dochodowym oddziałem jest Oddział 

Noworodkowy.  

Tabela 23. Wskaźniki efektywności działalności Oddziałów w okresie 01.01.2008 – 

30.06.2011 

Nazwa komórki Parametr 2008 2009 2010 I poł. 2011 

Oddział Wewnętrzny 

M-no 

koszt na łóżko 61 087 64 611 67 972 34 586 

koszt na leczonego 893 1 457 1 638 1 558 

koszt na osobodzień 226 250 278 270 

przychód na pacjenta 1 029 1 562 1 414 1 244 

Zakład Opiekuńczo 

Leczniczy 

koszt na łóżko 63 681 62 371 60 488 27 056 

koszt na leczonego 3 083 4 973 3 227 2 950 

koszt na osobodzień 175 160 149 135 

przychód na pacjenta 2 429 3 863 2 255 2 197 

Oddział Wewnętrzny 

S-no 

koszt na łóżko 76 641 84 308 94 704 50 863 

koszt na leczonego 1 277 1 748 2 014 2 073 

koszt na osobodzień 288 325 376 372 

przychód na pacjenta 1 347 1 823 1 677 1 507 

Oddział Chirurgiczny koszt na łóżko 102 904 119 668 124 263 58 192 

koszt na leczonego 2 114 2 896 2 604 1 823 

koszt na osobodzień 747 885 1 222 1 342 

przychód na pacjenta 1 722 2 583 2 073 1 464 

Oddział Położniczo 

Ginekologiczny 

koszt na łóżko 122 293 130 912 133 194 60 409 

koszt na leczonego 1 397 1 659 1 845 1 596 

koszt na osobodzień 494 562 549 513 

przychód na pacjenta 1 223 1 423 1 489 1 359 

Oddział Dziecięcy koszt na łóżko 76 283 79 952 82 844 42 900 

koszt na leczonego 1 544 1 758 1 880 1 440 

koszt na osobodzień 484 447 459 333 

przychód na pacjenta 1 313 1 706 1 554 1 236 

Oddział 

Noworodkowy 

koszt na łóżko 27 047 33 264 33 338 17 032 

koszt na leczonego 591 922 872 997 

koszt na osobodzień 209 288 254 287 
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Nazwa komórki Parametr 2008 2009 2010 I poł. 2011 

 przychód na pacjenta 1 152 1 142 1 098 1 083 

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań finansowych oraz danych statystyki medycznej Szpitala 

Działalność Przychodni nr 1 w Mogilnie w zakresach wymienionych w tabeli 24. jest 

efektywna. W Przychodni nr 2 nieefektywna jest poradnia Ogólna. Podobnie nieefektywnie 

funkcjonuje Poradnia Ogólna w Przychodni w Strzelnie oraz nowoutworzona Poradnia 

Stomatologiczna (Poradnia Stomatologiczna została utworzona w 2010 r. na koszt Szpitala, a 

świadczenia medyczne w tym zakresie zostały zakontraktowana na 2011 r.). Według danych 

za I półrocze 2011 r. działalność Poradni Dziecięcej w Strzelnie stała się deficytowa, pomimo 

uzyskiwanych w latach poprzednich dodatnich wyników finansowych. 

Tabela 24. Wskaźniki efektywności działalności Przychodni w okresie 01.01.2008 – 

30.06.2011 

Nazwa komórki Parametr 2008 2009 2010 I poł. 2011 

Przychodnia Mogilno 

Poradnia  

Ogólna 

liczba porad 31 604 29 028 26 430 14 451 

koszt na poradę 47 60 74 56 

przychód na poradę 58 93 97 75 

Poradnia 

Stomatologiczna 

liczba porad 1 526 1 294 1 532 715 

koszt na poradę 61 71 69 75 

przychód na poradę 82 81 75 78 

Poradnia  

Dziecięca 

liczba porad 6 126 5 756 5 121 2 866 

koszt na poradę 33 38 48 48 

przychód na poradę 56 64 73 53 

Przychodnia Strzelno 

Poradnia  

Ogólna  

liczba porad 22 040 20 136 18 535 10 262 

koszt na poradę 48 70 70 55 

przychód na poradę 43 65 68 53 

Poradnia  

Dziecięca 

liczba porad 3 333 2 250 1 963 1 312 

koszt na poradę 84 63 67 60 

przychód na poradę 94 87 92 50 

Poradnia 

Stomatologiczna  
liczba porad 0 0 0 1 418 
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Nazwa komórki Parametr 2008 2009 2010 I poł. 2011 

 koszt na poradę x x x 50 

przychód na poradę x x x 47 

Przychodnia Nr 2 Mogilno 

Poradnia  

Ogólna  

liczba porad 5 813 5 256 4 714 2 219 

koszt na poradę 37 45 50 51 

przychód na poradę 29 35 37 39 

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań finansowych oraz danych statystyki medycznej Szpitala 

Działalność WOZ przynosi Szpitalowi korzyści ekonomiczne za wyjątkiem WOZ  

w Józefowie, który od 2010 r. przynosi straty. 

Tabela 25. Wskaźniki efektywności działalności WOZ w okresie 01.01.2008 – 30.06.2011 

Nazwa komórki Parametr 2008 2009 2010 I poł. 2011 

WOZ Gębice 

Poradnia  

Ogólna 

liczba porad 9 153 12 328 10 663 5 997 

koszt na poradę 38 27 31 32 

przychód na poradę 54 42 43 39 

WOZ Józefowo 

Poradnia  

Ogólna 

liczba porad 2 124 2 148 1 991 779 

koszt na poradę 44 48 52 69 

przychód na poradę 49 52 50 41 

WOZ Wylatowo 

Poradnia  

Ogólna 

liczba porad 6 618 6 334 5 794 2 310 

koszt na poradę 23 26 30 43 

przychód na poradę 35 39 42 62 

Poradnia ""K"" 

liczba porad 223 229 213 0 

koszt na poradę 11 0 8 x 

przychód na poradę 40 26 28 x 

WOZ Markowice 

Poradnia  

Ogólna 

liczba porad 8 545 9 125 9 086 4 590 

koszt na poradę 25 25 27 32 

przychód na poradę 30 28 29 33 

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań finansowych oraz danych statystyki medycznej Szpitala 
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W zakresie Poradni Specjalistycznych w ośrodku w Mogilnie jedynie 5 poradni funkcjonuje 

w sposób efektywny. Należą do nich Poradnie: Odwykowa, Poradnia „K” w Dąbrowie, 

Urologiczna, Reumatologiczna oraz Ortopedyczna.  

Poradnie Endokrynologiczna oraz Cukrzycowa nie uzyskują żadnych przychodów (Szpital 

nie posiada umów z NFZ), a ich działalność generuje jedynie koszty i przynosi straty. W 

Strzelnie wszystkie poradnie specjalistyczne generują straty i są deficytowe. Należy jednak 

podkreślić, że funkcjonowanie ww. poradni podyktowane jest względami społecznymi, a ich 

utrzymywanie jest zasadne ze względu na osobę specjalisty zatrudnionego w obu poradniach 

(zamknięcie poradni spowoduje bezpowrotną utratę lekarza). 

Tabela 26. Wskaźniki efektywności działalności Poradni Specjalistycznych w okresie 

01.01.2008 – 30.06.2011 

Nazwa komórki Parametr 2008 2009 2010 I poł. 2011 

Poradnie specjalistyczne Mogilno 

Poradnia 

Endokrynologiczna 

liczba porad 361 317 363 161 

koszt na poradę 72 86 88 79 

przychód na poradę 56 58 57 0 

Poradnia 

Dermatologiczna 

liczba porad 2 566 2 208 2 062 1 233 

koszt na poradę 37 49 50 42 

przychód na poradę 35 42 41 36 

Poradnia Chirurgiczna 

liczba porad 5 206 5 791 5 713 3 126 

koszt na poradę 38 39 40 36 

przychód na poradę 43 45 44 36 

Poradnia Okulistyczna 

liczba porad 715 922 825 850 

koszt na poradę 47 104 80 71 

przychód na poradę 67 84 82 43 

Poradnia 

Laryngologiczna 

liczba porad 2 668 1 966 1 784 1 134 

koszt na poradę 43 45 47 39 

przychód na poradę 47 50 46 34 

Poradnia 

Psychiatryczna 

liczba porad 2 801 2 822 2 236 974 

koszt na poradę 29 38 40 48 

przychód na poradę 41 66 58 47 

Poradnia Odwykowa liczba porad 2 762 2 549 2 894 1 117 
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Nazwa komórki Parametr 2008 2009 2010 I poł. 2011 

 koszt na poradę 33 42 34 39 

przychód na poradę 36 41 42 45 

Poradnia 

Neurologiczna 

liczba porad 3 564 3 502 3 863 1 645 

koszt na poradę 29 37 32 32 

przychód na poradę 40 41 34 29 

Poradnia 

Kardiologiczna 

liczba porad 1 326 1 366 1 283 558 

koszt na poradę 44 53 59 58 

przychód na poradę 49 37 34 41 

Poradnia ""K"" 

liczba porad 3 104 3 455 3 476 1 737 

koszt na poradę 45 58 61 61 

przychód na poradę 56 61 62 60 

Poradnia ""K"" 

Dąbrowa  

liczba porad 501 511 507 239 

koszt na poradę 39 37 41 44 

przychód na poradę 47 48 47 51 

Poradnia Urologiczna 

liczba porad 1 359 1 317 1 236 1 046 

koszt na poradę 31 35 41 30 

przychód na poradę 47 49 49 38 

Poradnia Cukrzycowa 

liczba porad 253 264 192 122 

koszt na poradę 56 60 74 86 

przychód na poradę 60 57 51 0 

Poradnia 

Onkologiczna 

liczba porad 1 049 1 092 1 259 0 

koszt na poradę 41 58 52 x 

przychód na poradę 66 70 64 x 

Poradnia 

Reumatologiczna 

liczba porad 0 0 0 339 

koszt na poradę x x x 71 

przychód na poradę x x x 75 

Poradnia 

Ortopedyczna 

liczba porad 0 0 0 1 263 

koszt na poradę x x x 58 

przychód na poradę x x x 62 

Poradnie specjalistyczne Strzelno 

Poradnia 

Dermatologiczna 

liczba porad 911 834 816 0 

koszt na poradę 29 43 46 x 

przychód na poradę 36 44 45 x 

Poradnia  liczba porad 249 438 519 273 
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Nazwa komórki Parametr 2008 2009 2010 I poł. 2011 

Psychiatryczna 
koszt na poradę 58 34 27 57 

przychód na poradę 64 115 74 59 

Poradnia Chorób Płuc 

liczba porad 1 298 1 357 1 546 0 

koszt na poradę 63 70 53 x 

przychód na poradę 44 42 35 x 

Poradnia Cukrzycowa 

liczba porad 173 231 195 0 

koszt na poradę 20 16 37 x 

przychód na poradę 49 39 32 x 

Poradnia Chirurgiczna 

liczba porad 4 914 4 742 4 440 2 098 

koszt na poradę 43 45 44 45 

przychód na poradę 48 45 44 42 

Poradnia Okulistyczna 

liczba porad 635 475 888 0 

koszt na poradę 24 37 53 x 

przychód na poradę 29 0 0 x 

Poradnia 

Laryngologiczna 

liczba porad 1 383 2 336 1 738 805 

koszt na poradę 41 43 51 67 

przychód na poradę 40 41 45 57 

Poradnia 

Neurologiczna 

liczba porad 1 702 1 691 1 657 0 

koszt na poradę 35 37 37 x 

przychód na poradę 39 40 38 x 

Poradnia  

Urologiczna 

liczba porad 678 632 533 0 

koszt na poradę 32 45 52 x 

przychód na poradę 40 49 49 x 

Poradnia ""K"" 

liczba porad 2 708 3 277 3 128 1 730 

koszt na poradę 47 57 59 66 

przychód na poradę 61 63 64 58 

Poradnia 

Ortopedyczna 

liczba porad 1 094 1 143 1 121 0 

koszt na poradę 44 49 53 x 

przychód na poradę 52 54 57 x 

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań finansowych oraz danych statystyki medycznej Szpitala 
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2.3.3. Analiza rentowności oferowanych usług2 

Sukcesywnie od 2008 wynik finansowy ośrodków medycznych Szpitala razem systematycznie 

maleje. O ile w latach 2008-2009 był on dodatni, to od 2010 r. jest on ujemny (strata). W tym 

samym okresie należy wskazać na stałe pogarszanie się wyniku na poziomie kosztów 

bezpośrednich (marża pokrycia I stopnia), której wartość procentowa spadła z 40% w 2008 r. 

do 25% w I półroczu 2011 r. Ta negatywna tendencja spowodowana była w głównej mierze 

spadkiem generowanych przychodów przy jednoczesnym wzroście kosztów działalności. Po 

uwzględnieniu kosztów pośrednich marża pokrycia II stopnia zmniejszyła się z 5,8% w 2008 r. 

do (-) 10,2% w I półroczu 2011 r.  

We wszystkich podstawowych typach działalności medycznej uzyskiwane przychody ze 

sprzedaży pokrywają koszty bezpośrednie, co należy uznać za zjawisko pozytywne. Jednakże, 

jak wskazano powyżej, uzyskiwane marże pokrycia I stopnia sukcesywnie maleją. Po 

uwzględnieniu kosztów pośrednich trwale deficytowa jest działalność  

w zakresie lecznictwa zamkniętego (Szpital) oraz pozostałych ośrodków medycznych 

(pracownie diagnostyczne, Izby Przyjęć).  

Tabela 27. Zbiorcze wyniki finansowe według podstawowych typów działalności 

medycznej w okresie 01.01.2008 – 30.06.2011 

Nazwa komórki Parametr 2008 2009 2010 I poł. 2011 

Szpital razem przychody 12 081 040 12 911 314 11 694 921 5 580 916 

koszty bezpośrednie 7 486 153 8 593 861 8 922 033 4 500 136 

wynik po kb 4 594 886 4 317 452 2 772 888 1 080 780 

% 38% 33% 24% 19% 

koszty pośrednie 5 266 580 5 167 453 5 388 638 2 477 776 

wynik po kp -671 693 -850 000 -2 615 751 -1 396 996 

% -5,6% -6,6% -22,4% -25,0% 

Poradnie 

specjalistyczne razem 
przychody 2 092 280 2 338 284 2 180 912 947 457 

                                                            
2 z uwagi na fakt, iż Szpital nie posiada wdrożonego rachunku kosztów leczenia opartego na wycenie i pomiarze 

rzeczywistych kosztów i przychodów poszczególnych procedur medycznych, analizę oferowanych usług 
przeprowadzono w oparciu o zbiorcze wyniki finansowe poszczególnych ośrodków zadaniowych, z 
uwzględnieniem poniesionych kosztów bezpośrednich i pośrednich. 
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Nazwa komórki Parametr 2008 2009 2010 I poł. 2011 

 koszty bezpośrednie 1 498 513 1 896 673 1 794 043 854 235 

wynik po kb 593 766 441 611 386 869 93 222 

% 28% 19% 18% 10% 

koszty pośrednie 322 393 316 608 407 886 216 862 

wynik po kp 271 373 125 003 -21 016 -123 640 

% 13,0% 5,3% -1,0% -13,0% 

Przychodnie razem przychody 4 108 046 5 287 045 5 179 051 2 526 532 

koszty bezpośrednie 2 322 311 2 800 367 2 961 089 1 561 979 

wynik po kb 1 785 735 2 486 678 2 217 962 964 553 

% 43% 47% 43% 38% 

koszty pośrednie 1 309 267 1 359 465 1 392 110 751 174 

wynik po kp 476 469 1 127 213 825 852 213 379 

% 11,6% 21,3% 15,9% 8,4% 

WOZ razem przychody 1 282 175 1 207 695 1 148 451 598 535 

koszty bezpośrednie 768 956 655 393 677 968 336 426 

wynik po kb 513 219 552 301 470 483 262 109 

% 40% 46% 41% 44% 

koszty pośrednie 191 018 200 386 208 545 175 817 

wynik po kp 322 201 351 915 261 938 86 292 

% 25,1% 29,1% 22,8% 14,4% 

DPD przychody 2 674 239 2 728 843 2 445 865 1 253 485 

koszty bezpośrednie 1 245 839 1 680 740 1 751 472 878 927 

wynik po kb 1 428 399 1 048 103 694 393 374 558 

% 53% 38% 28% 30% 

koszty pośrednie 495 393 414 840 442 598 257 510 

wynik po kp 933 006 633 263 251 795 117 048 

% 34,9% 23,2% 10,3% 9,3% 

Pracownie 

diagnostyczne i Izby 

Przyjęć razem 

przychody 363 413 645 048 638 076  347 530 

koszty bezpośrednie 312 139 671 637 601 708  317 725 

wynik po kb 51 274 -26 589 36 368  29 805 

% 14% -4% 6% 9%

koszty pośrednie 78 159 92 843 191 598  72 096 

wynik po kp -26 885 -119 432 -155 230  -42 291 

% -7,4% -18,5% -24,3% -12,2%
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Nazwa komórki Parametr 2008 2009 2010 I poł. 2011 

RAZEM przychody 22 601 192 25 118 229 23 287 276  11 254 455 

koszty bezpośrednie 13 633 912 16 298 672 16 708 313  8 449 428 

wynik po kb 8 967 280 8 819 557 6 578 963  2 805 027 

% 40% 35% 28% 25%

koszty pośrednie 7 662 810 7 551 594 8 031 376  3 951 235 

wynik po kp 1 304 470 1 267 963 -1 452 413  -1 146 208 

% 5,8% 5,0% -6,2% -10,2%

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań finansowych Szpitala 

Działalność Szpitala w zakresie lecznictwa zamkniętego jest deficytowa. Od 2008 r. deficyt 

pogłębił się od (-) 5,6% do (-) 25% w I półroczu 2011 r. Deficyt spowodowany jest spadkiem 

przychodów od 2009 r. oraz wzrostem kosztów działalności. Jednocześnie należy wskazać, iż 

Szpital wykonuje świadczenia ponadlimitowe, za które NFZ nie płaci w całości (brak 

przychodów), a koszty realizacji tych znajdują w całości odzwierciedlenie w sprawozdaniach 

finansowych Szpitala. 

Z punktu widzenia ekonomicznego najgorsze wyniki generuje Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, 

którego przychody nie pokrywają nawet bezpośrednich kosztów działalności.  

W przypadku pozostałych oddziałów koszty bezpośrednie są pokrywane przez przychody. Po 

uwzględnieniu kosztów pośrednich jedynym dochodowym oddziałem jest Oddział 

Noworodkowy. Wszystkie pozostałe oddziały są deficytowe. Jednocześnie trzeba wskazać, że 

systematycznie od 2009 r. przychody poszczególnych oddziałów maleją, natomiast koszty 

działalności rosną. 

Tabela 28. Wyniki finansowe lecznictwa zamkniętego w okresie 01.01.2008 – 30.06.2011 

Nazwa komórki Parametr 2008 2009 2010 I poł. 2011 

Oddział Wewnętrzny 

Mogilno 

przychody 2 111 870 2 077 834 1 760 408 828 511 

koszty bezpośrednie 1 198 601 1 340 260 1 366 243 734 614 

wynik po kb 913 269 737 573 394 165 93 898 

% 43% 35% 22% 11% 

koszty pośrednie 634 010 598 080 672 914 302 974 

wynik po kp 279 259 139 493 -278 749 -209 077 

% 13,2% 6,7% -15,8% -25,2% 
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Nazwa komórki Parametr 2008 2009 2010 I poł. 2011 

Zakład Opiekuńczo 

Leczniczy 

przychody 1 756 160 1 695 756 1 479 205 705 258 

koszty bezpośrednie 1 504 240 1 529 225 1 569 161 757 843 

wynik po kb 251 919 166 531 -89 956 -52 585 

% 14% 10% -6% -7% 

koszty pośrednie 724 609 653 771 547 915 189 102 

wynik po kp -472 690 -487 240 -637 871 -241 688 

% -26,9% -28,7% -43,1% -34,3% 

Oddział Wewnętrzny 

Strzelno 

przychody 2 425 056 2 637 469 2 365 937 1 109 153 

koszty bezpośrednie 1 286 704 1 648 935 1 872 529 964 065 

wynik po kb 1 138 352 988 534 493 408 145 087 

% 47% 37% 21% 13% 

koszty pośrednie 1 012 537 880 308 968 598 561 830 

wynik po kp 125 815 108 225 -475 189 -416 743 

% 5,2% 4,1% -20,1% -37,6% 

Oddział Chirurgiczny przychody 2 095 220 2 668 122 2 473 280 1 167 988 

koszty bezpośrednie 1 235 490 1 504 268 1 466 453 734 427 

wynik po kb 859 730 1 163 854 1 006 827 433 560 

% 41% 44% 41% 37% 

koszty pośrednie 1 337 119 1 487 433 1 640 114 720 377 

wynik po kp -477 389 -323 578 -633 287 -286 816 

% -22,8% -12,1% -25,6% -24,6% 

Oddział Położniczo-

Ginekologiczny 

przychody 2 033 996 2 133 034 2 042 756 977 042 

koszty bezpośrednie 1 206 207 1 398 317 1 428 242 684 500 

wynik po kb 827 790 734 716 614 514 292 542 

% 41% 34% 30% 30% 

koszty pośrednie 1 117 354 1 089 010 1 102 446 463 271 

wynik po kp -289 565 -354 293 -487 932 -170 729 

% -14,2% -16,6% -23,9% -17,5% 

Oddział Dziecięcy przychody 973 274 1 163 449 1 027 431 552 509 

koszty bezpośrednie 812 422 856 364 884 304 456 487 

wynik po kb 160 853 307 085 143 127 96 023 

% 17% 26% 14% 17% 

koszty pośrednie 331 822 342 912 358 360 187 012 

wynik po kp -170 970 -35 827 -215 233 -90 989 
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Nazwa komórki Parametr 2008 2009 2010 I poł. 2011 

 % -17,6% -3,1% -20,9% -16,5% 

Oddział 

Noworodkowy 

przychody 685 464 535 650 545 904 240 455 

koszty bezpośrednie 242 489 316 491 335 102 168 199 

wynik po kb 442 974 219 159 210 802 72 255 

% 65% 41% 39% 30% 

koszty pośrednie 109 128 115 939 98 292 53 210 

wynik po kp 333 847 103 220 112 511 19 045 

% 48,7% 19,3% 20,6% 7,9% 

RAZEM przychody 12 081 040 12 911 314 11 694 921 5 580 916 

koszty bezpośrednie 7 486 153 8 593 861 8 922 033 4 500 136 

wynik po kb 4 594 886 4 317 452 2 772 888 1 080 780 

% 38% 33% 24% 19% 

koszty pośrednie 5 266 580 5 167 453 5 388 638 2 477 776 

wynik po kp -671 693 -850 000 -2 615 751 -1 396 996 

% -5,6% -6,6% -22,4% -25,0% 

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań finansowych Szpitala 

W ogólnym ujęciu działalność Przychodni nr 1 w Mogilnie jest rentowna. Jedyną deficytową 

poradnią jest Poradnia Medycyny Pracy oraz świadczenia z zakresu nocnej Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej. Również w tym przypadku przychody Przychodni od 2009 r. maleją, 

podczas gdy koszty działalności rosną. Ta niekorzystna tendencja utrzymuje się również w 

2011 r. 

Tabela 29. Wyniki finansowe Przychodni w Mogilnie w okresie 01.01.2008 – 30.06.2011 

Nazwa komórki Parametr 2008 2009 2010 I poł. 2011 

Poradnia Ogólna przychody 1 819 653 2 704 204 2 560 933 1 088 602 

koszty bezpośrednie 762 455 1 068 016 1 192 722 480 094 

wynik po kb 1 057 198 1 636 188 1 368 212 608 508 

% 58% 61% 53% 56% 

koszty pośrednie 732 787 686 853 757 869 322 855 

wynik po kp 324 411 949 335 610 343 285 653 

% 17,8% 35,1% 23,8% 26,2% 

Poradnia 

Stomatologiczna 

przychody 125 126 105 228 114 298 55 652 

koszty bezpośrednie 73 378 71 835 79 325 36 083 

wynik po kb 51 748 33 393 34 972 19 569 
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Nazwa komórki Parametr 2008 2009 2010 I poł. 2011 

 % 41% 32% 31% 35% 

koszty pośrednie 19 868 20 396 26 375 17 332 

wynik po kp 31 880 12 997 8 597 2 237 

% 25,5% 12,4% 7,5% 4,0% 

Medycyna Pracy przychody 106 941 92 453 136 316 81 019 

koszty bezpośrednie 84 313 96 194 94 101 59 929 

wynik po kb 22 628 -3 741 42 216 21 090 

% 21% -4% 31% 26% 

koszty pośrednie 16 891 18 924 47 057 23 514 

wynik po kp 5 737 -22 665 -4 841 -2 424 

% 5,4% -24,5% -3,6% -3,0% 

Poradnia Dziecięca przychody 340 421 365 880 375 070 150 771 

koszty bezpośrednie 166 749 189 036 214 053 112 499 

wynik po kb 173 671 176 844 161 016 38 272 

% 51% 48% 43% 25% 

koszty pośrednie 34 227 31 265 34 104 26 065 

wynik po kp 139 445 145 579 126 912 12 207 

% 41,0% 39,8% 33,8% 8,1% 

POZ nocny Mogilno przychody 0 0 0 151 173 

koszty bezpośrednie 0 0 0 142 404 

 wynik po kb 0 0 0 8 769 

% x x x 6% 

koszty pośrednie 0 0 0 22 707 

wynik po kp 0 0 0 -13 937 

% x x x -9,2% 

RAZEM przychody 2 392 141 3 267 766 3 186 617 1 527 218 

koszty bezpośrednie 1 086 895 1 425 081 1 580 201 831 010 

wynik po kb 1 305 246 1 842 684 1 606 416 696 209 

% 55% 56% 50% 46% 

koszty pośrednie 803 773 757 438 865 405 412 473 

wynik po kp 501 473 1 085 246 741 011 283 736 

% 21,0% 33,2% 23,3% 18,6% 

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań finansowych Szpitala 
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W latach 2008-2010 działalność Przychodni nr 2 w Mogilnie była rentowna, pomimo  

iż Poradnia Ogólna generowała straty. Straty te były równoważone przez zyski uzyskiwane 

przez Poradnię Fizjoterapii. W I połowie 2011 r. ze względu na zmniejszenie kontraktu  

w zakresie rehabilitacji oraz jednoczesny wzrost kosztów działalności wynik finansowy 

przychodni uległ pogorszeniu – Przychodnia wygenerowała stratę. 

Tabela 30. Wyniki finansowe Przychodni nr 2 w Mogilnie w okresie 01.01.2008 – 

30.06.2011 

Nazwa komórki Parametr 2008 2009 2010 I poł. 2011 

Poradnia Ogólna Nr 2 przychody 166 589 186 010 174 738 87 426 

koszty bezpośrednie 126 211 134 158 134 733 66 824 

wynik po kb 40 378 51 852 40 004 20 602 

% 24% 28% 23% 24% 

koszty pośrednie 46 812 52 371 59 739 26 727 

wynik po kp -6 434 -519 -19 734 -6 126 

% -3,9% -0,3% -11,3% -7,0% 

Fizjoterapia Nr 2 przychody 290 035 324 460 367 942 152 342 

koszty bezpośrednie 196 092 220 607 230 449 127 092 

wynik po kb 93 942 103 852 137 493 25 250 

% 32% 32% 37% 17% 

koszty pośrednie 29 109 27 302 30 381 37 387 

wynik po kp 64 833 76 550 107 112 -12 137 

% 22,4% 23,6% 29,1% -8,0% 

RAZEM przychody 456 624 510 469 542 679 239 768 

koszty bezpośrednie 322 304 354 765 365 182 193 916 

wynik po kb 134 320 155 704 177 497 45 852 

% 29% 31% 33% 19% 

koszty pośrednie 75 921 79 673 90 119 64 115 

wynik po kp 58 399 76 031 87 378 -18 263 

% 12,8% 14,9% 16,1% -7,6% 

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań finansowych Szpitala 

Od 2008 r. Przychodnia w Strzelnie generuje straty. Poradnia ogólna jest trwale deficytowa. 

Poradnia dziecięca po raz pierwszy wygenerowała stratę w I półroczu 2011 r. za sprawą 
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malejących przychodów i rosnących kosztów działalności. Nowouruchomione Poradnia 

Stomatologiczna oraz POZ Nocny w tym okresie czasu również były deficytowe. 

Tabela 31. Wyniki finansowe Przychodni w Strzelnie w okresie 01.01.2008 – 30.06.2011 

Nazwa komórki Parametr 2008 2009 2010 I poł. 2011 

Poradnia Ogólna 

Strzelno 

przychody 946 723 1 313 361 1 268 240 546 967 

koszty bezpośrednie 680 872 922 110 912 328 387 491 

wynik po kb 265 851 391 251 355 912 159 477 

% 28% 30% 28% 29% 

koszty pośrednie 380 240 478 948 388 514 179 374 

wynik po kp -114 389 -87 697 -32 602 -19 898 

% -12,1% -6,7% -2,6% -3,6% 

Poradnia Dziecięca przychody 312 559 195 449 181 515 65 178 

koszty bezpośrednie 232 240 98 411 84 925 43 767 

wynik po kb 80 319 97 038 96 590 21 411 

% 26% 50% 53% 33% 

koszty pośrednie 49 333 43 406 47 367 34 907 

wynik po kp 30 985 53 632 49 222 -13 496 

% 9,9% 27,4% 27,1% -20,7% 

Poradnia 

Stomatologiczna  

przychody 0 0 0 66 000 

koszty bezpośrednie 0 0 18 453 47 778 

wynik po kb 0 0 -18 453 18 222 

% x x x 28% 

koszty pośrednie 0 0 705 23 685 

wynik po kp 0 0 -19 157 -5 463 

% x x x -8,3% 

POZ Nocny Strzelno przychody 0 0 0 81 401 

koszty bezpośrednie 0 0 0 58 018 

wynik po kb 0 0 0 23 383 

% x x x 29% 

koszty pośrednie 0 0 0 36 621 

wynik po kp 0 0 0 -13 238 

% x x x -16,3% 

RAZEM przychody 1 259 282 1 508 811 1 449 755 759 546 

koszty bezpośrednie 913 112 1 020 521 1 015 706 537 053 
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Nazwa komórki Parametr 2008 2009 2010 I poł. 2011 

 wynik po kb 346 170 488 290 434 049 222 493 

% 27% 32% 30% 29% 

koszty pośrednie 429 573 522 354 436 586 274 587 

wynik po kp -83 404 -34 064 -2 537 -52 094 

% -6,6% -2,3% -0,2% -6,9% 

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań finansowych Szpitala 

Działalność Wiejskich Ośrodków Zdrowia jest rentowna, za wyjątkiem WOZ Józefowo. 

Deficytowość działalności tego ośrodka wynika z bardzo małej liczby zaoptowanych 

pacjentów, a co za tym idzie malejących przychodów oraz wysokich kosztów utrzymania. 

Tabela 32. Wyniki finansowe WOZ Gębice w okresie 01.01.2008 – 30.06.2011 

Nazwa komórki Parametr 2008 2009 2010 I poł. 2011 

Poradnia Ogólna przychody 498 399 515 215 457 130 232 174 

koszty bezpośrednie 280 718 240 685 245 864 123 060 

wynik po kb 217 681 274 530 211 267 109 114 

% 44% 53% 46% 47% 

koszty pośrednie 71 137 94 663 89 588 68 693 

wynik po kp 146 544 179 867 121 678 40 421 

% 29,4% 34,9% 26,6% 17,4% 

Wynajem przychody 27 879 28 102 30 038 16 305 

koszty bezpośrednie 7 679 9 170 12 860 8 227 

wynik po kb 20 199 18 932 17 178 8 077 

% 72% 67% 57% 50% 

koszty pośrednie 0 0 0 157 

wynik po kp 20 199 18 932 17 178 7 920 

% 72,5% 67,4% 57,2% 48,6% 

RAZEM przychody 526 278 543 317 487 168 248 478 

koszty bezpośrednie 288 397 249 855 258 724 131 287 

wynik po kb 237 880 293 461 228 445 117 191 

% 45% 54% 47% 47% 

koszty pośrednie 71 137 94 663 89 588 68 850 

wynik po kp 166 744 198 798 138 856 48 341 
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Nazwa komórki Parametr 2008 2009 2010 I poł. 2011 

 % 31,7% 36,6% 28,5% 19,5% 

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań finansowych Szpitala 

Tabela 33. Wyniki finansowe WOZ Józefowo w okresie 01.01.2008 – 30.06.2011 

Nazwa komórki Parametr 2008 2009 2010 I poł. 2011 

Poradnia Ogólna przychody 103 513 112 573 98 632 32 118 

koszty bezpośrednie 78 773 84 522 81 533 33 944 

wynik po kb 24 740 28 051 17 099 -1 825 

% 24% 25% 17% -6% 

koszty pośrednie 14 918 18 416 21 432 19 831 

wynik po kp 9 822 9 635 -4 333 -21 656 

% 9,5% 8,6% -4,4% -67,4% 

Wynajem przychody 8 930 9 636 10 152 5 402 

koszty bezpośrednie 3 455 4 753 6 237 5 159 

wynik po kb 5 475 4 883 3 915 243 

% 61% 51% 39% 4% 

koszty pośrednie 0 0 0 157 

wynik po kp 5 475 4 883 3 915 85 

% 61,3% 50,7% 38,6% 1,6% 

RAZEM przychody 112 443 122 208 108 784 37 520 

koszty bezpośrednie 82 228 89 275 87 770 39 103 

wynik po kb 30 215 32 933 21 014 -1 582 

% 27% 27% 19% -4% 

koszty pośrednie 14 918 18 416 21 432 19 989 

wynik po kp 15 297 14 517 -418 -21 571 

% 13,6% 11,9% -0,4% -57,5% 

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań finansowych Szpitala 

Tabela 34. Wyniki finansowe WOZ Wylatowo w okresie 01.01.2008 – 30.06.2011 

Nazwa komórki Parametr 2008 2009 2010 I poł. 2011 

Poradnia Ogólna przychody 233 625 246 666 245 866 143 883 

koszty bezpośrednie 120 704 132 204 137 327 67 518 

wynik po kb 112 921 114 462 108 539 76 365 

% 48% 46% 44% 53% 
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Nazwa komórki Parametr 2008 2009 2010 I poł. 2011 

 koszty pośrednie 30 056 34 263 37 538 32 137 

wynik po kp 82 865 80 199 71 001 44 228 

% 35,5% 32,5% 28,9% 30,7% 

Poradnia ""K"" przychody 9 025 5 891 5 950 0 

koszty bezpośrednie 2 374 25 1 614 0 

wynik po kb 6 651 5 865 4 336 0 

% 74% 100% 73% x 

koszty pośrednie 0 0 0 0 

wynik po kp 6 651 5 865 4 336 0 

% 73,7% 99,6% 72,9% x 

Wynajem przychody 23 984 22 516 24 283 13 521 

koszty bezpośrednie 4 220 5 395 6 444 5 457 

wynik po kb 19 764 17 121 17 839 8 064 

% 82% 76% 73% 60% 

koszty pośrednie 0 0 0 157 

wynik po kp 19 764 17 121 17 839 7 907 

% 82,4% 76,0% 73,5% 58,5% 

RAZEM przychody 266 634 275 072 276 100 157 404 

koszty bezpośrednie 127 298 137 624 145 386 72 975 

wynik po kb 139 336 137 448 130 714 84 429 

% 52% 50% 47% 54% 

koszty pośrednie 30 056 34 263 37 538 32 294 

wynik po kp 109 280 103 185 93 176 52 135 

% 41,0% 37,5% 33,7% 33,1% 

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań finansowych Szpitala 

Tabela 35. Wyniki finansowe WOZ Markowice w okresie 01.01.2008 – 30.06.2011 

Nazwa komórki Parametr 2008 2009 2010 I poł. 2011 

Poradnia Ogólna przychody 257 937 257 921 266 607 149 793 

koszty bezpośrednie 160 913 175 106 183 080 90 524 

wynik po kb 97 024 82 815 83 527 59 268 

% 38% 32% 31% 40% 

koszty pośrednie 48 926 53 044 59 987 54 526 

wynik po kp 48 098 29 771 23 540 4 742 
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Nazwa komórki Parametr 2008 2009 2010 I poł. 2011 

 % 18,6% 11,5% 8,8% 3,2% 

Wynajem przychody 2 707 9 176 9 792 5 340 

koszty bezpośrednie 3 098 3 533 3 009 2 537 

wynik po kb -391 5 643 6 784 2 803 

% -14% 62% 69% 52% 

koszty pośrednie 0 0 0 157 

wynik po kp -391 5 643 6 784 2 646 

% -14,4% 61,5% 69,3% 49,5% 

RAZEM przychody 260 644 267 097 276 399 155 132 

koszty bezpośrednie 164 011 178 639 186 088 93 061 

wynik po kb 96 633 88 458 90 310 62 071 

% 37% 33% 33% 40% 

koszty pośrednie 48 926 53 044 59 987 54 684 

wynik po kp 47 707 35 414 30 324 7 388 

% 18,3% 13,3% 11,0% 4,8% 

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań finansowych Szpitala 

Dział Pomocy Doraźnej Szpitala jest dochodowy. Należy jednak wskazać na stale malejące 

od 2008 r. zyski, co wynika w głównej mierze ze wzrostu kosztów działalności oraz 

zmniejszaniu się przychodów. 

Tabela 36. Wyniki finansowe DPD w okresie 01.01.2008 – 30.06.2011 

Nazwa komórki Parametr 2008 2009 2010 I poł. 2011 

DPD MOGILNO przychody 1 674 570 1 458 178 1 403 790 716 820 

koszty bezpośrednie 851 564 1 010 342 1 057 642 537 967 

wynik po kb 823 006 447 836 346 148 178 853 

% 49% 31% 25% 25% 

koszty pośrednie 270 465 235 352 232 224 140 974 

wynik po kp 552 540 212 484 113 924 37 879 

% 33,0% 14,6% 8,1% 5,3% 

DPD STRZELNO przychody 999 669 1 270 665 1 042 075 536 665 

koszty bezpośrednie 394 276 670 398 693 830 340 960 

wynik po kb 605 393 600 267 348 245 195 705 

% 61% 47% 33% 36% 
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Nazwa komórki Parametr 2008 2009 2010 I poł. 2011 

 koszty pośrednie 224 928 179 488 210 374 116 536 

wynik po kp 380 466 420 779 137 871 79 169 

% 38,1% 33,1% 13,2% 14,8% 

RAZEM przychody 2 674 239 2 728 843 2 445 865 1 253 485 

koszty bezpośrednie 1 245 839 1 680 740 1 751 472 878 927 

wynik po kb 1 428 399 1 048 103 694 393 374 558 

% 53% 38% 28% 30% 

koszty pośrednie 495 393 414 840 442 598 257 510 

wynik po kp 933 006 633 263 251 795 117 048 

% 34,9% 23,2% 10,3% 9,3% 

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań finansowych Szpitala 

Do końca 2010 r. poradnie specjalistyczne w Mogilnie łącznie były dochodowe. W I półroczu 

2011 r. poradnie wygenerowały łącznie stratę. Spowodowane to było zmniejszeniem 

kontraktów zawartych z NFZ przy jednoczesnym wzroście kosztów funkcjonowania. Na 15 

funkcjonujących poradni tylko 5 było dochodowych. W przypadku 6 poradni uzyskiwane 

przychody nie pokrywały nawet kosztów bezpośrednich ich działalności.  

Należy wskazać, że Szpital kontynuuje prowadzenie poradni cukrzycowej oraz 

endokrynologicznej pomimo iż nie są one zakontraktowane z NFZ i z tego powodu nie 

generują przychodów, a jedynie straty. 

Tabela 37. Wyniki finansowe poradni specjalistycznych w Mogilnie w okresie 01.01.2008 

– 30.06.2011 

Nazwa komórki Parametr 2008 2009 2010 I poł. 2011 

Poradnia 

Endokrynologiczna 

przychody 20 064 18 383 20 724 0 

koszty bezpośrednie 20 832 21 328 23 111 8 497 

wynik po kb -768 -2 945 -2 387 -8 497 

% -4% -16% -12% x 

koszty pośrednie 5 206 5 809 8 765 4 232 

wynik po kp -5 974 -8 754 -11 152 -12 729 

% -29,8% -47,6% -53,8% x 

Poradnia 

Dermatologiczna 
przychody 90 238 93 515 84 191 44 741 
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Nazwa komórki Parametr 2008 2009 2010 I poł. 2011 

 koszty bezpośrednie 83 267 93 840 82 640 46 112 

wynik po kb 6 971 -325 1 551 -1 371 

% 8% 0% 2% -3% 

koszty pośrednie 11 556 13 426 21 019 6 216 

wynik po kp -4 585 -13 751 -19 468 -7 587 

% -5,1% -14,7% -23,1% -17,0% 

Poradnia 

Chirurgiczna 

przychody 224 283 258 873 254 181 111 390 

koszty bezpośrednie 172 623 205 606 201 697 96 824 

wynik po kb 51 659 53 267 52 484 14 566 

% 23% 21% 21% 13% 

koszty pośrednie 24 558 20 336 24 515 16 183 

wynik po kp 27 101 32 931 27 969 -1 617 

% 12,1% 12,7% 11,0% -1,5% 

Poradnia 

Okulistyczna 

przychody 47 787 77 102 67 487 36 370 

koszty bezpośrednie 25 134 85 554 49 277 53 411 

wynik po kb 22 653 -8 452 18 210 -17 041 

% 47% -11% 27% -47% 

koszty pośrednie 8 461 10 018 16 417 6 569 

wynik po kp 14 192 -18 470 1 793 -23 611 

% 29,7% -24,0% 2,7% -64,9% 

Poradnia 

Laryngologiczna 

przychody 124 723 97 550 82 349 38 047 

koszty bezpośrednie 103 787 78 169 67 107 40 899 

wynik po kb 20 937 19 381 15 242 -2 851 

% 17% 20% 19% -7% 

koszty pośrednie 10 971 11 109 16 851 3 466 

wynik po kp 9 965 8 272 -1 609 -6 317 

% 8,0% 8,5% -2,0% -16,6% 

Poradnia 

Psychiatryczna 

przychody 114 744 185 104 129 181 45 960 

koszty bezpośrednie 72 047 99 731 79 362 37 174 

wynik po kb 42 698 85 373 49 819 8 786 

% 37% 46% 39% 19% 

koszty pośrednie 8 337 8 326 9 718 9 403 

wynik po kp 34 361 77 047 40 100 -618 

% 29,9% 41,6% 31,0% -1,3% 



69 
 

     
 

Nazwa komórki Parametr 2008 2009 2010 I poł. 2011 

Poradnia Odwykowa przychody 99 713 103 984 120 893 49 725 

koszty bezpośrednie 63 218 76 141 62 652 29 099 

wynik po kb 36 496 27 843 58 240 20 626 

% 37% 27% 48% 41% 

koszty pośrednie 28 270 31 129 34 676 13 975 

wynik po kp 8 226 -3 286 23 564 6 651 

% 8,2% -3,2% 19,5% 13,4% 

Poradnia 

Neurologiczna 

przychody 142 701 144 791 132 109 47 479 

koszty bezpośrednie 96 970 124 377 107 465 42 000 

wynik po kb 45 731 20 414 24 644 5 479 

% 32% 14% 19% 12% 

koszty pośrednie 7 519 5 584 17 824 11 219 

wynik po kp 38 212 14 830 6 820 -5 739 

% 26,8% 10,2% 5,2% -12,1% 

Poradnia 

Kardiologiczna 

przychody 65 105 50 273 44 190 22 757 

koszty bezpośrednie 37 815 48 924 47 120 23 503 

wynik po kb 27 290 1 349 -2 930 -746 

% 42% 3% -7% -3% 

koszty pośrednie 20 840 23 292 29 101 8 936 

wynik po kp 6 450 -21 943 -32 032 -9 682 

% 9,9% -43,6% -72,5% -42,5% 

Poradnia ""K"" przychody 175 032 211 761 217 108 103 360 

koszty bezpośrednie 113 901 175 626 186 920 93 230 

wynik po kb 61 131 36 135 30 188 10 131 

% 35% 17% 14% 10% 

koszty pośrednie 27 125 23 720 26 630 11 972 

wynik po kp 34 006 12 415 3 558 -1 841 

% 19,4% 5,9% 1,6% -1,8% 

Poradnia ""K"" 

Dąbrowa  

przychody 23 320 24 778 23 707 12 079 

koszty bezpośrednie 19 674 18 562 20 827 10 401 

wynik po kb 3 646 6 216 2 880 1 677 

% 16% 25% 12% 14% 

koszty pośrednie 0 186 0 0 

wynik po kp 3 646 6 030 2 880 1 677 
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Nazwa komórki Parametr 2008 2009 2010 I poł. 2011 

 % 15,6% 24,3% 12,1% 13,9% 

Gabinet Hydroterapii przychody 3 128 3 834 0 0 

koszty bezpośrednie 1 367 378 0 0 

wynik po kb 1 761 3 456 0 0 

% 56% 90% x x 

koszty pośrednie 0 1 009 0 0 

wynik po kp 1 761 2 447 0 0 

% 56,3% 63,8% x x 

Poradnia 

Urologiczna 

przychody 63 247 64 586 60 579 39 672 

koszty bezpośrednie 37 961 42 205 43 076 24 148 

wynik po kb 25 286 22 381 17 504 15 524 

% 40% 35% 29% 39% 

koszty pośrednie 3 978 3 860 7 813 6 750 

wynik po kp 21 308 18 521 9 691 8 774 

% 33,7% 28,7% 16,0% 22,1% 

Poradnia 

Rehabilitacyjna 

przychody 9 049 13 690 12 337 8 996 

koszty bezpośrednie 3 048 8 751 10 222 8 137 

wynik po kb 6 001 4 939 2 116 859 

% 66% 36% 17% 10% 

koszty pośrednie 0 49 0 1 382 

wynik po kp 6 001 4 890 2 116 -523 

% 66,3% 35,7% 17,1% -5,8% 

Poradnia 

Cukrzycowa 

przychody 15 162 15 101 9 768 0 

koszty bezpośrednie 12 438 15 105 11 831 7 817 

wynik po kb 2 724 -4 -2 063 -7 817 

% 18% 0% -21% x 

koszty pośrednie 1 734 745 2 287 2 630 

wynik po kp 991 -749 -4 351 -10 447 

% 6,5% -5,0% -44,5% x 

Poradnia 

Onkologiczna 

przychody 69 472 76 910 80 331 0 

koszty bezpośrednie 36 232 55 999 50 726 921 

wynik po kb 33 240 20 911 29 605 -921 

% 48% 27% 37% x 

koszty pośrednie 7 112 7 595 14 294 0 
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Nazwa komórki Parametr 2008 2009 2010 I poł. 2011 

 wynik po kp 26 128 13 316 15 311 -921 

% 37,6% 17,3% 19,1% x 

Poradnia 

Reumatologiczna 

przychody 0 0 0 25 267 

koszty bezpośrednie 0 0 0 21 494 

wynik po kb 0 0 0 3 773 

% x x x 15% 

koszty pośrednie 0 0 0 2 491 

wynik po kp 0 0 0 1 282 

% x x x 5,1% 

Poradnia 

Ortopedyczna 

przychody 0 0 0 77 992 

koszty bezpośrednie 0 0 0 63 685 

wynik po kb 0 0 0 14 307 

% x x x 18% 

koszty pośrednie 0 0 0 9 280 

wynik po kp 0 0 0 5 027 

% x x x 6,4% 

RAZEM przychody 1 287 770 1 440 233 1 339 136 663 835 

koszty bezpośrednie 900 313 1 150 296 1 044 033 607 350 

wynik po kb 387 457 289 937 295 102 56 486 

% 30% 20% 22% 9% 

koszty pośrednie 165 669 166 193 229 912 114 705 

wynik po kp 221 788 123 744 65 190 -58 219 

% 17,2% 8,6% 4,9% -8,8% 

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań finansowych Szpitala 

Na 5 poradni specjalistycznych funkcjonujących w Przychodni w Strzelnie jedynie Poradnia 

Psychiatryczna była dochodowa. Pozostałe przychodnie wygenerowały stratę na działalności. 

Przychody uzyskiwane przez poradnie pokrywają koszty bezpośrednie wykonania usług 

medycznych, jednakże należy zwrócić uwagę na fakt malejących marż pokrycia w przypadku 

Fizjoterapii, Poradni K oraz Poradni Psychiatrycznej.  

Systematycznie od 2008 r. łączny wynik finansowy Przychodni ulega pogorszeniu. Od 2010 

r. Przychodnia zaczęła generować straty. 
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Tabela 38. Wyniki finansowe poradni specjalistycznych w Strzelnie w okresie 01.01.2008 

– 30.06.2011 

Nazwa komórki Parametr 2008 2009 2010 I poł. 2011 

Poradnia 

Dermatologiczna 

przychody 32 498 36 988 36 591 0 

koszty bezpośrednie 23 080 31 574 31 233 0 

wynik po kb 9 417 5 414 5 359 0 

% 29% 15% 15% x 

koszty pośrednie 3 563 3 904 5 995 0 

wynik po kp 5 854 1 510 -636 0 

% 18,0% 4,1% -1,7% x 

Poradnia 

Psychiatryczna 

przychody 15 822 50 553 38 583 16 182 

koszty bezpośrednie 9 826 11 173 8 771 9 225 

wynik po kb 5 996 39 380 29 812 6 957 

% 38% 78% 77% 43% 

koszty pośrednie 4 542 3 886 5 284 6 358 

wynik po kp 1 454 35 494 24 528 599 

% 9,2% 70,2% 63,6% 3,7% 

Poradnia Chorób 

Płuc 

przychody 57 547 57 424 53 966 0 

koszty bezpośrednie 50 337 65 189 54 914 0 

wynik po kb 7 210 -7 765 -948 0 

% 13% -14% -2% x 

koszty pośrednie 31 512 30 163 26 876 0 

wynik po kp -24 302 -37 928 -27 824 0 

% -42,2% -66,0% -51,6% x 

Poradnia 

Cukrzycowa 

przychody 8 393 8 906 6 336 0 

koszty bezpośrednie 3 195 3 242 6 140 0 

wynik po kb 5 198 5 664 196 0 

% 62% 64% 3% x 

koszty pośrednie 181 358 1 049 0 

wynik po kp 5 018 5 306 -853 0 

% 59,8% 59,6% -13,5% x 

Poradnia 

Chirurgiczna 

przychody 235 080 211 488 193 914 87 998 

koszty bezpośrednie 197 850 197 803 184 054 82 683 

wynik po kb 37 230 13 685 9 860 5 314 

% 16% 6% 5% 6% 
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Nazwa komórki Parametr 2008 2009 2010 I poł. 2011 

 koszty pośrednie 15 305 13 930 12 819 12 615 

wynik po kp 21 925 -245 -2 959 -7 300 

% 9,3% -0,1% -1,5% -8,3% 

Poradnia 

Okulistyczna 

przychody 18 132 0 0 0 

koszty bezpośrednie 11 575 15 016 40 643 2 889 

wynik po kb 6 557 -15 016 -40 643 -2 889 

% 36% x x x 

koszty pośrednie 3 962 2 784 6 681 0 

wynik po kp 2 595 -17 800 -47 324 -2 889 

% 14,3% x x x 

Poradnia 

Laryngologiczna 

przychody 55 421 96 017 77 517 46 065 

koszty bezpośrednie 44 226 87 737 73 017 35 605 

wynik po kb 11 195 8 280 4 500 10 460 

% 20% 9% 6% 23% 

koszty pośrednie 12 613 12 405 15 218 18 106 

wynik po kp -1 418 -4 125 -10 718 -7 646 

% -2,6% -4,3% -13,8% -16,6% 

Poradnia 

Neurologiczna 

przychody 66 861 66 853 63 016 0 

koszty bezpośrednie 51 219 58 734 52 107 0 

wynik po kb 15 642 8 119 10 909 0 

% 23% 12% 17% x 

koszty pośrednie 8 231 4 445 9 224 0 

wynik po kp 7 411 3 674 1 685 0 

% 11,1% 5,5% 2,7% x 

Poradnia 

Urologiczna 

przychody 26 941 31 005 25 992 0 

koszty bezpośrednie 18 366 25 350 23 455 0 

wynik po kb 8 575 5 655 2 537 0 

% 32% 18% 10% x 

koszty pośrednie 3 220 3 304 4 300 0 

wynik po kp 5 355 2 351 -1 763 0 

% 19,9% 7,6% -6,8% x 

Poradnia ""K"" przychody 165 563 205 261 200 045 100 777 

koszty bezpośrednie 103 797 164 457 162 202 90 927 

wynik po kb 61 766 40 804 37 843 9 851 
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Nazwa komórki Parametr 2008 2009 2010 I poł. 2011 

 % 37% 20% 19% 10% 

koszty pośrednie 24 532 20 739 21 255 22 673 

wynik po kp 37 234 20 065 16 588 -12 822 

% 22,5% 9,8% 8,3% -12,7% 

Fizjoterapia Szpital 

Strzelno 

przychody 65 304 71 656 81 408 32 599 

koszty bezpośrednie 39 201 33 748 60 603 25 556 

wynik po kb 26 104 37 908 20 805 7 043 

% 40% 53% 26% 22% 

koszty pośrednie 46 707 51 308 63 027 42 406 

wynik po kp -20 604 -13 400 -42 222 -35 363 

% -31,5% -18,7% -51,9% -108,5% 

Poradnia 

Ortopedyczna 

przychody 56 947 61 899 64 409 0 

koszty bezpośrednie 45 528 52 354 52 872 0 

wynik po kb 11 419 9 545 11 537 0 

% 20% 15% 18% x 

koszty pośrednie 2 356 3 189 6 246 0 

wynik po kp 9 063 6 356 5 291 0 

% 15,9% 10,3% 8,2% x 

RAZEM przychody 804 509 898 051 841 776 283 621 

koszty bezpośrednie 598 200 746 377 750 009 246 885 

wynik po kb 206 310 151 674 91 767 36 736 

% 26% 17% 11% 13% 

koszty pośrednie 156 724 150 415 177 974 102 158 

wynik po kp 49 585 1 259 -86 207 -65 421 

% 6,2% 0,1% -10,2% -23,1% 

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań finansowych Szpitala 

Sprzedaż zewnętrzna realizowana przez pracownie diagnostyczne Szpitala tj. laboratoria oraz 

RTG jest głęboko deficytowa. Uzyskiwane przychody ze sprzedaży nie pokrywają nawet 

kosztów bezpośrednich wykonania tych usług. 

W związku ze stale rosnącymi kosztami materiałów oraz utrzymania infrastruktury 

deficytowość tych ośrodków pogłębia się. 
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Wyniki finansowe Izb Przyjęć oscylują w granicach zera, przy czym w 2011 r. należy 

oczekiwać pojawienia się straty, co wynika z rosnących kosztów działalności przy 

praktycznie niezmienionym poziomie uzyskiwanych przychodów. 

Tabela 39. Wyniki finansowe pozostałej sprzedaży medycznej w okresie 01.01.2008 – 

30.06.2011 

Nazwa komórki Parametr 2008 2009 2010 I poł. 2011 

 Laboratorium S-no i 

M-NO 

przychody 115 088 138 405 145 032 95 673 

koszty bezpośrednie 142 806 198 411 213 152 104 381 

wynik po kb -27 718 -60 006 -68 121 -8 709 

% -24% -43% -47% -9% 

koszty pośrednie 18 293 18 695 29 661 15 378 

wynik po kp -46 011 -78 701 -97 781 -24 087 

% -40,0% -56,9% -67,4% -25,2% 

RTG Mogilno i 

Strzelno 

przychody 69 365 69 482 64 662 37 220 

koszty bezpośrednie 57 079 98 905 107 093 49 704 

wynik po kb 12 286 -29 422 -42 431 -12 484 

% 18% -42% -66% -34% 

koszty pośrednie 11 569 8 389 10 335 6 597 

wynik po kp 717 -37 811 -52 766 -19 080 

% 1,0% -54,4% -81,6% -51,3% 

USG Mogilno i 

Strzelno 

przychody 4 475 2 864 2 342 3 116 

koszty bezpośrednie 4 724 7 501 6 312 2 842 

wynik po kb -249 -4 637 -3 970 274 

% -6% -162% -170% 9% 

koszty pośrednie 695 1 054 1 022 142 

wynik po kp -944 -5 691 -4 992 132 

% -21,1% -198,7% -213,2% 4,2% 

EKG Mogilno i 

Strzelno 

przychody 15 366 8 554 367 1 840 

koszty bezpośrednie 4 244 6 221 2 494 1 425 

wynik po kb 11 122 2 332 -2 127 415 

% 72% 27% -580% 23% 

koszty pośrednie 1 650 1 607 281 116 

wynik po kp 9 472 725 -2 408 299 

% 61,6% 8,5% -657,1% 16,3% 
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Nazwa komórki Parametr 2008 2009 2010 I poł. 2011 

Prosektorium przychody 4 038 2 177 1 634 0 

koszty bezpośrednie 0 0 0 0 

wynik po kb 4 038 2 177 1 634 0 

% 100% 100% 100% x 

koszty pośrednie 0 0 0 0 

wynik po kp 4 038 2 177 1 634 0 

% 100,0% 100,0% 100,0% x 

Izba Przyjęć Mogilno przychody 78 039 212 853 212 703 105 063 

koszty bezpośrednie 58 610 170 496 152 655 79 132 

wynik po kb 19 429 42 356 60 048 25 931 

% 25% 20% 28% 25% 

koszty pośrednie 16 425 42 006 58 691 25 486 

wynik po kp 3 004 350 1 358 445 

% 3,8% 0,2% 0,6% 0,4% 

Izba Przyjęć Strzelno przychody 77 043 210 714 211 337 104 618 

koszty bezpośrednie 44 676 190 103 120 002 80 241 

wynik po kb 32 367 20 611 91 336 24 377 

% 42% 10% 43% 23% 

koszty pośrednie 29 527 21 092 91 609 24 377 

wynik po kp 2 840 -481 -273 0 

% 3,7% -0,2% -0,1% 0,0% 

Sterylizacja przychody 0 238 0 0 

koszty bezpośrednie 0 432 0 0 

wynik po kb 0 -194 0 0 

% x -81% x x 

koszty pośrednie 0 6 0 0 

wynik po kp 0 -200 0 0 

% x -84,0% x x 

RAZEM przychody 363 413 645 048 638 076 347 530 

koszty bezpośrednie 312 139 671 637 601 708 317 725 

wynik po kb 51 274 -26 589 36 368 29 805 

% 14% -4% 6% 9% 

koszty pośrednie 78 159 92 843 191 598 72 096 

wynik po kp -26 885 -119 432 -155 230 -42 291 
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Nazwa komórki Parametr 2008 2009 2010 I poł. 2011 

 % -7,4% -18,5% -24,3% -12,2% 

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań finansowych Szpitala 

2.3.4. Analiza zadłużenia Szpitala 

Tabela 40. Stan zobowiązań w okresie 31.12.2008 – 30.06.2011 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 I poł 2011 

Zobowiązania długoterminowe 2 941 820 2 406 974 1 904 249 2 395 250 

1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0 

2. Wobec pozostałych jednostek 2 941 820 2 406 974 1 904 249 2 395 250 

a) kredyty i pożyczki 560 000 380 000 200 000 215 000 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych 

0 0 0 0 

c) inne zobowiązania finansowe 0 0 0 0 

d) inne 2 381 820 2 026 974 1 704 249 2 180 250 

Zobowiązania krótkoterminowe  4 614 256 3 927 985 4 270 625 4 677 766 

1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0 

2. Wobec pozostałych jednostek 3 740 528 3 123 604 3 776 463 4 244 157 

a) kredyty i pożyczki 406 925 180 000 195 000 180 000 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych 

0 0 0 0 

c) inne zobowiązania finansowe 0 0 0 0 

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie 

wymagalności: 

1 840 977 1 347 123 1 960 329 2 562 748 

    - do 12 miesięcy  1 840 977 1 347 123 1 960 329 2 562 748 

    - powyżej 12 miesięcy 0 0 0 0 

e) zaliczki otrzymane na dostawy  0 0 0 0 

f) zobowiązania wekslowe 0 0 0 0 

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 

świadczeń  

640 222 695 846 706 748 681 738 

h) z tytułu wynagrodzeń 566 087 553 743 556 734 538 937 

i) inne 286 316 346 893 357 652 280 733 

3. Fundusze specjalne 873 728 804 381 494 162 433 609 

Razem zobowiązania 7 556 076 6 334 958 6 174 874 7 073 016 

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań finansowych Szpitala 
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Według stanu na dzień 30.06.2011 r. głównymi zobowiązaniami Szpitala były zobowiązania 

krótkoterminowe, które stanowią 66% zobowiązań ogółem. Zobowiązania  

o charakterze długoterminowym stanowiły 34%. Szpital na bieżąco w terminie spłaca 

wszystkie krótkoterminowe zobowiązania publiczno-prawne, jak również długoterminowe 

zobowiązania cywilno-prawne. Od 2009 r. zauważalny jest wzrost zobowiązań 

krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług. Wzrost tych zobowiązań  spowodowany jest  

w głównej mierze brakiem nadwyżki finansowej w bieżącej działalności Szpitala (deficyt 

środków pieniężnych). 

Wykres 3. Stan zobowiązań wobec dostawców towarów i usług w okresie 31.12.2008 – 

30.06.2011 

 

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań finansowych Szpitala 

Ponad połowa zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług ma charakter bieżący 

lub jest przeterminowana do 30 dni. Zobowiązania przeterminowane ponad 30 dni, ale mniej 

niż 180 dni stanowią prawie 40% zobowiązań wobec kontrahentów.  

Tabela 41. Struktura wiekowa zobowiązań wobec dostawców towarów i usług w okresie 

31.12.2008 – 30.06.2011 

Stan na dzień 0-30 dni 31-180 dni 181-365 dni ponad 365 dni 

31.12.2008 1 238 739 428 749 109 401 64 088 

31.12.2009 1 287 295 55 733 2 256 1 839 

31.12.2010 1 453 852 472 681 32 943 852 

1 840 977

1 347 123

1 960 329

2 562 748
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Stan na dzień 0-30 dni 31-180 dni 181-365 dni ponad 365 dni 

30.06.2011 1 425 551 979 365 155 038 2 793 

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań finansowych Szpitala 

 
2.3.5. Analiza współpracy z NFZ 

2.3.5.1. Leczenie szpitalne 

W skali całego lecznictwa szpitalnego wartość kontraktu utrzymuje się na relatywnie stałym 

poziomie, przy czym w 2011 r. kontrakt ogółem jest niższy o 1% niż w 2010 r.  

W 2011 r. wartości kontraktów zostały obniżone dla oddziałów wewnętrznego  

w Mogilnie, pediatrycznego, chirurgicznego i ginekologiczno-położniczego w Strzelnie. 

Tabela 42. Plan i realizacja kontraktu w zakresie lecznictwa szpitalnego w okresie 

01.01.2009 – 30.06.2011 

Wyszczególnienie 
2009 2010 I poł. 2011 

plan wyk. plan wyk. plan wyk. 

SZPITAL MOGILNO 

Oddział Wewnętrzny 1 984 512 1 972 476 1 887 000 1 760 408 828 648  948 239  

Izba Przyjęć Mogilno 210 970 210 970 210 970 210 970 105 485  104 618  

SZPITAL  STRZELNO 

Oddział Wewnętrzny 1 959 012 2 420 093 1 989 000 2 361 777 1 109 352  1 203 433  

Oddział Pediatryczny 921 060 1 110 423 1 101 600 1 016 163 546 516  724 465  

Oddział Ginekologiczno 

Położniczy 

1 413 057 1 359 354 1 334 160 1 223 606 

616 896  646 093  

Odz.gin.-poł.N01,N10 1 256 028 1 256 028 1 285 965 1 285 200 706 248  601 137  

Oddział Chirurgiczny 2 313 411 2 559 741 2 448 000 2 467 096 1 168 002  1 387 993  

Izba Przyjęć Strzelno 210 970 210 970 210 970 210 970 105 485  104 618  

Razem 10 269 020 11 100 055 10 467 665 10 536 191 5 186 632  5 720 596  

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań Szpitala 

Kontrakty zawierane przez Szpital z NFZ w zakresie lecznictwa szpitalnego realizowane są z 

nadwykonaniami.  

W 2009 r. nadwykonanie kontraktów wynosiło ponad 8%, w 2010 r. 0,7%. W I połowie 2011 

r. nadwykonania również wystąpiły i w skali całego lecznictwa szpitalnego wyniosły 10,3%. 
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Najniższe wykonanie kontraktu posiadają oddziały ginekologiczno-położniczy oraz oddział 

wewnętrzny w Strzelnie.  

Tabela 43. Wykonanie kontraktu w zakresie lecznictwa szpitalnego w okresie 01.01.2009 

– 30.06.2011 (%) 

Wyszczególnienie 2009 2010 I poł. 2011 

SZPITAL MOGILNO 

Oddział Wewnętrzny 99,4% 93,3% 114,4% 

Izba Przyjęć Mogilno 100,0% 100,0% 99,2% 

SZPITAL  STRZELNO 

Oddział Wewnętrzny 123,5% 118,7% 108,5% 

Oddział Pediatryczny 120,6% 92,2% 132,6% 

Oddział Ginekologiczno Położniczy 96,2% 91,7% 104,7% 

Odz.gin.-poł.N01,N10 100,0% 99,9% 85,1% 

Oddział Chirurgiczny 110,6% 100,8% 118,8% 

Izba Przyjęć Strzelno 100,0% 100,0% 99,2% 

Razem 108,1% 100,7% 110,3% 

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań Szpitala 

Realizacja nadwykonań w zakresie lecznictwa szpitalnego jest wynikiem polityki stosowanej 

przez Szpital w tym zakresie tj. nie ograniczania dostępu do świadczeń medycznych. Jednak 

wieloletnia praktyka pokazuje, iż NFZ nie pokrywa całej wartości świadczeń 

ponadlimitowych, a jedynie ich część. Jeżeli zapłata z NFZ nie pokrywa kosztów zmiennych 

realizacji tych świadczeń, to taka sytuacja powoduje generowanie strat przez Szpital. 

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, iż od 2008 r. cena jednostkowa za udzielanie 

świadczeń w zakresie lecznictwa zamkniętego nie uległa zmianie. 

2.3.5.2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 

Tabela 44. Plan i realizacja kontraktu w zakresie ambulatoryjnego lecznictwa 

specjalistycznego w okresie 01.01.2009 – 30.06.2011 

Wyszczególnienie 
2009 2010 I poł. 2011 

plan wyk. plan wyk. plan wyk. 

MOGILNO 

świadczenia w zakresie kardiologii 57 173 50 173 55 070 44 190 23 730 22 757 
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Wyszczególnienie 
2009 2010 I poł. 2011 

plan wyk. plan wyk. plan wyk. 

świadczenia w zakresie dermatologii 

i wenerologii 
80 773 86 417 79 926 80 650 44 675 47 417 

świadczenia w zakresie neurologii 114 745 122 153 114 761 123 539 45 900 67 244 

świadczenia w zakresie położnictwa i 

ginekologii 
193 990 189 757 163 200 158 296 81 600 82 297 

cytologia 2 244 2 244 11 679 10 634 4 080 0 

świadczenia w zakresie chirurgii 

ogólnej 
240 516 239 386 241 332 227 639 107 712 119 978 

świadczenia w zakresie reumatologii     25 200 25 444 

świadczenia w zakresie diabetologii 14 115 13 482 14 150 9 803   

świadczenia w zakresie okulistyki 43 890 63 918 53 592 67 467 34 701 46 737 

świadczenia w zakresie 

otolaryngologii 
87 879 84 464 79 200 70 422 36 720 41 081 

świadczenia w zakresie urologii 52 659 58 397 50 477 56 074 39 582 41 646 

świadczenia w zakresie 

endokrynologii 
21 578 18 462 25 555 19 140   

świadczenia w zakresie onkologii 79 825 74 053 78 960 77 475   

świadczenia w zakresie ortopedii     81 574 77 572 

STRZELNO 

świadczenia w zakresie dermatologii 

i wenerologii 
40 779 37 792 40 748 34 758   

świadczenia w zakresie neurologii 65 635 64 172 67 360 57 488   

świadczenia w zakresie gruźlicy i 

chorób płuc 
54 363 54 347 51 216 51 586   

świadczenia w zakresie położnictwa i 

ginekologii 
114 528 114 426 132 600 144 254 81 600 83 156 

cytologia 2 244 1 097 10 124 9 996 3 570 0 

świadczenia w zakresie chirurgii 

ogólnej 
158 066 169 388 149 532 165 096 74 970 79 467 

świadczenia w zakresie diabetologii 6 002 8 906 6 019 6 301   

świadczenia w zakresie ortopedii i 

traumatologii narządu ruchu 
58 710 61 685 63 852 64 277   

świadczenia w zakresie 

otolaryngologii 
72 039 73 409 75 537 65 810 40 800 41 846 
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Wyszczególnienie 
2009 2010 I poł. 2011 

plan wyk. plan wyk. plan wyk. 

świadczenia w zakresie urologii 31 680 32 085 31 680 25 238   

świadczenia w zakresie alergologii 53 0 35 0   

DĄBROWA 

świadczenia w zakresie położnictwa i 

ginekologii 
21 491 21 471 77 0 13 260 11 926 

cytologia 179 26 0 0 153 0 

WYLATOWO 

świadczenia w zakresie położnictwa i 

ginekologii 
10 226 10 311 0 0   

cytologia 179 0 0 0   

Razem wartość całego kontraktu 1 625 557 1 652 016 1 627 282 1 599 498 739 827 788 564 

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań Szpitala 

W zakresie specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego poradnie ogółem wykonują 

kontrakt z przekroczeniem. Jedynie w 2010 r. ogółem kontrakt został wykonany w nieco 

ponad 98%. W I połowie 2011 r. jedynie poradnie: ginekologiczno-położnicza w Dąbrowie, 

ortopedyczna i kardiologiczna w Mogilnie nie wykonały kontraktu w 100%. Wszystkie inne 

poradnie w tym okresie czasu kontrakt przekroczyły.  

Tabela 45. Wykonanie kontraktu w zakresie ambulatoryjnego lecznictwa 

specjalistycznego w okresie 01.01.2009 – 30.06.2011 (%) 

Wyszczególnienie 2009 2010 I poł. 2011 

MOGILNO 

świadczenia w zakresie kardiologii 87,8% 80,2% 95,9% 

świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii 107,0% 100,9% 106,1% 

świadczenia w zakresie neurologii 106,5% 107,6% 146,5% 

świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii 97,8% 97,0% 100,9% 

cytologia 100,0% 91,0% 0,0% 

świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej 99,5% 94,3% 111,4% 

świadczenia w zakresie reumatologii   101,0% 

świadczenia w zakresie diabetologii 95,5% 69,3%  

świadczenia w zakresie okulistyki 145,6% 125,9% 134,7% 
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Wyszczególnienie 2009 2010 I poł. 2011 

świadczenia w zakresie otolaryngologii 96,1% 88,9% 111,9% 

świadczenia w zakresie urologii 110,9% 111,1% 105,2% 

świadczenia w zakresie endokrynologii 85,6% 74,9%  

świadczenia w zakresie onkologii 92,8% 98,1%  

świadczenia w zakresie ortopedii   95,1% 

STRZELNO 

świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii 92,7% 85,3%  

świadczenia w zakresie neurologii 97,8% 85,3%  

świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc 100,0% 100,7%  

świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii 99,9% 108,8% 101,9% 

cytologia 48,9% 98,7% 0,0% 

świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej 107,2% 110,4% 106,0% 

świadczenia w zakresie diabetologii 148,4% 104,7%  

świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu 105,1% 100,7%  

świadczenia w zakresie otolaryngologii 101,9% 87,1% 102,6% 

świadczenia w zakresie urologii 101,3% 79,7%  

świadczenia w zakresie alergologii 0,0% 0,0%  

DĄBROWA 

świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii 99,9% 0,0% 89,9% 

cytologia 14,3%  0,0% 

WYLATOWO 

świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii 100,8%   

cytologia 0,0%   

Razem wartość całego kontraktu 101,6% 98,3% 106,6% 

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań Szpitala 

Podobnie, jak w przypadku lecznictwa szpitalnego, Szpital nie ogranicza dostępu do 

udzielanych świadczeń zdrowotnych. Istotny jest fakt, iż w 9 kontraktowanych od 2008 r. 

zakresach AOS tylko w 3 przypadkach NFZ zwiększył ceny jednostkowe,  

w 3 obniżył oraz w 3 pozostawił bez zmian. 
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2.3.5.3. Leczenie stomatologiczne 

Tabela 46. Plan i realizacja kontraktu w zakresie leczenia stomatologicznego w okresie 

01.01.2009 – 30.06.2011 

Wyszczególnienie 
2009 2010 I poł. 2011 

plan wyk. plan wyk. plan wyk. 

MOGILNO 

Świadczenia 

ogólnostomatologiczne 
140 633 105 108 118 272 114 178 62 700 55 652 

STRZELNO 

Świadczenia 

ogólnostomatologiczne 
    66 000 66 382 

Razem wartość całego kontraktu 140 633 105 108 118 272 114 178 128 700  122 034  

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań Szpitala 

Z uwagi na niedowykonania w latach 2009-2010 kontrakt w zakresie leczenia 

stomatologicznego został zmniejszony. Na 2011 r. Szpital zakontraktował dodatkowo 

świadczenia w gabinetach w Strzelnie, co pozwoliło ogólnie zwiększyć kontrakt ponad 

dwukrotnie. Analizując wykonanie kontraktu w I połowie 2011 r. należy wskazać, iż  

w Mogilnie wystąpiło niedowykonanie, a Strzelnie niewielkie przekroczenie. Ceny 

jednostkowe za udzielanie świadczeń w tym zakresie nie uległy zmianie od 2009 r. 

Tabela 47. Wykonanie kontraktu w zakresie leczenia stomatologicznego w okresie 

01.01.2009 – 30.06.2011 (%) 

Wyszczególnienie 2009 2010 I poł. 2011 

MOGILNO 

Świadczenia ogólnostomatologiczne 74,7% 96,5% 88,8% 

STRZELNO 

Świadczenia ogólnostomatologiczne   100,6% 

Razem wartość całego kontraktu 74,7% 96,5% 94,8% 

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań Szpitala 
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2.3.5.4. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 

W porównaniu do 2010 r. wartość kontraktu na świadczenia realizowane w ZOL została 

zmniejszona w 2011 r. o prawie 7%. W 2010 r. Szpital zrealizował kontrakt jedynie  

w 88,3%. Według danych za I półrocze 2011 r. niedowykonanie kontraktu wyniosło 12,8%. 

Cena jednostkowa za udzielanie świadczeń w tym zakresie wzrosła od 2009 r. o niecałe 1,5% 

(1 zł). 

Tabela 48. Plan i realizacja kontraktu w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i 

opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w okresie 01.01.2009 – 30.06.2011 

Wyszczególnienie 
2009 2010 I poł. 2011 

plan wyk. plan wyk. plan wyk. 

ZOL 1 327 410 1 327 025 1 328 964 1 172 998 621 250  541 986  

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań Szpitala 

Tabela 49. Wykonanie kontraktu w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych 

w ramach opieki długoterminowej w okresie 01.01.2009 – 30.06.2011 (%) 

Wyszczególnienie 2009 2010 I poł. 2011 

ZOL 100,0% 88,3% 87,2% 

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań Szpitala 

2.3.5.5. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 

Tabela 50. Plan i realizacja kontraktu w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia 

uzależnień w okresie 01.01.2009 – 30.06.2011 r. 

Wyszczególnienie 
2009 2010 I poł. 2011 

plan wyk. plan wyk. plan wyk. 

MOGILNO 

Opieka psychiatryczna dla 

dorosłych 
151 541 151 532 88 560 124 785 45 882 54 927 

Leczenie uzależnień 103 501 111 090 100 040 120 893 65 000 49 725 

STRZELNO 

Opieka psychiatryczna dla 

dorosłych 
55 915 55 942 46 404 38 583 21 600 16 182 
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Wyszczególnienie 
2009 2010 I poł. 2011 

plan wyk. plan wyk. plan wyk. 

Razem wartość całego kontraktu 310 958 318 564 235 004 284 261 109 541  120 834  

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań Szpitala 

W ogólnym ujęciu w latach 2009-2010 Szpital zrealizował nadwykonania w zakresie opieki 

psychiatrycznej dla dorosłych oraz niedowykonania w zakresie leczenia uzależnień. W I 

połowie 2011 r. w ogólnym ujęciu nadwykonania w realizacji kontraktu wyniosły 10,3%. W 

zakresie opieki psychiatrycznej dla dorosłych w Strzelnie zaobserwować można znaczne 

niedowykonania, podczas gdy w Mogilnie znaczne przekroczenia. W zakresie leczenia 

uzależnień w I połowie 2011 r. niedowykonanie wyniosło 11,7%.  

Kontrakt zawarty na 2011 r. jest o 15% niższy niż w 2008 r. Ceny jednostkowe świadczeń w 

zakresie opieki psychiatrycznej dla dorosłych od 2009 r. nie uległy zmianie, natomiast  

w przypadku leczenia uzależnień wzrosły zaledwie o niecałe 4%. 

Tabela 51. Wykonanie kontraktu w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień  

w okresie 01.01.2009 – 30.06.2011 r. (%) 

Wyszczególnienie 2009 2010 I poł. 2011 

MOGILNO 

Opieka psychiatryczna dla 

dorosłych 
100,0% 140,9% 119,7% 

Leczenie uzależnień 107,3% 120,8% 76,5% 

STRZELNO 

Opieka psychiatryczna dla 

dorosłych 
100,0% 83,1% 74,9% 

Razem wartość całego kontraktu 102,4% 121,0% 110,3% 

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań Szpitala 

2.3.5.6. Rehabilitacja lecznicza 

Zapotrzebowanie na usługi w zakresie rehabilitacji leczniczej jest znacznie wyższe niż 

poziom kontraktowania przez NFZ. W każdym okresie czasu Szpital realizuje świadczenia 

ponadlimitowe, pomimo iż poziom finansowania z NFZ jest corocznie zwiększany. Również 

w przypadku świadczeń rehabilitacyjnych ceny jednostkowe nie uległy zmianie od 2009 r. 
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Tabela 52. Plan i realizacja kontraktu w zakresie rehabilitacji leczniczej w okresie 

01.01.2009 – 30.06.2011 r. 

Wyszczególnienie 2009 2010 I poł. 2011 

plan wyk. plan wyk. plan wyk. 

MOGILNO 

Opieka rehabilitacyjna 8 472 12 610 10 505 12 272 9 000  9 932  

Fizjoterapia ambulatoryjna 353 542 395 543 360 000 459 336 156 000  165 164  

STRZELNO 

Fizjoterapia ambulatoryjna     34 000  37 173  

Razem wartość całego 

kontraktu 
362 014 408 153 370 505 471 608 199 000 212 269 

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań Szpitala 

Tabela 53. Wykonanie kontraktu w zakresie rehabilitacji leczniczej w okresie 01.01.2009 

– 30.06.2011 (%) 

Wyszczególnienie 2009 2010 I poł. 2011 

MOGILNO 

Opieka rehabilitacyjna 148,8% 116,8% 110,4% 

Fizjoterapia ambulatoryjna 111,9% 127,6% 105,9% 

STRZELNO 

Fizjoterapia ambulatoryjna   109,3% 

Razem wartość całego kontraktu 112,7% 127,3% 106,7% 

źródło: opracowano na podstawie sprawozdań Szpitala 

2.3.5.7. Pozostałe świadczenia 

Oprócz świadczeń wymienionych w pkt. 2.3.5.1. – 2.3.5.6. Szpital posiada zakontraktowane 

świadczenia w niżej wymienionych zakresach: 

1) ratownictwo medyczne, 

2) świadczenia gwarantowane w zakresie POZ (świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ, 

położnej POZ, pielęgniarki szkolnej), 

3) świadczenia gwarantowane w zakresie POZ (świadczenia nocnej i świątecznej opieki 

medycznej w POZ, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej  

i pielęgniarskiej w POZ oraz transportu sanitarnego w POZ), 
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4) świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej na obszarze zabezpieczenia do 50 000 

osób. 

Ze względu na charakter rozliczeń (ryczałt miesięczny lub dzienny) usługi medyczne 

wymienione w pkt. 1 i 4 realizowane są zgodnie z zakontraktowanymi stawkami 

ryczałtowymi (ratownictwo medyczne – ryczałt dobowy, nocny POZ – ryczałt miesięczny) 

bez względu na ilość udzielonych świadczeń medycznych w danym okresie rozliczeniowym. 

Ceny jednostkowe (stawki ryczałtowe) udzielania przedmiotowych świadczeń na przestrzeni 

ostatnich dwóch lat praktycznie pozostały na niezmienionym poziomie.  

Świadczenia wymienione w punktach 2-3 są świadczeniami nielimitowanymi w odniesieniu 

do stawek i liczby pacjentów objętych opieką, jak również ilości udzielonych porad na rzecz 

tych pacjentów (stawka kapitacyjna na zadeklarowanego pacjenta). Podobnie jak w 

przypadku innych zakresów świadczeń ceny jednostkowe ustalane przez NFZ na przestrzeni 

ostatnich dwóch lat utrzymywały się na zbliżonym poziomie. 
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2.4. Kadra 

2.4.1. Analiza liczby i struktury  

Stan zatrudnienia personelu lekarskiego zdaniem audytora jest optymalny do prawidłowego 

funkcjonowania SP ZOZ Mogilno. 

W zakresie średniego personelu medycznego należy wskazać, że zatrudnienie średniego 

personelu medycznego przekracza normę zatrudnienia liczoną metodą zawodową przy 

średnim wskaźniku obłożenia łóżek. 

Tabela 54. Analiza porównawcza zapotrzebowania na obsadę pielęgniarek/położnych 

pracujących na dwie zmiany w SPZOZ w Mogilnie 

Oddział 
Liczba 

łóżek 

Metoda 

zawodowa 

100% obłożenia 

Średni 

wskaźnik 

obłożenia 

Metoda 

zawodowa 

przy średnim 

wskaźniku 

obłożenia 

Faktyczne 

zatrudnienie 
Różnica 

Oddział 

Wewnętrzny 

Strzelno 

30 16,4 64% 10,5 15 4,5 

Oddział 

Wewnętrzny 

Mogilno 

30 16,4 71% 11,6 14 2,4 

Odział 

Chirurgiczny 
25 13,7 26% 3,6 10 6,4 

Oddział 

pediatryczny 
15 8,2 45% 3,7 9 5,3 

Oddział 

Położniczo - 

Ginekologiczny 

19 10,4 64% 6,7 11 4,3 

Oddział 

Noworodkowy 
13 7,1 34% 2,4 5 2,6 

ZOL 35 19,2 100% 19,2 21 1,8 

  91,4  57,7 85,0 27,3 

źródło: opracowano na podstawie danych Szpitala 
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Należy jednak podkreślić, że przy obecnej strukturze funkcjonowania tak znaczne redukcję są 

niemożliwe, ponieważ skutkowałyby to brakiem możliwości zabezpieczenia działalności 

Szpitala w zakresie organizacyjnym. W części Raportu dotyczącej restrukturyzacji 

działalności Szpitala audytor wskazał proponowane redukcje etatów średniego personelu 

medycznego, które nie wpłyną na funkcjonowanie poszczególnych oddziałów. 

W zakresie pozostałego personelu Szpitala zdaniem audytora występują przerosty 

zatrudnienia. Szczegóły dotyczące optymalizacji zatrudnienia zostały opisane w pkt. 5 

‘Strategia rozwoju’. 

Wszyscy pracownicy Szpitala posiadają odpowiednie doświadczenie oraz kompetencje 

zawodowe wymagane na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy.  

Należy jednak wskazać, iż tylko cztery osoby z działu finansowo – księgowego posiadają 

wykształcenie kierunkowe tj. ekonomiczne. 

2.4.2. Analiza podziału odpowiedzialności, decyzyjności i działań 

Dyrektor Naczelny jest odpowiedzialny za operacyjne zarządzanie SP ZOZ Mogilno. 

Główny Księgowy Szpitala odpowiedzialny jest między innymi za całokształt spraw 

związanych z prowadzeniem księgowości. W komórce księgowości prowadzona jest 

ewidencja handlu, środków trwałych i wyposażenia, środków pieniężnych, dokumentów i 

rozrachunków. Dekretowane są dokumenty, rozliczane koszty, jak również przygotowywana 

jest sprawozdawczość na zewnętrzne i wewnętrzne potrzeby Szpitala. Przez kasjera 

realizowany jest obrót gotówkowy oraz prowadzona jest ewidencja magazynowa. W komórce 

płac naliczane są wynagrodzenia dla pracowników, PFRON, składki na ubezpieczenia 

społeczne, podatki oraz rozliczane są koszty płac. 

Pielęgniarka Naczelna podlega bezpośrednio Dyrektorowi SP ZOZ Mogilno i jest zatrudniona 

w wyniku postępowania konkursowego. Naczelna Pielęgniarka jest odpowiedzialna za 

zagwarantowanie kompleksowej profesjonalnej opieki pielęgniarskiej w SP ZOZ Mogilno. 

Naczelna Pielęgniarka jest zwierzchnikiem średniego i niższego personelu.  
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Naczelna Pielęgniarka sprawuje swoją funkcję przy pomocy bezpośrednio jej podległych: 

Pielęgniarki Przełożonej, pielęgniarek oddziałowych i pielęgniarek koordynujących pracę 

innych pielęgniarek i zapewnia wyposażenie oddziałów w odpowiedni sprzęt, materiały 

medyczne i leki. 

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych wspomaga Dyrektora Naczelnego, któremu podlega, w 

bieżącym zarządzaniu Szpitalem. Jest bezpośrednio odpowiedzialny za działanie obu działów 

administracyjno – gospodarczych (zarówno w Mogilnie jak i w Strzelnie), a także za sekcję 

informacji medycznej, dział transportu, magazyn oraz prace głównego energetyka i inspektora 

p/poż. Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych nadzoruje pracę niektórych podległych 

komórek organizacyjnych przy pomocy dedykowanych kierowników. Jest zwierzchnikiem: w 

dziale administracyjno – gospodarczym w Strzelnie - Kierownika Administracyjno – 

Gospodarczego, w dziale sekcji informacji medycznej – Kierownika Sekcji, w dziale 

transportu – Kierownika Działu. 

Kierownik Administracyjno – Gospodarczy jest odpowiedzialny za funkcjonowanie działu 

administracyjno – gospodarczego w Strzelnie.  

Lekarz Naczelny w Mogilnie jest odpowiedzialny za pracę personelu wyższego w Izbie 

Przyjęć, Oddziale Wewnętrznym i Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym. Jego obowiązki 

obejmują również nadzór nad pracą pracowni zlokalizowanych na terenie szpitala oraz 

przechowywalni zwłok. Lekarz Naczelny w Mogilnie podlega bezpośrednio Dyrektorowi 

Naczelnemu. 

Analogiczne są obowiązki Lekarza Naczelnego w Strzelnie. Z tym, że nadzoruje on pracę 

personelu wyższego na pięciu Oddziałach Szpitalnych. Podobnie odpowiada on za personel 

wyższy również na Izbie Przyjęć, w pracowniach funkcjonujących na terenie filii w Strzelnie 

oraz przechowywalni zwłok. 

Pielęgniarka Przełożona w Strzelnie podlega bezpośrednio Naczelnej Pielęgniarce. Kontroluje 

ona pracę personelu średniego i niższego na Izbie Przyjęć i Oddziałach Szpitalnych w 

Strzelnie. 



92 
 

     
 

Kierownik SIM oraz Kierownik Działu Transportu odpowiadają za pracę podległych im 

odpowiednich komórek. Kierownik SIM koordynuję pracę podległych mu sześciu referentów, 

natomiast kierownik Działu Transportu jest odpowiedzialny za rzetelne wykonywanie 

obowiązków kierowców, referenta i sanitariuszy zatrudnionych w swoim dziale. 

Podział odpowiedzialności, decyzyjności i działań w ramach funkcjonujących w Szpitalu 

działów należy uznać za prawidłowy. 

2.4.3. Analiza sposobów motywowania 

Pracownicy SP ZOZ w Mogilnie są premiowani jedynie za zadania, których wykonanie 

wykracza poza umownie ustalony zakres obowiązków. Tego rodzaju premie mają charakter 

stały i są przyznawane okresowo. 

Nie stosuje się również innych form wynagradzania, w tym świadczeń pracowniczych w 

formie bonusów, wynagrodzeń w postaci udziału w zyskach, preferencyjnych warunków 

zwolnienia, dodatków motywacyjnych, premii i innych (służbowe samochody, telefony 

komórkowe, voucherów, dofinansowania ). 

W kontekście trudnej sytuacji finansowej Szpitala powyższe należy uznać za prawidłowe. 

Stosuje się również wynagradzanie lekarzy na zasadzie „wynagrodzenia za wykonany 

zabieg”. Powyższe dotyczy lekarzy na oddziale ginekologiczno – położniczym oraz jednego 

lekarza na oddziale chirurgicznym. Audytor sugeruje rozważenie wynagradzania lekarzy od 

wykonywanego zabiegu w szerszym zakresie. 

 

2.4.4.  Analiza systemów i zasad oceniania kadry 

Szpital Powiatowy w Mogilnie nie stosuje sformalizowanych praktyk oceniania 

zatrudnionych pracowników. 

 
2.4.5. Analiza słabych i mocnych stron kadry  

Do mocnych stron kadry personelu medycznego należy zaliczyć przede wszystkim duże 

doświadczenie. Z przeprowadzonej przez audytora analizy można również wnioskować, że 

kadra medyczna posiada dobrą renomę wśród lokalnej społeczności. Zaletą jest również 

oddanie personelu w stosunku do pacjentów. 



93 
 

     
 

Do mocnych stron kadry działu finansowo-ekonomicznego należy zaliczyć przede wszystkim 

szeroką wiedzę z zakresu rachunkowości oraz umiejętności posługiwania się 

specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym. Z zakresu tzw. kompetencji miękkich 

mocną stroną jest integracja całego zespołu, komunikatywność oraz łatwość nawiązywania 

kontaktów.  

Mając na uwadze obecne, częste zmiany przepisów słabą stroną działu finansowo - 

księgowego jest brak ciągłego kształcenia i doskonalenia zawodowego. Należy jednak 

podkreślić, iż wszyscy pracownicy działu posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe 

oraz wiedzę merytoryczną pozwalającą na należyte wypełnianie powierzonych im 

obowiązków. 

Podobnie sytuacja przedstawia się w zakresie personelu medycznego. Poznanie nowych 

technik leczenia oraz innowacji w zakresie stosowanych procedur medycznych z pewnością 

wpłynęłoby na podniesienie obecnego poziomu kwalifikacji personelu medycznego  
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2.5. Możliwości rozwoju 

2.5.1. Analiza planowanych inwestycji 

W 2011 r. i kolejnych latach Szpital planuje realizację niżej wymienionych inwestycji: 

1) dobudowa klatki schodowej z szybem windowym oraz sanitariatami oraz wykonanie 

instalacji gazów medycznych w szpitalu filia w Mogilnie na kwotę 950.000 złotych, 

2) dobudowa klatek schodowych oraz sal chorych, wyrównanie różnicy poziomów między 

oddziałami przez wbudowanie windy, modernizacja oddziału ginekologiczno-

położniczego i dziecięcego, modernizacja sali operacyjnej, instalacja gazów medycznych 

w szpitalu filia w Strzelnie na łączną kwotę 2.307.000 złotych, 

3) przeniesienie przychodni w Strzelnie z ulicy Św. Ducha na ulicę Powstania 

Wielkopolskiego, 

4) ucyfrowienie aparatów RTG, wykonanie sieci wewnętrznej oraz włączenie do tej sieci 

nowej aparatury medycznej. 

SP ZOZ Mogilno ma przygotowaną również koncepcję nadbudowy, rozbudowy i 

modernizacji Szpitala w Strzelnie. 

Koncepcja ta zakłada między innymi: 

+ wybudowanie nowoczesnego Bloku Operacyjnego w nadbudowanej części Szpitala, 

+ przeniesienie Oddziału Dziecięcego do nadbudowanej części Szpitala (nad stacje 

dializ), 

+ przeniesienie Oddziału Położniczego w miejsce dzisiejszego Oddziału Chirurgicznego 

i wykorzystanie aktualnego Bloku Operacyjnego, jako sali cięć cesarskich, 

+ przeniesienie administracji i części socjalnej w miejsce dzisiejszego Oddziału 

Dziecięcego. 

Wszystkie wyżej wymienione inwestycje, oprócz zadania wymienionego w pkt. 4, 

podyktowane są koniecznością dostosowania pomieszczeń Szpitala do obowiązujących 

przepisów prawa. Szacunkowe łączne nakłady na dostosowanie wszystkich obiektów Szpitala 

wynoszą 21,0 mln zł. 
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2.5.2. Analiza sposobów finansowania inwestycji  

Inwestycje dokonywane przez Szpital, wobec braku generowania zysków i nadwyżki 

finansowej, finansowane są w głównej mierze ze środków pochodzących z funduszy 

unijnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dotacji  

i pożyczek otrzymywanych od organu założycielskiego. 

Mając na względzie sytuację finansowo-ekonomiczną Szpitala (brak zdolności kredytowej) 

wyżej opisany dobór źródeł finansowania inwestycji należy uznać za optymalny. 

2.5.3.  Identyfikacja trudności i szans rozwojowych 

Główne trudności, z którymi boryka się Szpital mają charakter finansowy. SP ZOZ w 

Mogilnie w obecnej strukturze i formie działania nie jest w stanie, w aspekcie 

ekonomicznym, efektywnie funkcjonować. 

 

Problemy natury finansowej mają swoje bezpośrednie przełożenie na szereg innych, bardziej 

lub mniej istotnych kwestii – np. brak możliwości odpowiedniego rozwoju, brak inwestycji, 

obniżone morale części pracowników. 

 

Drugim istotnym problemem jest brak kadry medycznej – lekarzy specjalistów. Szpital musi 

przepłacać za lekarzy, aby zainteresować ich pracą w swoich jednostkach. Sytuacja ta jest 

jedną z głównych przyczyn trudności finansowych Szpitala, o których wspomniano powyżej. 

 

Audytor widzi szanse na rozwój i zminimalizowanie skutków wymienionych czynności 

poprzez głęboką restrukturyzację Szpitala i optymalizację jego działalności. Szczegóły 

restrukturyzacji i optymalizacji zostały opisane w pkt. 5 - 7 niniejszego opracowania. 

 

2.5.4.  Analiza perspektyw rozwoju 

Do głównych czynników odpowiadających za rozwój rynku i mogących mieć istotny wpływ 

na działalność SP ZOZ w Mogilnie w ciągu najbliższych lat zalicza się: 

+ wzrost zamożności społeczeństwa - udział wydatków na ochronę zdrowia jako % 

PKB w krajach UE zwiększał się wraz z dotychczas odnotowanym wzrostem 

gospodarczym. Wydatki na ochronę zdrowia, jako % PKB należą w Polsce do 
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najniższych w UE. Istnieje przekonanie, graniczące z pewnością, że wraz z 

oczekiwanym wzrostem gospodarczym w Polsce a tym samym wzrostem zamożności 

społeczeństwa udział wydatków na ochronę zdrowia w Polsce osiągnie zbliżony 

udział do średniej dla bardziej rozwiniętych krajów UE (szerzej w pkt. 3.4. w części 

poświęconej czynnikom ekonomicznym) 

+ powstanie kilku niezależnych funduszy zdrowia - konkurencja pomiędzy 

funduszami/kasami zdrowia sprzyjać będzie zwiększeniu zapotrzebowania na 

prywatne usługi medyczne. Kilka niezależnych funduszy/kas rywalizowało będzie 

między sobą, w pozyskaniu pacjentów głównie jakością oferowanych  usług. Z drugiej 

strony o pozyskanie najlepszych, placówek, fundusze/kasy będą rywalizowały 

oferowanymi im stawkami za wykonane procedury 

+ starzenie się społeczeństwa - kolejnym czynnikiem wpływającym na pozytywne 

perspektywy rozwoju prywatnych usług medycznych w Polsce jest szybko 

postępujące starzenie się społeczeństwa. Zjawisko to wpłynie na wzrost popytu na 

usługi medyczne. 

+ kampanie społeczne – szereg kampanii społecznych w sposób bezpośredni lub 

pośredni propaguje zdrowie, zwraca uwagę na jego wartość oraz zwraca uwagę na 

istotność dbania o nie. Świadomość cenności zdrowia podkreślana jest przez 

kampanie związane z: aktywnym i zdrowym trybem życia, unikaniem i  rzucaniem 

nałogów, zdrowym sposobem odżywiania się, czy też koniecznością dokonywania 

okresowych, profilaktycznych badań medycznych.  

+ pozostałe - implantowanie technologii medycznych charakteryzujących się 

największą efektywnością kosztową, optymalizacja kosztów.  

 

2.5.5.  Analiza stopnia innowacyjności i zdolności do podejmowania ryzyka 

Innowacyjność SP ZOZ w Mogilnie jest dość ograniczona. Na taki stan rzeczy wpływa 

głównie działanie Szpitala w zakresie podstawowych świadczeń medycznych. Innowacyjność 

zawęża się więc w takim przypadku do nowoczesnych technik leczenia, nowych procedur 

medycznych, sposobu podejścia do pacjenta oraz wszystkich aspektów związanych z 

nowoczesnym zarządzaniem podmiotem funkcjonującym na rynku usług medycznych. 
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Zdolność SP ZOZ w Mogilnie do podejmowania ryzyka należy ocenić jako znikomą, co jest 

tendencją naturalną i prawidłową w sytuacji generowania ujemnego wyniki z całej 

działalności i posiadania istotnych problemów finansowych. Racjonalizacja kosztów i 

konieczność ich znacznego ograniczania ma zasadniczy wpływ na poziom podejmowanego 

ryzyka. 

 

2.5.6.  Analiza planów mających na celu poprawę organizacji przedsiębiorstwa 

Audytorowi przedstawiony został plan restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Mogilnie opracowany przez Dyrektora Naczelnego na 2000 rok i lata 

następne. Plan zakładał: 

1) adaptacje pomieszczeń na potrzeby laboratorium – nowy gmach szpitala w Strzelnie. 

2) przeniesienie oddziału wewnętrznego do pomieszczeń w budynku głównym. 

3) przygotowanie pomieszczeń po oddziale wewnętrznym na utworzenie placówki 

opiekuńczo – pielęgniarskiej 

4) przystąpienie do prac organizacyjnych związanych z utworzeniem na terenie 

przychodni apteki otwartej – parter lub pomieszczenia po protezowni. 

5) złożenie wniosku do Sądu Gospodarczego o wszczęcie postępowania z wierzycielami 

SPZOZ Mogilno 

6) budowę sieci ciepłowniczej lub kotłowni gazowo – olejowej dla potrzeb szpitala 

w Mogilnie 

7) dokończenie modernizacji oddziału przewlekłego w skrzydle po położnictwie i sali 

operacyjnej 

8) do roku 2005 przemieszczenie oddziału wewnętrznego na parter i połączenie go z 

diagnostyką szpitalną i izbą przyjęć 

9) renegocjacje po pierwszym kwartale z PKKCH w sprawie: 

+ wysokości stawki osobodnia na oddziale dla przewlekle chorych 

+ ilości procedur na oddziale położniczym i noworodkowym, oraz 

chirurgicznym 

+ uruchomienia poradni internistycznej 

Większość z założonych punktów planu restrukturyzacji została zrealizowana. 
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2.5.7. Weryfikacja posiadanych zasobów ludzkich oraz potencjału i możliwości ich   

indywidualnego wzrostu i rozwoju 

Posiadane przez SP ZOZ zasoby ludzkie zostały poddane głębokiej weryfikacji w pkt. 2.4., a 

w szczególności pkt. 5 niniejszego opracowania. 

 

Zdaniem audytora możliwości indywidualnego wzrostu i rozwoju zasobów ludzkich są 

ograniczone przez wiek kadry oraz brak uczestnictwa w szkoleniach i innych spotkaniach 

podnoszący kwalifikację personelu. Zważywszy na sytuację Szpitala i towarzyszących mu 

trudności powyższe ograniczenia należy uznać za akceptowalne. 
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2.6. Efektywność pracy 

2.6.1. Analiza kosztów bezczynności 

Przeprowadzony audyt nie wykazał poziomu kosztów bezczynności odbiegającego od 

ogólnych standardów w innych zakładach opieki zdrowotnej (znanych audytorowi). 

 

2.6.2. Analiza kosztów utraconych szans 

Zdaniem audytora SP ZOZ w Mogilnie nie charakteryzuje się istotnym poziomiem kosztów 

utraconych szans. 

 

2.6.3. Weryfikacja dominującego charakteru pracy (zespołowy - indywidualny) 

Na podstawie przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że w Szpitalu dominuję zespołowy 

charakter pracy. Zarówno personel medyczny pracujący na poszczególnych oddziałach 

szpitala, jak również pozostali pracownicy (w tym administracyjni) wydają się być 

audytorowi zintegrowani i zorientowani na wspólny cel jakim jest optymalne świadczenia 

usług medycznych lokalnemu społeczeństwu. 

 

W okresie przeprowadzanej analizy audytor nie napotkał na niepokojące sygnały mogące 

mieć negatywny wpływ na pracę całego zespołu. 

 

2.6.4. Analiza poziomu motywacji i zaangażowania kadry 

W wyniku przeprowadzonych rozmów i analiz audytorowi udało się ustalić, że część 

personelu wykazuje braki motywacji. 

Dotyczy to przede wszystkim personelu średniego, który narzeka na poziom swoich 

zarobków i brak bodźców motywacyjnych. Sytuację w kontekście problemów finansowych 

Szpitala zdaniem audytora należy uznać za naturalną. 

Również pośród reszty personelu daje się odczuć oznaki zniechęcenia. Pracownicy mają 

poczucie braku wpływu na możliwość zmiany słabej sytuacji Szpitala.  
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2.6.5. Badanie poziomu poczucia wartości pracownika 

Zatrudnieni w Szpitalu pracownicy wykazują odpowiedni poziom swojej wartości. Audytor 

nie napotkał na istotne problemy pracowników w tym zakresie, mogące mieć negatywny 

wpływ na działanie poszczególnych jednostek Szpitala oraz jego całości. 

 

2.6.6. Weryfikacja stopnia utożsamiania się z pracą i zespołem 

Personel wykazuje odpowiedni stopień utożsamiania się ze swoją pracą i zespołem. Część 

pracowników mając świadomość trudnej sytuacji Szpitala stara się mu pomagać na własną 

ręke (m.in. organizacja darowizn z zewnątrz). 

 

2.6.7. Analiza zgodności poziomu i złożoności obowiązków wynikających z danej pracy, 

a możliwościami pracownika 

Wszyscy pracownicy SP ZOZ, z którymi audytor przeprowadził rozmowy, w trakcie audytu 

posiadają odpowiednie kwalifikacje i cechy charakterologiczne umożliwiające odpowiednią i 

sprawną realizację stawianych przed nimi obowiązków. Każdy z pracowników posiada zakres 

obowiązków adekwatny do zajmowanego stanowiska. 

 

W trakcie przeprowadzanego badania audytor nie napotkał na żadne nieścisłości w zakresie 

powierzanych pracownikom obowiązków, które mogłyby mieć negatywny wpływ na sprawne 

funkcjonowanie całej placówki. 

 

2.6.8. Analiza efektywności pracy na poszczególnych stanowiskach 

Zdaniem audytora praca na poszczególnych stanowiskach przebiega w sposób efektywny i 

sprawny.  

 

Wspomniane obniżone morale pracowników oraz sygnały o braku motywacji części zespołu, 

wynikające z trudnej sytuacji Szpitala, nie mają istotnego wpływu na rzetelne wykonywanie 

obowiązków na poszczególnych stanowiskach, a co za tym idzie na efektywne fukcjonowanie 

całego zakładu opieki zdrowotnej. 
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2.7. Potencjał wytwórczy 

Analiza posiadanych środków trwałych 

1) Budunki i budowle 

Jak wynika z przedstawionych przez Szpital dokumentów w posiadaniu SP ZOZ Mogilno są 

następujace budynki i budowle: 

+ budynek Szpitala Strzelno, 

+ budynek Szpitala Mogilno, 

+ budynek Przychodnia Strzelno, 

+ budynek Przychodnia Mogilno, 

+ budynek Oddziału Wewnętrznego, 

+ budynek WOZ Gębice, 

+ budynek WOZ Markowice, 

+ budynek WOZ Józefowo, 

+ prosektorium + magazyn , 

+ garaże i pomieszczenia biurowe, 

+ Poradnia Dziecięca – Dom Mieszkalny, 

+ hydrofornia Szpital Mogilno, 

+ magazyn TOPL Strzelno, 

+ droga z Trylinki Strzelno, 

+ studnia głębinowa Strzelno. 

Zdaniem audytora stan techniczny infrastruktury SP ZOZ Mogilno (oprócz wyremontowanej 

części diagnostycznej Szpitala w Strzelnie) oraz standardy pobytowe pacjentów są 

niezadawalające. Jednocześnie audytor musi zaznaczyć, że podobne standardy obserwowane 

są w wielu SP ZOZ na terenie kraju. 

Konieczna jest poprawa stanu technicznego infrastruktury a co za tym idzie standardów 

pobytowych pacjentów oraz dostosowanie infrastruktury do Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r., w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod 
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względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej 

(szczególowy opis planów dostosowawczych w dalszej części niniejszego punktu) 

2) Sprzęt medyczny. Stan techniczny sprzętu. Stopień innowacyjności sprzętu. 

W przeciwieństwie do stanu technicznego infrastruktury SP ZOZ Mogilno, wyposażenie w 

sprzęt medyczny, stan techniczny tego wyposażenia, są na bardzo wysokim poziomie. 

Dyrekcja SP ZOZ Mogilno doskonale wykorzystała możliwości zakupu sprzętu przy 

wsparciu środków pozyskanych z programów unijnych. 

Niezmiernie trudno jest mówić o innowacyjności sprzętu, ponieważ sprzęt, w jaki jest 

wyposażony SP ZOZ Mogilno, należy do podstawowego sprzętu, w jaki powinien być 

wyposażony nowoczesny szpital powiatowy. 

3) Stopień informatyzacji SP ZOZ Mogilno. 

SP ZOZ Mogilno wymaga wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego, 

uwzględniającego charakter struktury organizacyjnej oraz plany rozwoju placówki, 

elastycznego, skalowalnego do potrzeb, oferującego szeroką funkcjonalność oraz obsługę 

wszystkich sfer funkcjonowania SP ZOZ.  

Przy wyborze systemu informatycznego należy wziąć pod uwagę: 

+ elastyczność i dynamikę zmian oprogramowania, dostosowującego go do 

zmieniających się przepisów prawa, wymagań Narodowego Funduszu Zdrowia, 

Ministerstwa Zdrowia, czy po prostu indywidualnych oczekiwań SP ZOZ,  

+ proces wdrożenia - pod tym pojęciem należy rozumieć wiązkę usług, począwszy od 

momentu pierwszych konsultacji pomiędzy zamawiającym a dostawcą po podpisaniu 

umowy, a skończywszy na uruchomieniu wszystkich wymaganych funkcji systemu 

informatycznego,  

+ stała opieka serwisowa oraz konserwacja systemu. 

System to nie tylko prosty zestaw funkcji użytkowych, ale również – a może i przede 

wszystkim – logiczne połączenia między nimi, sieci zależności informacyjnych, sposób 
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rejestracji danych (czyli ergonomia pracy), metody dostępu do danych archiwalnych, 

logistyka obiegu danych, itd. – musi to być rozwiązanie zintegrowane.  

Pod tym pojęciem kryje się zespół w pełni kompatybilnych systemów (z systemem 

nadrzędnym oraz podsystemami), gdzie każdy z podsystemów może tworzyć zarówno 

indywidualną aplikację jak i część większej spójnej struktury informatycznej. Innymi słowy 

zintegrowany system składa się z rdzenia oprogramowania pozwalającego na 

„dobudowywanie” kolejnych funkcji (modułów). Rdzeń systemu zintegrowanego to zestaw 

dowolnie komponowanych funkcji, dobieranych według własnych potrzeb. Można do nich 

zaliczyć moduły tematycznie wspomagające obsługę takich dziedzin pracy szpitala jak: ruch 

chorych (izba przyjęć), oddziały, statystyka (umowy i rozliczenia z kontrahentami, np. NFZ 

oraz zestawienia wewnętrzne), zlecenia, dokumentacja medyczna, koszty leczenia pacjenta, 

planowanie wykorzystania zasobów oraz opcjonalnie – gospodarka żywieniowa oraz 

dietetyka.  

Pozostałe elementy zintegrowanego systemu to: 

+ przychodnia przyszpitalna – zestaw funkcji związanych z rejestracją pacjentów w 

ambulatorium, ich obsługą w gabinetach lekarskich (generowanie dokumentacji 

medycznej), prowadzeniem statystyki oraz sprawozdawczości, 

+ zakażenia szpitalne – rejestracja i statystyka zakażeń, mikrobiologia szpitalna, 

dochodzenie mikrobiologiczne i epidemiologiczne, 

+ diagnostyka laboratoryjna – zarządzanie badaniami oraz pracą zakładu diagnostyki 

laboratoryjnej. Pod tymi pojęciami kryje się wprowadzenie systemu organizacji 

logistyki obiegu zleceń w ramach placówki, kontrola jakości, obsługa pracowni 

specjalistycznych, integracja z urządzeniami laboratoryjnymi, współpraca z 

kontrahentami zewnętrznymi,  

+ diagnostyka medyczna – wspomaganie procesu zarządzania badaniami z zakresu 

diagnostyki obrazowej (USG, RTG, EKG, itd.),  

+ apteka – obsługa apteki szpitalnej w koherencji z apteczkami oddziałowymi,  
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+ administracja – zestaw programów do wspomagania pracy służb administracyjnych 

szpitala w takich dziedzinach jak kalkulacja kosztów, finanse-księgowość, kadry-

płace, środki trwałe, gospodarka magazynowa,  

+ pozostałe podsystemy. 

Audytor rekomenduje wdrożenie w jak najkrótszym czasie zintegrowanego systemu 

informatycznego w SP ZOZ Mogilno, co przyniesie oprócz korzyści organizacyjnych, 

znaczne oszczędności, o czym szerzej mowa w części raportu omawiającej proces 

restrukturyzacji i strategię rozwoju SP ZOZ Mogilno. 

4) Stopień dostosowania infrastruktury do wymagań określonych w Rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r., w sprawie wymagań, jakim powinny 

odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu 

opieki zdrowotnej . 

Jak już wspomniano powyżej Infrastruktura SP ZOZ w Mogilnie w wielu parametrach nie 

spełnia Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r., w sprawie wymagań, jakim 

powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 

zakładu opieki zdrowotnej („Rozporządzenie”). 

Szczególnym problemem jest brak bloku operacyjnego w pełni spełniającego wymogi  ww. 

Rozporządzenie. 

Roporządzenie  z dnia 2 lutego b.r przesunęło termin dostosowania pomieszczeń do jego 

wymagań do dnia 31.12.2016 roku (z 31.12.2012 roku – określonego w poprzednim 

rozporządzeniu). 

SP ZOZ Mogilno posiada trzy programy dostosowawcze obiektów do poprzedniego 

rozporządzenia, które automatycznie stają się programami dostosowawczymi do 

Rozporządzenia z dnia 2 lutego 2011 r.: 

1) Program Dostosowania Obiektów POZ SPZOZ w Mogilnie, 

2) Program Dostosowania SP ZOZ w Mogilnie, Szpital Powiatu Mogileńskiego Filia im. 

J. Strusia w Mogilnie, 
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3) Program Dostosowania SP ZOZ w Mogilnie, Szpital Powiatu Mogileńskiego Filia im. 

Tytusa Chałbińskiego w Strzelnie. 

Następujace elementy Program Dostosowania Obiektów POZ SPZOZ w Mogilnie nie zostały 

zrealizowane do dnia dzisiejszego: 

1) Przychodnia Rejonowa nr 1 w Mogilnie: 

+ wybudowanie windy osobowo – towarowej, 

+ wyznaczenie miejsca dla okryć wierzchnich osób przychodzących i miejsc 

na wózki inwalidzkie, 

+ urządzenie toalety dla osób niepełnosprawnych poruszających sie na 

wózkach inwalidzkich, 

+ wykonanie bezszczelinowe styków cokołów z podłogą oraz wykonanie 

podłóg pokrytych materiałami trwałymi i odpornymi na działanie środków 

myjąco – dezynfekujących zgodnie z wymaganiami, 

+ wymiana okien, 

+ wymiana i instalacja grzejników zgodnie z wymaganiami, 

+ urządzenie kabiny higieny osobistej bezpośrednio połączonej z gabinetem 

ginekologicznym. 

 

2) Przychodnia Rejonowa nr 2 w Mogilnie: 

+ wyznaczenie miejsca dla okryć wierzchnich osób przychodzących i miejsc 

na wózki inwalidzkie, 

+ urządzenie toalety dla osób niepełnosprawnych poruszających się na 

wózkach inwalidzkich, 

+ wykonanie bezszczelinowe styków cokołów z podłogą oraz wykonanie 

podłóg pokrytych materiałami trwałymi i odpornymi na działanie środków 

myjąco – dezynfekujących zgodnie z wymaganiami, 

+ wymiana okien, 

+ wymiana i instalacja grzejników zgodnie z wymaganiami 
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3) Przychodnia Rejonowa w Strzelnie: 

+ wybudowanie windy osobowo – towarowej, 

+ wyznaczenie miejsca dla okryć wierzchnich osób przychodzących i miejsc 

na wózki inwalidzkie, 

+ urządzenie toalety dla osób niepełnosprawnych poruszających sie na 

wózkach inwalidzkich, 

+ wykonanie bezszczelinowe styków cokołów z podłogą oraz wykonanie 

podłóg pokrytych materiałami trwałymi i odpornymi na działanie środków 

myjąco – dezynfekujących zgodnie z wymaganiami, 

+ wymiana okien, 

+ wymiana i instalacja grzejników zgodnie z wymaganiami, 

+ urządzenie kabiny higieny osobistej bezpośrednio połączonej z gabinetem 

ginekologicznym 

 

4) WOZ w Gębicach: 

+ wybudowanie podjazdu umożliwiającego swobodny dostęp dla osób 

niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, 

+ wyznaczenie miejsca dla okryć wierzchnich osób przychodzących i miejsc 

na wózki inwalidzkie, 

+ urządzenie toalety dla osób niepełnosprawnych poruszających sie na 

wózkach inwalidzkich, 

+ wykonanie bezszczelinowe styków cokołów z podłogą oraz wykonanie 

podłóg pokrytych materiałami trwałymi i odpornymi na działanie środków 

myjąco – dezynfekujących zgodnie z wymaganiami, 

+ wymiana okien, 

+ wymiana i instalacja grzejników zgodnie z wymaganiami 
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5) WOZ w Józefowie: 

+ wyznaczenie miejsca dla okryć wierzchnich osób przychodzących i miejsc 

na wózki inwalidzkie, 

+ urządzenie toalety dla osób niepełnosprawnych poruszających sie na 

wózkach inwalidzkich, 

+ wykonanie bezszczelinowe styków cokołów z podłogą oraz wykonanie 

podłóg pokrytych materiałami trwałymi i odpornymi na działanie środków 

myjąco – dezynfekujących zgodnie z wymaganiami, 

+ wymiana okien. 

 

6) WOZ w Markowicach: 

+ wybudowanie podjazdu umożliwiającego swobodny dostęp dla osób 

niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, 

+ wyznaczenie miejsca dla okryć wierzchnich osób przychodzących i miejsc 

na wózki inwalidzkie, 

+ urządzenie toalety dla osób niepełnosprawnych poruszających sie na 

wózkach inwalidzkich, 

+ wykonanie bezszczelinowe styków cokołów z podłogą oraz wykonanie 

podłóg pokrytych materiałami trwałymi i odpornymi na działanie środków 

myjąco – dezynfekujących zgodnie z wymaganiami, 

+ wymiana okien, 

+ wymiana i instalacja grzejników zgodnie z wymaganiami. 

 

7) WOZ Wylatowo: 

+ wyznaczenie miejsca dla okryć wierzchnich osób przychodzących i miejsc 

na wózki inwalidzkie, 

+ urządzenie toalety dla osób niepełnosprawnych poruszających sie na 

wózkach inwalidzkich, 

+ urządzenie szatni dla personelu spełniające wymagania, 
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+ wykonanie bezszczelinowe styków cokołów z podłogą oraz wykonanie 

podłóg pokrytych materiałami trwałymi i odpornymi na działanie środków 

myjąco – dezynfekujących zgodnie z wymaganiami, 

+ wymiana okien, 

+ wymiana i instalacja grzejników zgodnie z wymaganiami. 

 

Następujace elementy Programu Dostosowania SP ZOZ w Mogilnie, Szpital Powiatu  

Mogileńskiego Filia im. J. Strusia w Mogilnie nie zostały zrealizowane do dnia dzisiejszego: 

1) Ogólne: 

+ dostosowanie obiektu do wymagań dla potrzeb osób niepełnosprawnych i 

zabezpieczenia ppoż., 

+ wyznaczenie miejsca dla okryć wierzchnich osób przychodzących i miejsc 

na wózki inwalidzkie; urządzenie toalety dla osób niepełnosprawnych 

poruszających sie na wózkach inwalidzkich, 

+ przeprowadzenie remontu studni głębinowej i stacji hydroforowej, 

+ wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. 

 

2) Izba Przyjęć: 

+ wybudowanie i zorganizowanie izby przyjęć spełniającej wymogi. 

 

3) Oddział Wewnętrzny: 

+ wydzielenie pokoju jednoosobowego z węzłem sanitarnym, 

+ wyodrębnienie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych odrębnych dla kobiet 

i mężczyzn, 

 

 

4) Oddział ZOL: 

+ wyodrębnienie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych odrębnych dla kobiet 

i mężczyzn, 

 



109 
 

     
 

Następujace elementy Programu Dostosowania SP ZOZ w Mogilnie, Szpital Powiatu  

Mogileńskiego Filia im. Tytusa Chałbińskiego w Strzelnie nie zostały zrealizowane do dnia 

dzisiejszego: 

1) Ogólne: 

+ urządzenie pomieszczeń socjalnych dla członków zespołu ratownictwa 

medycznego, 

+ urządzenie szatni i pomieszczeń sanitarno-higienicznych dla personelu 

oddziału wewnętrznego,  chirurgii, ginekologii i położnictwa oraz 

pracowników warsztatów, 

+ urządzenie pomieszczenia przeznaczonego do mycia i dezynfekcji środków 

przeznaczonych do transportu, 

+ przeprowadzenie remontu dachu. 

 

2) Oddział chirurgii: 

+ urządzenie gabinetu chirurgicznego dla pacjentów ambulatoryjnych poza 

oddziałem, 

+ wydzielenie pokoju jednoosobowego  z węzłem sanitarnym 

 

3) Oddział ginekologiczny: 

+ zainstalowanie grzejników zgodnie z wymaganiami, 

+ wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego, 

+ urządzenie toalety dla pacjentów niepełnosprawnych, zgodnie z 

wymaganiami, 

+ wygospodarowanie i urządzenie brudownika, zgodnie z wymaganiami. 

 

4) Oddział położnictwa i neonatologii: 

+ niwelacja róznicy poziomów na oddziale, 

+ ustawienie łóżek w pokojach chorych zgodnie z wymaganiami, 

+ wykonanie bezszczelinowych styków połączeń cokołów z podłogą we 

wszystkich pomieszczeniach, 
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+ wykończenie ścian gabinetu zabiegowego na całej wysokości materiałami 

umożliwiającymi ich mycie i dezynfekcję, 

+ wykończenie ścian przy umywalkach w celu zabezpieczenia ich przed 

zawilgoceniem, 

+ wymiana drzwi nie spełniających wymogów, 

+ wymiana okien, 

+ wymiana grzejników, 

+ zainstalowanie wentylacji nawiewowo – wywiewnej lub klimatyzacji w 

sali intensywnego nadzoru i salach noworodkowych, 

+ zainstalowanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru i oświetlenia 

awaryjnego, 

+ wybudowanie brudowników spełniających wymogi. 

 

5) Zespół porodowy: 

+ wybudowanie śluzy umywalkowo – fartuchowej. 

+ wybudowanie szatni i pomieszczenia higieniczno – sanitarnego dla 

rodziców lub opiekunów 

 

6) Oddział dziecięcy: 

+ wybudowanie szatni i pomieszczenia higieniczno – sanitarnego dla 

rodziców lub opiekunów, 

+ wykonanie bezszczelinowych styków połączeń cokołów z podłogą we 

wszystkich pomieszczeniach, 

+ wymiana części drzwi na oddziale, 

+ wymiana okien, 

+ wymiana grzejników, 

+ zainstalowanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru i oświetlenia 

awaryjnego, 

+ wybudowanie toalety dla pacjentów niepełnosprawnych na wózkach 

inwalidzkich, 
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+ wybudowanie brudowników spełniających wymogi, 

+ wybudowanie śluzy fartuchowo – umywalkowej, 

+ wyposażenie pokojów dla dzieci o łóżka dla rodziców. 

 

7) Blok operacyjny: 

+ usytuowanie bloku operacyjnego na oddziale chirurgicznym nie spełnia 

wymogów – wybudowanie nowego bloku operacyjnego 

+ wybudowanie sali wybudzeń, 

+ wybudowanie pomieszczeń z węzłem sanitarnym dla pracowników bloku 

operacyjnego. 

 

Analiza koniecznych inwestycji 

Jak juz wspomniano wcześniej Szpital planuje realizację niżej wymienionych inwestycji: 

+ dobudowa klatki schodowej z szybem windowym oraz sanitariatami oraz 

wykonanie instalacji gazów medycznych w szpitalu filia w Mogilnie, 

+ dobudowa klatek schodowych oraz sal chorych, wyrównanie różnicy 

poziomów między oddziałami przez wbudowanie windy, modernizacja 

oddziału ginekologiczno- położniczego i dziecięcego, modernizacja sali 

operacyjnej, instalacja gazów medycznych w szpitalu filia w Strzelnie, 

+ przeniesienie przychodni w Strzelnie z ulicy Św. Ducha na ulicę Powstania 

Wielkopolskiego,  

+ ucyfrowienie aparatów RTG, wykonanie sieci wewnętrznej oraz włączenie 

do tej sieci nowej aparatury medycznej. 

SP ZOZ Mogilno ma przygotowaną również koncepcję nadbudowy, rozbudowy i 

modernizacji Szpitala w Strzelnie. 

Koncepcja ta zakłada między innymi: 

+ wybudowanie nowoczesnego Bloku Operacyjnego w nadbudowanej części 

Szpitala, 

+ przeniesienie Oddziału Dziecięcego do nadbudowanej części Szpitala (nad 

stacje dializ), 
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+ przeniesienie Oddziału Położniczego w miejsce dzisiejszego Oddziału 

Chirurgicznego i wykorzystanie aktualnego Bloku Operacyjnego, jako sali 

cięć cesarskich, 

+ przeniesienie administracji i części socjalnej w miejsce dzisiejszego 

Oddziału Dziecięcego. 

Szacunkowe łączne nakłady na dostosowanie wszystkich obiektów Szpitala do wymogów 

mogą wynieść̨ 21,0 mln zł. 

Inwestycje te w znacznym stopniu podniosą potencjał wytwórczy Szpitala. 

Audytor rekomenduje podjęcie decyzji o ostatecznym kształcie inwestycji po ostatecznym 

przyjęciu programu restrukturyzacji i rozwoju SP ZOZ Mogilno. 
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3. Raport z audytu ogólnogospodarczego  

3.1. Lokalny rynek usług medycznych 

3.1.1. Organizacja rynku 

W województwie kujawsko – pomorskim zarejestrowanych jest w sumie 706 zakładów opieki 

zdrowotnej, w tym 144 publicznych. Średnio w ramach wspomnianych zakładów opieki 

zdrowotnej funkcjonuje 11 komórek organizacyjnych (w publicznych 19). ZOZy w 

województwie kujawsko – pomorskim posiadają łącznie ponad 1 000 placówek ochrony 

zdrowia (jednostek organizacyjnych). Szczegółową organizację publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim prezentuje Tabela 55. 

Tabela 55. Ilość publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz wchodzących w ich skład 

placówek ochrony zdrowia i komórek organizacyjnych w województwie kujawsko-

pomorskim na dzień 15 lipca 2011 

Powiat Liczba 

ludności 

ZOZ3 Wielkość 

ZOZ4 

Placówki5 Wielkość 

placówki6 

Komórki7

aleksandrowski 55 218 4 11,250 4 11,250 45 

brodnicki 74 635 3 10,667 4 8,000 32 

bydgoski 88 154 7 15,143 16 6,625 106 

chełmiński 51 315 9 11,222 14 7,214 101 

golubsko – 

dobrzyński 

44 950 2 4,000 2 4,000 8 

grudziądzki 38 401 8 11,625 17 5,471 93 

inowrocławski 166 364 7 16,000 12 9,333 112 

lipnowski 66 591 1 2,000 1 2,000 2 

mogileński 47 284 2 43,500 12 7,250 87 

nakielski 83 991 3 7,000 4 5,250 21 

radziejowski 42 883 2 38,000 9 8,444 76 

rypiński 44 719 2 32,000 5 12,800 64 

sępoleński 40 772 2 7,000 2 7,000 14 

                                                            
3 ZOZy zarejestrowane pod odrębnym numerem księgi rejestrowej 
4 Średnia liczba komórek organizacyjnych funkcjonujących w ramach ZOZ 
5 Jednostki organizacyjne ZOZów np. szpitale, przychodnie, stacje pogotowia ratunkowego itp. 
6 Średnia liczba komórek organizacyjnych funkcjonujących w ramach placówki 
7 Komórki organizacyjne placówek ochrony zdrowia np. poradnie, oddziały szpitalne, pracownie itp. 
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Powiat Liczba 

ludności 

ZOZ Wielkość 

ZOZ 

Placówki Wielkość 

placówki 

Komórki 

świecki 97 151 10 10,200 12 8,500 102 

toruński 82 771 4 10,750 8 5,375 43 

tucholski 47 080 5 6,800 6 5,667 34 

wąbrzeski 35 003 5 6,800 6 5,500 33 

włocławski 85 623 3 10,000 4 7,500 30 

żniński 69 764 4 15,250 6 10,167 61 

m. Bydgoszcz 373 804 28 29,714 64 13,000 832 

m. Grudziądz 100 376 6 37,167 10 22,300 223 

m. Toruń 211 243 20 23,400 38 12,316 468 

m. Włocławek 121 299 7 27,429 27 7,111 192 

źródło: Krajowy Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej 

Na terenie województwa kujawsko – pomorskiego funkcjonuje łącznie 778 jednostek 

organizacyjnych, odpowiadających swoim rodzajem jednostkom funkcjonującym w ramach 

struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie. Ponad 28% 

tych jednostek to jednostki o charakterze publicznym. 

Wykres 4.  Liczba placówek ochrony zdrowia według rodzaju w województwie 
kujawsko – pomorskim na dzień 15 lipca 2011 roku 

 
źródło: Krajowy Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej 
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W województwie kujawsko – pomorskim działają 54 szpitale wielospecjalistyczne (36 

szpitali publicznych i 18 szpitali niepublicznych). W ujęciu ogólnokrajowym stanowią one 

blisko 5,5% wszystkich szpitali wielospecjalistycznych (najwięcej w województwie 

mazowieckim -  171 szpitali wielospecjalistycznych, najmniej w województwie lubuskim – 

25). Publiczne szpitale wielospecjalistyczne w województwie kujawsko – pomorskim 

stanowią 5% wszystkich publicznych szpitali tego rodzaju w całej Polsce. 

Wykres 5. Nasycenie łóżek na 10 000 mieszkańców w szpitalach wielospecjalistycznych 

w województwie kujawsko – pomorskim na dzień 15 lipca 2011 roku 

 
źródło: Krajowy Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej 

 

Na terenie województwa kujawsko – pomorskiego funkcjonuje łącznie 317 przychodni 

wielospecjalistycznej opieki ambualtoryjnej. Publicznych przychodni AOS jest 75, natomiast 

niepublicznych 242. Udział przychodni wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej w 

ogólnej liczbie tego rodzaju jednostek w Polsce wynosi ponad 4% (najwięcej w 

województwie śląskim – 1195, najmniej w województwie opolskim – 127). Publiczne 

przychodnie AOS w województwie kujawsko – pomorskim stanowią ponad 5% wszystkich 

krajowych pubicznych przychodni wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej. 
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Przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest na terenie województwa łącznie 354 (88 

publicznych i 266 niepublicznych). Ponownie ilość tych jednostek kształtuje województwo na 

poziomie 4% łącznej liczby wszystkich przychodni POZ zlokalizowanych na terenie Polski. 

Najwięcej przychodni podstawowej opieki zdrowotnej funkcjonuje na terenie województwa 

mazowieckiego – 1031, najmniej natomiast w województwie opolskim – 218. Publiczne 

przychodnie POZ funkcjonujące na terenie województwa kujawsko – pomorskiego to łącznie 

ponad 5% wszystkich publicznych poradni w ujęciu ogólnopolskim. 

Tabela 56. Liczba placówek ochrony zdrowia według rodzaju w poszczególnych 

powiatach województwa kujawsko – pomorskiego na dzień 15 lipca 2011 roku 

Powiat Szpitale 

wielospecjalistyczne 

Przychodnie 

AOS 

Przychodnie 

POZ 

Stacje 

pogotowia 

ratunkowego 

Zakład opiek. – 

leczniczy i 

pielęgnacyjno – 

opiek. inny niż 

psychiatryczny 

aleksandrowski 2 13 14 1 2 

brodnicki 0 9 18 0 2 

bydgoski 0 10 16 1 1 

chełmiński 1 2 6 1 1 

golubsko – 

dobrzyński 

1 6 9 1 0 

grudziądzki 2 3 11 0 2 

inowrocławski 2 16 27 1 0 

lipnowski 1 6 10 0 2 

mogileński 2 6 9 1 1 

nakielski 3 7 16 2 1 

radziejowski 1 7 9 1 0 

rypiński 1 4 7 1 0 

sępoleński 1 6 8 1 0 

świecki 1 11 16 1 1 

toruński 1 5 22 1 1 

tucholski 1 5 9 2 1 

wąbrzeski 1 6 9 1 1 
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Powiat Szpitale 

wielospecjalistyczne 

Przychodnie 

AOS 

Przychodnie 

POZ 

Stacje 

pogotowia 

ratunkowego 

Zakład opiek. – 

leczniczy i 

pielęgnacyjno – 

opiek. inny niż 

psychiatryczny 

włocławski 0 11 23 0 2 

żniński 1 4 11 1 0 

m. Bydgoszcz 24 93 42 3 4 

m. Grudziądz 2 19 10 0 0 

m. Toruń 4 43 31 4 3 

m. Włocławek 2 25 21 1 3 

Razem 54 317 354 25 28 

źródło: Krajowy Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej 

 

W województwie kujawsko – pomorskim zarejestrowanych jest w sumie 25 stacji (podstacji) 

pogotowia ratunkowego, jednostki opieki doraźnej (11 publicznych i 14 niepublicznych). 

Udział tych jednostek w ogólnokrajowej ilości kształtuje się na analogicznym poziomie jak w 

przypadku przychodni AOS i POZ. Najwięcej stacji pogotowia ratunkowego, jednostek 

opieki doraźnej działa w województwie mazowieckim – 91. Natomiast w opolskim jest ich 

najmniej – 17. Publiczne stacje z województwa kujawsko – pomorskiego to ponad 2,75% 

wszystkich publicznych stacji w kraju. 

 

W sumie 28 zakładów opiekuńczo - leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych innych niż 

psychiatryczne udziela świadczeń medycznych na terenie województwa kujawsko – 

pomorskiego (9 publicznych i 19 niepublicznych). W ujęciu ogólnokrajowym zakłady te 

stanowią ponad 6,5% wszystkich zakładów opiekuńczo - leczniczych i pielęgnacyjno – 

opiekuńczych innych niż psychiatryczne fukcjonujących w Polsce. Najwięcej ZOL-i działa w 

wojewodztwie mazowieckim – 61, najmniej w lubuskim – 11. Publiczne ZOL-e z 



118 
 

     
 

województwa kujawsko – pomorskiego stanowią ponad 5% wszystkich publicznych 

zakładów w Polsce8. 

Wykres 6. Nasycenie łóżek na 10 000 mieszkańców w zakładach opiekuńczo – 

leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych innych niż psychiatryczny w województwie 

kujawsko – pomorskim na dzień 15 lipca 2011 roku 

 
źródło: Krajowy Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej 

 

Jednocześnie w województwie kujawsko – pomorskim działa 19 komórek organizacyjnych 

(oddziałów szpitalnych) – zakład opiekuńczo-leczniczy o kodzie komórki organizacyjnej 

5170 (usługi świadczone przez SP ZOZ w Mogilnie w ramach umowy z NFZ). Oddziały te 

funkcjonują bądź w ramach wyżej opisanych, wyodrębionych jednostek organizacyjnych 

(zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy inny niż psychiatryczny) bądź 

bezpośrednio w ramach jednostek szpitalnych. Komórki te wyposażone są łącznie w 734 

                                                            
8 dotyczy zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych innych niż psychiatryczne 
funkcjonujących w formie wydzielonych jednostek organizacyjnych według Rejestru Zakładów Opieki 
Zdrowotnej 
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łóżka, co na poziomie całego województwa daje nasycenie na 10 000 mieszkańców na 

poziomie 3,5. Powiat mogileński posiada natomiast nasycenie łóżek na 10 000 mieszkańców 

w ramach tejże komórki na poziomie 7,4. 

 

Na terenie województwa kujawsko – pomorskiego funkcjonuje 30 placówek posiadających 

oddział chorób wewnętrznych. Na tych oddziałach zlokalizowanych jest w sumie 1 289 łóżek. 

Nasycenie łóżek na oddziałach chorób wewnętrznych na 10 000 mieszkańców kształtuje się 

na poziomie 6,2. Liczbę łóżek na oddziałach chorób wewnętrznych w powiecie mogileńskim, 

powiatach sąsiednich oraz w powiecie tucholskim charakteryzującym się podobną populacją 

jak powiat mogileński (47 080 mieszkańców) prezentuje wykres 7. 

Wykres 7. Bezwzględna liczba łóżek na oddziałach chorób wewnętrznych w wybranych 

powiatach województwa kujawsko – pomorskiego na dzień 15 lipca 2011 roku  

 
źródło: Krajowy Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej 

 

Dwadzieścia placówek funkcjonujących w województwie kujawsko – pomorskim posiada 

oddział pediatryczny. Oddziały wyposażone są w sumie 600 łóżek, co daje nasycenie łóżek 

3,2 na 10 000 mieszkańców na poziomie całego województwa. Oddziały chirurgiczne 

działające na terenie województwa kujawsko - pomorskiego posiadają w sumie 1 017 łóżek 

umiejscowionych w 34 placówkach. Nasycenie łóżek na 10 000 mieszkańców wynosi 4,9. 
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Oddział ginekologiczno – położniczy oraz neonatologiczny posiada odpowiednio w sumie 25 

i 21 placówek. Łącznie oddziały te wyposażone są w 1 296 łóżek (984 na ginekologiczno – 

położniczych i 312 na neonatologicznych). W skali całego województwa nasycenie łóżek na 

10 000 mieszkańców na tych oddziałach wynosi odpowiednio 4,8 i 1,5. 

Wykres 8. Bezwzględna liczba łóżek na oddziałach pediatrycznym, chirurgicznym, 

ginekologiczno – położniczym i neonatologicznym w wybranych powiatach 

województwa kujawsko – pomorskiego na dzień 15 lipca 2011 roku 

 
źródło: Krajowy Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie w porównaniu do powiatów 
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6,2, podczas gdy analogiczna liczba dla powiatu mogileńskiego wynosi 13,7. 

 

W całym województwie występuje jeszcze 6 powiatów, u których wskaźnik nasycenia łóżek 
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powiat wąbrzeski, który przy populacji na poziomie 35 tys. mieszkańców prowadzi oddział 

chorób wewnętrznych z 60 łóżkami. 

Wykres 9. Liczba łóżek na 10 000 mieszkańców na wybranych oddziałach szpitalnych w 

województwie kujawsko – pomorskim na dzień 15 lipca 2011 roku  
 

 

źródło: Krajowy Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej 
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mniejszym (mogileński 4,0; ogółem 4,8). 
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sytuacja ma miejsce w skali całego kraju. Częstymi przyczynami są również choroby układu 

mięśniowo – kostnego i tkanki łącznej (12,1%) oraz cukrzyca (10,4%), jednak ich udział jest 

znacznie niższy aniżeli chorób układu krążenia. 

Wykres 10.  Struktura procentowa schorzeń u osób w wieku 19 lat i więcej będących 

pod opieką lekarzy POZ w województwie kujawsko – pomorskim w dniu 31 grudnia 

2010 roku 

 
źródło: Biuletyn statystyczny – Ochrona zdrowia w województwie kujawsko – pomorskim w 2010 roku, 

Sytuacja Zdrowotna, Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego 
 

Począwszy od 2001 roku liczba osób pozostających pod opieka lekarzy podstawowej opieki 

zdrowotnej dla wszystkich grup schorzeń stale rośnie. Zdecydowanie największa dynamika 

zachorowalności występuje w przypadku chorób układu krążenia. 
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Wykres 11.  Wskaźniki schorzeń na 10 000 ludności w wieku 19 lat i więcej będących 

pod opieką lekarzy POZ w województwie kujawsko – pomorskim w latach 2001 - 2010 

 
źródło: Biuletyn statystyczny – Ochrona zdrowia w województwie kujawsko–pomorskim w 2010 roku, 

Sytuacja Zdrowotna, Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego 

 

Choroby układu krążenia są również najczęstszą przyczyną zgonów zarówno w całej Polsce, 

jak i województwie kujawsko – pomorskim. W 2009 roku w całym województwie stanowiły 

one prawie 45% przyczyn wszystkich zgonów. Dalszymi przyczynami są nowotwory 

(28,2%), dalej choroby układu oddechowego (6,5%) oraz trawiennego (4%), a także 

przyczyny zewnętrzne (5,3%). 

 

Największe nasycenie zgonów na 10 000 mieszkańców w 2009 roku wystąpiło w powiecie 

rypińskim, włocławskim i aleksandrowskim. Łącznie z powodu wymienionych przyczyn w 

2009 roku współczynnik umieralności na 10 000 mieszkańców w tych powiatach wyniósł 

powyżej 100 zgonów.  

 

W powiecie mogileńskim w 2009 roku z powodu chorób układu krążenia, oddechowego, 

trawiennego, nowotworów oraz przyczyn zewnętrznych zmarło 410 osób. Blisko połowa 

wszystkich zgonów (46,7%) spowodowana była przez choroby układu krążenia. 
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Wykres 12. Zgony na 10 000 ludności według powiatów województwa kujawsko – 

pomorskiego w 2009 roku 

 
źródło: Biuletyn statystyczny – Ochrona zdrowia w województwie kujawsko – pomorskim w 2010 roku, 

Sytuacja Zdrowotna, Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego 

 

Podobnie jak w skali całego województwa również w powiecie mogileńskim liczba osób 

pozostających pod opieką lekarzy POZ z roku na rok rośnie. Z pośród najczęściej 

występujących schorzeń najszybciej rośnie liczba pacjentów chorujących na choroby układu 

krążenia. W 2001 roku takich osób było prawie 2,5 tysiąca, natomiast w 2010 na choroby 

układu krążenia leczyło się 7 811 pacjentów.  

 

Mieszkańcy powiatu mogileńskiego pozostający pod opieką lekarzy POZ z powodu chorób 

układu krążenia stanowili prawie 3% ogólnej liczby wszystkich mieszkańców województwa 

kujawsko – pomorskiego mających problemy z układem krążenia. 
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Wykres 13. Wskaźniki najważniejszych schorzeń na 10 000 ludności w wieku 19 lat i 

więcej będących pod opieką lekarzy POZ w powiecie mogileńskim w latach 2001 - 2010 

 
źródło: Biuletyn statystyczny – Ochrona zdrowia w województwie kujawsko–pomorskim w 2010 roku, 

Sytuacja Zdrowotna, Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego 

 

Wyróżniającą się dynamiką spośród wszystkich rodzajów schorzeń cechują się choroby 

tarczycy oraz choroby obwodowego układu nerwowego. Lekarze podstawowej opieki 

zdrowotnej z powiatu mogileńskiego opiekują się obecnie o ponad 4,6 raza większą liczbą 

pacjentów z chorobami tarczycy aniżeli w 2001 roku. Podobna sytuacja ma miejsce w 

przypadku chorób obwodowego układu nerwowego – ponad czterokrotny wzrost liczebności 

występowania schorzeń w ciągu 10 lat. 

 

Wzrost pacjentów leczących się na choroby tarczycy w powiecie mogileńskim w latach 2001 

– 2011 ma znacznie większą dynamikę aniżeli analogiczny wskaźnik dla całego 

województwa. W ciągu ostatnich 10 lat liczba osób leczących się u lekarzy POZ na choroby 

tarczycy w województwie kujawsko – pomorskim wzrosła „tylko” o blisko 2,6 raza. 
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Podobna sytuacja ma również miejsce w przypadku chorób obwodowego układu nerwowego 

(wzrost dla województwa o 2,45 raza) oraz niedorkwistości (wzrost dla województwa 2,54 

raza). 

Wykres 14. Wskaźniki pozostałych schorzeń na 10 000 ludności w wieku 19 lat i więcej 

będących pod opieką lekarzy POZ w powiecie mogileńskim w latach 2001 - 2010 

 
źródło: Biuletyn statystyczny – Ochrona zdrowia w województwie kujawsko – pomorskim w 2010 roku, 

Sytuacja Zdrowotna, Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego 

 

W 2010 roku w województwie kujawsko – pomorskim pod opieką lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej było w sumie ponad 493 tysięcy osób. W powiecie mogileńskim lekarze 

POZ zajmowali się w ubiegłym roku nieco ponad 14 tysiącami pacjentów. W skali całego 

województwa daje to szesnasty wynik z udziałem w ogólnej liczbie na poziomie 2,86%. 

 

Najwięcej osób skorzystało z usług podstawowej opieki zdrowotnej w miastach powiatowych 

– Bydgoszczy (19%), Toruniu (13,2%), Grudziądzu (5,64%). W porównaniu do innych 

powiatów dużo pacjentów lekarze POZ mieli w powiecie inowrocławskim (5,24%) oraz w 

powiecie żnińskim (4,34%). 
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W powiecie mogileńskim w 2010 roku lekarze POZ odnotowali 1268 nowych przypadków 

schorzeń u swoich pacjentów. Największy odsetek stanowili oczywiście pacjenci z chorobami 

układu krążenia – ponad 63% wszystkich nowych przypadków schorzeń. Najczęściej były to 

przypadki choroby nadciśnieniowej. 

 

3.1.3. Hospitalizacje 

W 2009 roku w powiecie mogileńskim hospitalizowano łącznie 8 380 osób9, z czego blisko 

56% stanowiły kobiety. W skali całego województwa hospitalizowani w powiecie 

mogileńskim stanowili 2,23% wszystkich hospitalizacji.  

Rysunek 1. Współczynniki hospitalizacji na 10 000 mieszkańców województwa 

kujawsko – pomorskiego z powodu chorób o kodach A00 – T98 bez O80, O84 w 

szpitalach ogólnych w 2009 roku 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
źródło: Hospitalizacje w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko – pomorskim w latach 2000 -

2009, Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego 

 

                                                            
9 Z powodu chorób o kodach A00 – T98 bez O80, O84 – nie uwzględniając zewnętrznych przyczyn zachorowań 
oraz bez porodów samoistnych pojedynczych (siłami natury) i bez porodów mnogich 
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Dla porównania w powiecie inowrocławskim oraz żnińskim hospitalizowanych było łącznie 

odpowiednio 31 111 osób oraz 11 180 osób. Przeliczając powyższe wartości na 

współczynniki hospitalizacji na 10 000 mieszkańców to wspomniane powiaty osiągały 

następujące wartości: 

• mogileński  1 781,0 

• inowrocławski  1 886,4 

• żniński   1 586,6 

Ogółem w województwie kujawsko – pomorskim w 2009 roku współczynnik hospitalizacji 

na 10 000 mieszkańców wyniósł 1 813,2. 

Wykres 15. Ludność według rodzajów pobytów w szpitalach na 10 000 mieszkańców 

według województw w 2009 roku 

 
źródło: GUS - Stan Zdrowia Ludności Polski w 2009 roku  

 

W powiecie mogileńskim najwięcej hospitalizowanych osób w 2009 roku było w wieku od 45 

do 65 lat – 32,6%. Podobna sytuacja miała miejsce w powiecie inowrocławskim i żnińskim, 
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podczas gdy w przekroju całego województwa największą grupę hospitalizowanych 

stanowiły osoby powyżej 65 lat. 

 

W porównaniu do reszty województwa kujawsko – pomorskiego w powiecie mogileńskim 

najczęściej hospitalizowani w 2009 roku byli pacjenci z chorobami układu trawiennego 

(współczynnik hospitalizacja na 10 tys. ludności na poziomie 222,3). Był to trzeci wynik w 

całym województwie po powiecie wąbrzeskim (243) i nakielskim (225,1). Dla porównania 

współczynnik hospitalizacji na 10 tys. ludności z powodu chorób układu trawiennego dla 

całego województwa wyniósł w 2009 roku 181,4. 

Rysunek 2. Współczynniki hospitalizacji na 10 000 mieszkańców województwa 

kujawsko – pomorskiego z powodu chorób układu trawiennego w szpitalach ogólnych w 

2009 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: Hospitalizacje w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko – pomorskim w latach 2000 -

2009, Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego 
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W zakresie pozostałych rodzajów chorób powiat mogileński hospitalizował blisko 189 

pacjentów z nowotworami, ponad 328 osób z chorobami układu krążenia oraz prawie 193 

pacjentów z chorobami układu oddechowego w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców 

województwa kujawsko – pomorskiego. 

Ogółem współczynnik hospitalizacji na 10 tys. mieszkańców dla osób z nowotworami dla 

całego województwa kujawsko – pomorskiego wyniósł 183,6 (najwyższa wartość wskaźnika 

miasto Toruń 219), dla pacjentów z chorobami układu krążenia 300,8 (najwięcej 

hospitalizowanych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w powiecie wąbrzeskim – 460,2), 

a dla hospitalizowanych z powodu chorób układu oddechowego 163,6 (najwięcej 

hospitalizacji w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców z powodu tego rodzaju chorób w 

powiecie toruńskim – 214,2). 

 

3.1.4. Personel medyczny 

W województwie kujawsko – pomorskim na koniec 2007 roku zarejestrowanych było w 

sumie 5 475 lekarzy. W przeliczeniu liczby lekarzy na 10 tys. mieszkańców województwo 

kujawsko – pomorskie na tle innych województw plasowało się na 11-12 pozycji. 

Najwięcej lekarzy na koniec 2007 r. zarejestrowanych było w województwie mazowieckim 

(ponad 22 tys. lekarzy). Liczba ta dawała również najwyższy wskaźnik liczby 

zarejestrowanych lekarzy w przeliczeniu na 10 tys. ludności w całej Polsce. 

Podobna sytuacja miała miejsce z pielęgniarkami. Współczynnik ilości pielęgniarek na 10 tys. 

mieszkańców dla województwa kujawsko – pomorskiego wyniósł 65,4, przy analogicznym 

wskaźniku dla Polski na poziomie 71,6. Liczba 13 506 zarejestrowanych na koniec 2007 roku 

pielęgniarek dawała województwu kujawsko – pomorskiemu w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców 11 miejsce. 

Pod względem liczby zarejestrowanych położnych na 10 tys. mieszkańców województwo 

kujawsko – pomorskie ze wskaźnikiem 8,7 na koniec 2007 roku zajmowało 6 miejsce na tle 

innych województw. W całej Polsce na koniec 2007 roku zarejestrowanych w przeliczeniu na 

10 tys. mieszkańców było 8,6 położnych. 
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Wykres 16. Lekarze uprawnieni do wykonywania zawodu na 10 000 mieszkańców 

według województw w dniu 31 grudnia 2007 roku 

 
źródło: CSIOZ – Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2008 
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3.2. Analiza SWOT 

ANALIZA SWOT 
Mocne strony Słabe strony 

+ wysoka jakość sprzętu medycznego + istotne problemy finansowe 
+ dobra renoma opieki (przede wszystkim na 

ZOL-u) 
+ bardzo słaba, nie spełniająca wymagań 

infrastruktura budowlana 
+ doświadczona i wykwalifikowana kadra 

medyczna 
+ niski poziom finansowania NFZ 

+ wysokie oceny kontroli sanitarnych mimo 
posiadania starych obiektów 

+ wąska kadra młodych lekarzy 

+ poziom powikłań dużo mniejszy niż u 
konkurentów 

+ konieczność przepłacania kadry medycznej w 
celu jej pozyskania 

 + niska identyfikacja personelu medycznego z SP 
ZOZ 

 + brak systemowych mechanizmów kontrolnych 
(np. zapasy) 

 + brak codziennej obecnoścni najwyższego 
kierownictwa w głównym ośrodku SP ZOZ – 
Szpital w Strzelnie 

 + utrzymywanie dwóch obiektów szpitalnych 
 + utrzymywanie na terenie obiektów leczniczych 

mieszkań 
 

Szanse Zagrożenia 
+ istnienie kilku nisz rynkowych (rehabilitacja, 

chirurgia 1-dnia, choroby tarczycy) 
+ ograniczony dostęp do kadry medycznej 

+ społeczeństwo jest w stanie korzystać z 
komercyjnej ochrony zdrowia 

+ niekorzystna lokalizacja 

+ rozwój rynku usług medycznych + słaba komunikacja miejska pomiędzy 
Mogilnem i Strzelnem 

+ starzenie się i wzrost zamośności 
społeczeństwa 

+ mała atrakcyjność dla kadry medycznej 

+ powstanie kilku niezależnych funduszy 
zdrowia 

+ plany podziału szpitali na szpitale klasy A i 
klasy B. Przy znalezieniu się w kategorii B 
utrudniony dostęp do finansowania ze środków 
NFZ 
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3.3. Konkurenci 

Głównymi konkurentami Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej są: 

+ Pałuckie Centrum Zdrowia sp. z o.o. NZOZ w Żninie 

+ Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu 

Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu to najważniejszy 

ośrodek medyczny na terenie powiatu inowrocławskiego. Główną jednostką inowrocławskiej 

placówki jest oczywiście Szpital Powiatowy im. dr Ludwika Błażka, który posiada łącznie 19 

oddziałów szpitalnych wyposażonych w sumie w 532 łóżka. 

Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ma podpisaną umowę z NFZ na 2011 

rok w wysokości 91,232 mln zł, w tym: 

+ Profilaktyczne programy zdrowotne   0,110 mln zł 

+ Opieka paliatywna i hospicyjna   1,728 mln zł 

+ Leczenie stomatologiczne    0,198 mln zł 

+ Rehabilitacja lecznicza    2,457 mln zł 

+ Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie  3,887 mln zł 

+ Ratownictwo medyczne    7,217 mln zł 

+ Ambulatoryjna opieka specjalistyczna  7,656 mln zł 

+ Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 0,766 mln zł 

+ Leczenie szpitalne     67,212 mln zł 

W skład zakładu wchodzi również przychodnia przyszpitalna z szeregiem poradni 

specjalistycznych, stacja pogotowia ratunkowego, pracownia rehabilitacji oraz apteka. 

Atutem Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest wynikające z 

wieloletniej tradycji utożsamianie Inowrocławia z miastem uzdrowiskowym. 

Drugi z konkurentow Pałuckie Centrum Zdrowia sp. z o.o. NZOZ w Żninie jest główną 

placówką medyczną funkcjonującą na terenie powiatu źnińskiego. W jego strukturze 

najważniejszą rolę pełni szpital wielospecjalistyczny na terenie, którego funkcjonują 

następujące oddziały: 
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+ Chorób Wewnętrznych 

+ Chirurgii Ogólnej 

+ Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej 

+ Pediatryczny 

+ Ginekologiczno – Położniczy 

+ Neonatologiczny 

+ Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

Ponadto w ramach NZOZu działają również poradnie specjalistyczne, jednostka ratownictwa 

medycznego, pracownie diagnostyczne oraz zakład rehabilitacji. Pałuckie Centrum Zdrowia 

posiada łączny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia o wartości 22,329 mln zł, w tym: 

+ Leczenie szpitalne     16,849 mln zł 

+ Ambulatoryjna opieka specjalistyczna  1,311 mln zł 

+ Rehabilitacja medyczna    0,313 mln zł 

+ Ratownictwo medyczne    3,608 mln zł 

+ Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 0,247 mln zł 

Wyżej wymienione oddziały wyposażone są łącznie w 170 łóżek. Główną przewagą 

konkurencyjną Szpitala w Żninie jest jego lokalizacja. Umiejscowanie miasta na trasie nr 5 

biegnącej w relacji Wrocław – Poznań – Bydgoszcz – Gdańsk cechującej się sporą 

wypadkowością sprawia, że duża część pacjentów Pałuckie Centrum Zdrowia to osoby spoza 

powiatu podróżujące na ww. trasie. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie posiada znacznie lepszy sprzęt 

niż Pałuckie Centrum Zdrowia w Żninie. W stosunku natomiast do Publicznego 

Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu to plusem SPZOZ w Mogilnie 

jest videoskopia. 

Pozostali konkurenci to ośrodki lokalne, świadczące swoje usługi na terenie powiatu 

mogileńskiego. W szczególności są to placówki medyczne z Mogilna oraz Strzelna.  

Kontrakt z NFZ na 2011 rok posiadają następujące placówki prowadzące działalność na 

terenie Mogilna: 



135 
 

     
 

1. NZOZ Rodzina 

+ Podstawowa opieka zdrowotna 

+ Ambulatoryjna opieka specjalistyczna  0,478 mln zł  

(przede wszystkim świadczenia w zakresie alergologii, położnictwa i 

ginekologii, onkologii oraz neurologii) 

2. NZOZ Okulista 

+ Ambulatoryjna opieka specjalistyczna  0,047 mln zł 

3. Gabinet Okulistyczny Grzegorz Jędrzejczak 

+ Ambulatoryjna opieka specjalistyczna  0,152 mln zł 

4. Indywidualna Praktyka Stomatologiczna K.Riyad 

+ Leczenie stomatologiczne    0,119 mln zł 

5. NZOZ Medic 

+ Leczenie stomatologiczne    0,119 mln zł 

6. Prywatny Gabinet Stomatologiczny B. Jacyna 

+ Leczenie stomatologiczne    0,198 mln zł 

7. Prywatny Gabinet Stomatologiczny V. Jasik-Bardoń 

+ Leczenie stomatologiczne    0,132 mln zł 

8. NZOZ Salus 

+ Podstawowa opieka zdrowotna 

Na terenie Strzelna funkcjonują cztery placówki posiadające kontrakt z NFZ na 2011 r.: 

1. NZOZ Omega 

+ Leczenie stomatologiczne    0,198 mln zł 

2. Gabinet stomatologiczny E. Werbińska 

+ Leczenie stomatologiczne    0,119 mln zł 

3. NZOZ ORI-MED 

+ Rehabilitacja lecznicza    0,060 mln zł 

4. NZOZ Medica 

+ Podstawowa opieka zdrowotna 
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Działalność prowadzi również poradnia neurologiczna NZOZ EVA-MED (bez kontraktu z 

Narodowym Funduszem Zdrowia). 

Ponadto na terenie powiatu mogileńskiego swoją działalność prowadzi również lekarz POZ w 

Jeziorach Wielkich i Wójcinie oraz dwóch lekarzy POZ w Dąbrowie. 

Wykres 17. Wartość kontraktów z NFZ na 2011 rok pozostałych placówek medycznych 

funkcjonujących w Mogilnie i Strzelnie według rodzaju świadczenia (zł)10 

 

źródło: NFZ 

Konkurentem jest również Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Radziejowie. Działa w formie 

oddziału szpitalnego wyposażonego w 70 łóżek i jest częścią Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. Na oferowane przez niego świadczenia szpital w 

Radziejowie ma podpisany kontrakt z NFZ w wysokości 1,425 mln zł. 
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3.4. Makrootoczenie 

Najistotniejszy wpływ na działania SP ZOZ w Mogilnie w obrębie makrootoczenia mają 

uwarunkowania polityczne. Wynika to przede wszystkim z faktu, że podmiotem 

odpowiedzialnym za działania SP ZOZ w Mogilnie jest starostwo powiatowe, które pozostaje 

pod silnym wpływem opinii społeczeństwa, a także działań związków zawodowych i innych 

ugrupowań politycznych. Dodatkowo sam rynek usług medycznych jest silnie zależny od 

decyzji politycznych poprzez działanie państwa przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz 

podejmowanie większości decyzji na niesprzyjającym poszczególnym regionom stopniu 

centralnym. Ta sytuacja w szczególności dotyczy takich podmiotów jak SP ZOZ w Mogilnie, 

ponieważ przychody takich jednostek są zależne wyłącznie od zawartych z NFZ kontraktów. 

 

Pomimo szybkiego wzrostu PKB w ostatniej dekadzie Polska wciąż posiada znaczny 

potencjał (poziom per capita PKB w ostatnim okresie wynosił zaledwie 61% średniej wartości 

dla całej Unii Europejskiej). Polska to największa i najbardziej rozwinięta gospodarka w 

Europie Środkowo-Wschodniej. Polska cechuje się pozytywnym klimatem gospodarczym, 

który sprzyja inwestycją. Co raz więcej światowych przedsiębiorstw i instytucji lokuje tu 

swoje biznesy. Tutaj funkcjonuje największa giełda papierów wartościowych w regionie. 

Nastroje wśród inwestorów mówią o dalszym polepszaniu się koniunktury. Potwierdzeniem 

rozwijania się krajowej gospodarki jest sytuacja z 2009 roku, kiedy to Polska jako jedyny kraj 

w Europie Środkowo – Wschodniej odnotowała wzrost gospodarczy (1,7%). Sytuacja ma 

swój pozytywny wpływ również na rynek medyczny – inwestycje, zwiększone wydatki 

publiczne oraz prywatne, rozwój, pojawianie się zagranicznych podmiotów medycznych. 

Wartość rynku usług medycznych w Polsce szacuje się na około 102 mld PLN, w tym:  

+  wydatki publiczne 68 mld PLN,  

+  wydatki  prywatne 32 mld PLN, 

+  ubezpieczenia 2 mld PLN 
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Wykres 18. Wydatki publiczne i prywatne na ochronę zdrowia w Polsce w latach 1999 – 

2010 oraz prognoza na lat 2011-2012 (w mld zł) 

 
 źródło: Polska Izba Ubezpieczeń 

Całkowite wydatki na zdrowie w Polsce per capita w porównaniu do innych krajów są 

jednymi z najniższych zarówno w UE jak i wśród krajów OECD. W Polsce na ochronę 

zdrowia przeznacza się $1.035 per capita a dla przykładu w Czechach o ok. 57% więcej, a w 

Niemczech 247% więcej. Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce per capita stanowią zaledwie 

33,6% średniej dla OECD. Wydatki na zdrowie per capita w Polsce są wyższe tylko w 

porównaniu do takich krajów jak: Turcja i Meksyk. 

Wykres 19. Wydatki na ochronę zdrowia per capita w 2007 roku (dane w $) 

 
źródło: OECD Health Data 
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Równie dramatycznie wygląda porównanie wydatków na zdrowie w Polsce jako procent PKB 

w stosunku  do innych krajów – członków UE i krajów OCED. W Polsce na ochronę zdrowia 

przeznacza się zaledwie 6,4% PKB, podczas gdy w Niemczech, Francji i Szwajcarii wydatki 

na ochronę zdrowia przekraczają 10% PKB. We wszystkich krajach UE nakłady na zdrowie 

rosną wprost proporcjonalnie do wzrostu zamożności społeczeństwa. W tym samym kierunku 

musi podążać w najbliższych latach Polska. 

Wykres 20. Wydatki na ochronę zdrowia jako procent PKB w 2007 roku 

 
źródło: OECD Health Data 
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Wykres 21. Udział wydatków ponoszonych z własnej kieszeni przez pacjenta (dane dla 

2007 r.) 

 
źródło: OECD Health Data 

 

W ujęciu bezwzględnym wydatki na zdrowie ponoszone z własnej kieszeni pacjenta w Polsce 
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inwestowanie w sektory antycykliczne to nowy trend wśród kupujących zauważony na 

przestrzeni ostatnich 5 lat. 

Panuje powszechna opinia, że polski rynek usług medycznych znajduje się w początkowej 

fazie rozwoju i jest w stanie zapewnić potencjalnie duże wzrosty w przyszłości. Jak twierdzą 

analitycy rynek opieki medycznej jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów w 

całym regionie Europy Centralnej i Wschodniej (Central Eastern Europe – CEE). Tempo 

wzrostu na poziomie około 10-15% rocznie powinno się utrzymać przez kilka najbliższych 

lat, gdyż uczestnicy rynku cały czas starają się zaspokoić dynamicznie rosnący popyt, 

zwłaszcza w zakresie opieki specjalistycznej i szpitalnej. To właśnie te dwa obszary będą 

głównym motorem wzrostu. 

Czynniki społeczno-kulturowe również wypadają bardzo korzystnie przede wszystkim ze 

względu na zmiany w trybie życia, rosnącej populacji oraz stale zwiększającą się stopę 

urodzeń. Istotnym czynnikiem wpływającym na pozytywne perspektywy rozwoju usług 

medycznych w Polsce jest szybko postępujące starzenie się społeczeństwa. Zjawisko to 

wpłynie na wzrost popytu na usługi medyczne. Dodatkowym bodźcem jest również wzrost 

zamożności społeczeństwa wynikający ze wspomnianego już ciągłego wzrostu 

gospodarczego. Istotnym elementem przemawiającym za atrakcyjnością rynku medycznego 

jest wysoka pozycja zdrowia w hierarchii wartości. Zdrowie jest jedną z podstawowych 

potrzeb człowieka, której zaspokajanie ma charakter priorytetowy. Ten wynikający z 

naturalnych uwarunkowań aspekt sprawia, że człowiek w pierwszej kolejności naprawia, dba 

i polepsza swoją kondycję zdrowotną. 

W obrębie czynników społeczno – kulturowych istotny wpływ na działalności wszystkich 

publicznych placówek medycznych ma wspomniane już przy czynnikach politycznych 

społeczeństwo i bezpośrednio powiązanie SP ZOZ-ów z organami administracji 

samorządowej. Zasiadanie w ramach struktur starostw powiatowych określonych ugrupowań 

politycznych sprawia, że muszą one mieć w kontekście prowadzonych SP ZOZ-ów na 

uwadze nie tylko aspekt czysto ekonomiczny, ale również społeczny. 

Czynniki technologiczne w ochronie zdrowia opierają się głównie na jakości 

wykorzystywanego sprzętu oraz metodach leczenia. W zakresie metod leczenia SP ZOZ w 
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Mogilnie nie odstaję od otoczenia ze względu na działalność w obrębie specjalności 

wymagających standardowych procedur. Uzyskana dotacja z funduszy unijnych pozwoliła na 

zakup dobrego jakościowo sprzętu. W tym aspekcie SP ZOZ w Mogilnie również dorównuje 

otoczeniu, a w określonych przypadkach nawet go przewyższa (np. Pałuckie Centrum 

Zdrowia w Żninie). 
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3.5. Mikrootoczenie 

Groźba pojawienia się nowych konkurentów na lokalnym rynku jest mocno ograniczona 

przede wszystkim poprzez zabezpieczenie podstawowego leczenia przez SP ZOZ w Mogilnie. 

Inicjatorami placówek, które pojawiają się na terenie powiatu mogileńskiego są między 

innymi byli pracownicy SP ZOZ w Mogilnie (np. Medica w Strzelnie, do której odeszło 3 

lekarzy SP ZOZ). Sytuacje takie zdarzają się jednak nie często, a obserwowana tendencja 

wskazuje, że najczęściej lekarze albo przychodzą i zostają na stałe albo szybko odchodzą. Nie 

występuje więc groźba odejścia kluczowego personelu, który jest związany pracą w SP ZOZ 

w Mogilnie. Sytuacje pogłębia problem, z którym również boryka się SP ZOZ w Mogilnie, 

czyli ograniczone możliwości pozyskania kadry medycznej. Konkurencja ze strony 

prywatnych podmiotów jest dodatkowo ograniczona ze względu na utożsamianie przez 

społeczeństwo niepublicznych placówek z koniecznością dokonania zapłaty za leczenie oraz 

ogólną niechęć do świadczeń prywatnych. Ponadto konkurencyjne placówki oferują 

świadczenia w jednej bądź najwyżej kilku specjalizacjach i posiadają w stosunku do SP ZOZ 

w Mogilnie niskie wartości kontraktu z NFZ. Dodatkowo niska atrakcyjność rynku związana 

przede wszystkim z niezbyt dogodną lokalizacją oraz mała populacją potencjalnych 

pacjentów korzystnie wpływa na działalność takich podmiotów jak SP ZOZ w Mogilnie, 

pełniących rolę gwaranta leczenie na danym rynku. Reasumując, możliwość pojawienia się 

nowych placówek na terenie lokalnego rynku nie ma istotnego wpływu na działalność SP 

ZOZ w Mogilnie. 

Niewielka jest również groźba pojawienia się substytutów, która w medycynie opiera się 

głównie na nowych metodach, nowej technologii leczenia. Zabezpieczenia przez SP ZOZ 

głównie podstawowych świadczeń medycznych, w ramach których wprowadzanie nowych 

technik leczenia jest dodatkowo ograniczone, dodatkowo niweluje wpływ substytutów na 

jego działalność. W takm wypadku wpływ bardziej przejawia się w jakości posiadanego 

sprzętu oraz kadry medycznej. Fakt wyposażenia SP ZOZ w Mogilnie w nowy, dobry 

jakościowo sprzęt dodatkowo poprawia sytuacje względem potencjalnych substytutów. 

Pacjenci mają bardzo małą siłę oddziaływania. Wynika to oczywiście z uwarunkowań 

prawnych i korzystania przez nich z opieki medycznej w miejscu zamieszkania. Występują 



144 
 

     
 

oczywiście niewielkie ruchy pacjentów pomiędzy placówkami w ramach danego oddziału 

NFZ, a nawet poszczególnych oddziałów, jednak mają one niewielkie znaczenie. W powiecie 

mogileńskim pacjenci wykazują skłonność do przemieszczania się w naturalnej wielkości (SP 

ZOZ w Mogilnie ma stosunkowo dużo pacjentów z zewnątrz przy endoskopii). Na 

zachowania pacjentów wpływa przede wszystkim jakość świadczonych usług, a także cechy 

związane z kadrą medyczną – renoma lekarza, fakt jego polecenia od innej osoby, 

wcześniejsze korzystanie z usług danego lekarza. Jakość świadczonych usług ma kluczowe 

znaczenie dla pacjentów, jednak z drugiej strony zmiana placówki udzielającej leczenia przy 

korzystaniu z publicznej ochrony zdrowia jest możliwa tylko do pewnego stopnia. Ogranicza 

ją przede wszystkim miejsce zamieszkania, lokalizacja danej placówki oraz kwestia 

transportu. 

Na rynku występuje swobodny wybór dostawców. Z roku na rok SP ZOZ w Mogilnie ma 

dostęp do co raz większej liczby ofert. Nie mają miejsca sytuacje, w której jest tylko jeden 

dostawca danego produktu bądź usługi monopolizujący rynek. Jest swobodność wyboru 

oferenta, stąd ceny są na rynkowym poziomie. Jakość produktów dostarczanych przez 

dostawców ma zasadniczy wpływ na jakość świadczonych przez placówki medyczne usług. 

Wynika to z faktu, że produkty kupowane od dostawców są pierwszym i podstawowym 

materiałem. W pewnym zakresie placówki medyczne mają również możliwość podjęcia 

integracji pionowej wstecz. Dotyczy to przede wszystkim usług, które można 

outsourcingować np. usługi pralnicze, usługi sprzątania itp. Podsumowując siła 

oddziaływania dostawców jest niewielka. 
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4. Studium opłacalności dalszej formy funkcjonowania SP ZOZ 

4.1.  Ustawa o działalności leczniczej 

4.1.1. Uwagi ogólne 

Zakres Ustawy o działalności leczniczej („Ustawa”) obejmuje szereg dziedzin prawa 

(gospodarcze, administracyjne, pracownicze i inne). Jest to działalność regulowana w 

rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej [art. 16]. 

Do zakresu tak pojmowanego prawa medycznego zaliczyć należy również: 

+ ustawę o systemie informacji  w ochronie zdrowia (nowa)  

+ ustawę o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia  

żywieniowego oraz wyrobów medycznych (nowa),  

+ przepisy konstytuujące organizacje samorządowe lekarzy i pielęgniarek, 

+ przepisy administracyjne związane z rejestracją i nadzorem. 

Ustawa o działalności medycznej jest więc regulacją swoistą i interdyscyplinarną.  

Poprzez ustanowienie wspólnego mianownika dla całej działalności leczniczej i wszystkich 

wykonujących ją podmiotów zdaje się  wyodrębniać wreszcie prawo medyczne sensu stricto. 

 

4.1.2. Ujęcie historyczne 

Zakłady lecznicze (rozp. Prezydenta RP z 1928 r. o zakładach leczniczych i ustawa z 1948 r. 

– ost. nowelizowana w 1990 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowanej 

gospodarce w służbie zdrowia). 

Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z 30 sierpnia 1991 r. powołała do życia ZOZ. ZOZ był 

wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i środków utworzonym i utrzymywanym w celu 

udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia (oraz badań naukowych i dydaktyki). 

Zakazywano przy tym prowadzenia działalności, która nie służy zaspokajaniu praw pacjenta, 

w tym usług pogrzebowych. 
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Publiczny ZOZ udzielał świadczeń finansowanych ze środków publicznych.  

Publiczny ZOZ mógł działać w formie SP ZOZ jednostki budżetowej lub zakładu 

budżetowego (obowiązywała je ustawo o zamówieniach publicznych). 

SP ZOZ samodzielnie gospodarował przekazanym nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub 

komunalnym oraz nabytym majątkiem.  

Na terenie SP ZOZ obowiązywał zakaz konkurencji (pomiędzy spółkami, zakładami i 

specjalistami). 

ZOZ działały w formie: szpitali, przychodni, pogotowia, rehabilitacji, itp. 

ZOZ i osoby fizyczne wykonujące zawód medyczny udzielały świadczeń zdrowotnych. 

ZOZ podlegał jawnemu wpisowi do rejestru. Rejestr prowadził wojewoda, minister zdrowia, 

KRS (SP ZOZ) 

Plan B wprowadzony 17 kwietnia 2009 r. zakładał zachęty dla SP ZOZ-ów do powoływania 

w ich miejsce spółek kapitałowych. 

W tym trybie 34 szpitale przeszły procedurę, a 15 było konsultowanych. 

Jednostki samorządu terytorialnego, które w procesie likwidacji przejęły zobowiązania SP 

ZOZ-ów otrzymywały dotacje celowe ze Skarbu Państwa.  

W całości były przejmowane tylko zobowiązania publicznoprawne. SP ZOZ mógł także 

otrzymać poręczenie kredytów na spłatę zobowiązań (BGK). 

Możliwa była nielimitowana sprzedaż udziałów lub akcji podmiotom prywatnym w 

tworzonych szpitalach. 

 



147 
 

     
 

4.1.3 Motywy ustawodawcy (uzasadnienie ustawowe) 

4.1.3.1 Przyczyny regulacji: 

+ ułomna prawnie forma ZOZ,  

+ nieefektywna ekonomicznie forma ZOZ,  

+ niewystarczające kwalifikacje kadr zarządzających SP ZOZ,  

+ ograniczona odpowiedzialność podmiotów tworzących za zobowiązania ZOZ,  

+ niewydolność ekonomiczna i organizacyjna systemu ochrony zdrowia 

Jest to akt prawny o zasadniczym wpływie na sprawy społeczne oraz gospodarcze ogółu 

obywateli. 

4.1.3.2  Statystyka rynku 

Na polskim rynku medycznym funkcjonuje:  

+ 50.000 praktyk lekarskich,  

+ 15.000 praktyk pielęgniarek i położnych,  

+ 22.000 praktyk dentystycznych,  

+ 18.000 ZOZ, 

+ w 1999 r. zarejestrowane były 2.474 publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w 2010 r. 

już tylko 2.331 publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

+ w latach 1999 – 2010 przekształceniami własnościowymi objęto 427 jednostek i 

komórek organizacyjnych zakładów opieki zdrowotnej, w tym: 

+ 105 szpitali, 

+ 269 zakładów lecznictwa ambulatoryjnego, 

+ 53 oddziały szpitalne 

Największą aktywnością w procesie przekształceń własnościowych (73%) wykazały się 

powiaty i miasta na prawach powiatu – 312 przekształconych jednostek i komórek 

organizacyjnych SP ZOZ, w tym: 

+ 85 szpitali, 
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+ 39 oddziałów szpitalnych, 

+ 188 zakładów lecznictwa ambulatoryjnego, 

powołując w to miejsce jednostki niepubliczne. 

Udział gmin w procesie przekształceń własnościowych to 18%, województw 9%. 

Gminy i województwa przekształciły łącznie: 

+ 20 szpitali, 

+ 14 oddziałów szpitalnych, 

+ 81 zakładów lecznictwa ambulatoryjnego. 

Rodzaj spółek powołanych przez samorządy, które następnie tworzyły niepubliczne zakłady 

opieki zdrowotnej przedstawia się następująco: 

+ 73% - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

+ 2,6% - spółki akcyjne, 

+ 16% - spółki cywilne, 

+ 5% - spółki partnerskie, 

+ 3% - spółki jawne. 

Udział  samorządu w kapitale zakładowym nowoutworzonych spółek był zróżnicowany i 

kształtował się w przedziale od 0 – 100%. Najwyższy udział samorządu w kapitale 

zakładowym nowoutworzonych spółek odnotowano w szpitalach i w większości z nich 

wynosił on 100%. Odwrotną tendencję zanotowano w grupie zakładów lecznictwa 

ambulatoryjnego. Tam udział samorządu w kapitale zakładowym spółek najczęściej stanowił 

0% (wśród 269 przekształconych zakładów lecznictwa ambulatoryjnego, tylko w 14 z nich 

jednostki samorządowe odnotowały udział w przedziale 0,25-100%). Wśród kapitałowych 

spółek prawa handlowego w 25% z nich jednostki samorządu terytorialnego wykazały udział 

w kapitale zakładowym w przedziale 18%-100% (największy udział JST zanotowano w 

spółkach z o.o.). 
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Liczba procesów przekształceniowych wykazuje zróżnicowanie terytorialne. Głównymi 

czynnikami tego zróżnicowania są: 

+ liczba SP ZOZ na obszarze województwa, 

+ procesy decyzyjne JST, 

+ sprawność w przeprowadzaniu procesu przekształcenia, 

+ sytuacja finansowa SP ZOZ i JST, 

+ nastawienie społeczne. 

Zróżnicowanie terytorialne pokazuje następujący przykład: 1 przekształcony zakład w 

województwie podkarpackim oraz 144 w województwie śląskim w latach 1999-2010. 

Czołówka województw to: 

+ śląskie - 144, 

+ kujawsko – pomorskie - 69, 

+ dolnośląskie – 37, 

+ wielkopolskie – 35, 

+ małopolskie – 28. 

Najmniej przekształceń to już wspomniane podkarpackie (1) oraz zachodniopomorskie i 

mazowieckie (po 2). 

W przypadku szpitali najwięcej przekształconych, w latach 1999-2010, jest zlokalizowanych 

w województwach: 

+ dolnośląskim - 23, 

+ śląskim – 16, 

+ kujawsko – pomorskim – 11, 

+ lubuskim i pomorskim – po 8. 

Często zmianom własnościowym podlegały wyodrębnione organizacyjnie oddziały szpitalne: 

+ 11 oddziałów w województwie wielkopolskim, 

+ 8 w łódzkim, 
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+ 7 w śląskim i małopolskim; 

w pozostałych województwach w tym okresie nie przeprowadzono przekształceń oddziałów 

szpitalnych. 

Zakłada się przekształcenie w zakreślonym Ustawą terminie 40% SP ZOZ. 

Szacuje się umorzenie zobowiązań wynikających z Umowy na łączna sumę 312 mln zł. 

Zakłada się dotacje w łącznej kwocie 1.354 mln. zł, w tym z tytułu:  

+ zawartych ugód na sumę ok. 138 mln zł.,  

+ spłaty kredytów bankowych na sumę 500 mln zł.,  

+ podatku VAT 500 mln zł. 

Faktycznie zabezpieczono w budżecie 1.400 mln. zł [art. 203] 

Łącznie suma zabezpieczona w budżecie na dotacje i umorzenia wyniesie ok. 1,7 mld zł. 

  

4.2. Cel regulacji 

Celem regulacji jest: 

+ kompleksowa regulacja zasad prowadzenia działalności leczniczej,  

+ przejście na system rynkowy (jako działalność regulowana) i oddłużenie ( w tym 

formy umorzenia zobowiązań, postępowania upadłościowe i naprawcze), 

+ rezygnacja z formy ZOZ,  

+ regulacja czasu pracy,  

+ jednolitość i jawność rejestracji. 
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4.3. Zakres regulacji ustawowej 

4.3.1. Działalność medyczna 

Świadczenia medyczne wykonywane są w formie działalności leczniczej. Jest to definicja 

przedmiotowa, dotyczy więc wszystkich kategorii podmiotów, udzielających świadczeń 

medycznych bez względu na sposób utworzenia, formę prawną lub organizacyjną. 

Innymi słowy działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń medycznych. 

4.3.2. Podmioty wykonujące działalność leczniczą 

W aspekcie podmiotowym podmioty wykonujące działalność leczniczą dzielone są na: 

+ praktyki zawodowe, 

+ podmioty lecznicze  

4.3.2.1.Praktyki zawodowe  

Praktyki zawodowe prowadzone są przez osoby fizyczne [art. 5 ust. 1]: 

+ lekarzy 

w formie: indywidualnej stacjonarnej praktyki lekarskiej, indywidualnej 

specjalistycznej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki lekarskiej, wyłącznie w 

przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 

+ pielęgniarki i położne 

w formie: indywidualnej stacjonarnej praktyki, indywidualnej praktyki 

specjalistycznej, wyłącznie w miejscu wezwania, w przedsiębiorstwie podmiotu 

leczniczego). 

Praktyka zawodowa nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego.  

W ten sposób ustawodawca odróżnia więc w działalności leczniczej osoby fizyczne od innych 

podmiotów. 

Osoby te działają na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 
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Innymi formami pozwalającymi na uczestniczenie w działalności leczniczej (nie jest to 

praktyka zawodowa) są formy uczestniczenia: 

+ przez wolontariuszy: na zasadzie porozumienia (Ustawa o działalności pożytku 

publicznego), 

+ przez studentów i doktorantów: pod nadzorem wykonujących zawód medyczny, w  

jednostce uczelni medycznej. 

4.3.2.2.Podmioty lecznicze  

Podmioty lecznicze prowadzone są przez podmioty nie będące osobami fizycznymi i mogą 

być tworzone przez [art. 4]: 

+ przedsiębiorcę 

+ Skarb Państwa,  

+ jednostki samorządu terytorialnego, 

+ uczelnie medyczne (min. 51% kapitału zakładowego), 

+ instytuty badawcze,  

+ fundacje i stowarzyszenia,  

+ kościoły i związki wyznaniowe (ze statutowym celem ochrony zdrowia)  

Podmioty z zakresu administracji napotykają na ograniczenia, co do formy: 

+ spółki kapitałowej,  

+ jednostki budżetowej.  

Uczelnia medyczna tworząca SP ZOZ w formie spółki kapitałowej musi posiadać min. 51% 

kapitału zakładowego. 

Obecnie ZOZ znika na rzecz pomiotu leczniczego. 

4.3.2.2.1. Podmioty lecznicze będące przedsiębiorcami  

Podmioty lecznicze będące przedsiębiorcami są to wszelkie formy dopuszczone dla 

przedsiębiorców przez Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. 

W rozumieniu tej Ustawy, przedsiębiorcą jest: 

+ osoba fizyczna,  
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+ osoba prawna w szczególności są to spółki kapitałowe (KRS),  

+ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, o ile odrębna ustawa 

przyznaje jej zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność 

gospodarczą. 

Podmioty lecznicze będące przedsiębiorcami: 

+ posiadają kierownika;, 

+ mogą zatrudniać lekarzy jako indywidualną praktykę (samozatrudnienie),  

+ mogą zaprzestać działalności na okres do 6 miesięcy, zaprzestanie czasowe wymaga 

zgody Wojewody pod sankcją kary pieniężnej dla kierownika. 

4.3.2.2.2. Podmioty lecznicze szczególnej regulacji  

Organami założycielskimi podmiotów leczniczych szczególnej regulacji są: MON, MSWiA, 

ABW, jednostki ministerialne. 

Podmioty te mogą funkcjonować w formie spółek kapitałowych lub SP ZOZ. 

4.3.2.2.3. Podmioty lecznicze nie będące przedsiębiorcami  

Podmioty lecznicze nie będące przedsiębiorcami mogą działać jako: 

+ jednostka budżetowa, 

+ SP ZOZ 

Jednostki budżetowe 

Jednostka budżetowa to tworzony przez ministra, centralny organ administracji rządowej, 

wojewodę, jednostkę samorządu terytorialnego w celu udzielania świadczeń zdrowotnych 

swoim pracownikom. 

Jednostki budżetowe prowadzą działalność w oparciu o ustawę o finansach publicznych. 

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 

SP ZOZ posiadają: 

+ firmę,  siedzibę, statut (nadaje podmiot tworzący),  

+ określone cele i zadania,  
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+ organy i strukturę,  

+ formę gospodarki finansowej,  

+ majątek,  

+ radę społeczną. 

Stanowiska w SP ZOZ wymagane ustawą:  

+ kierownik,  

+ z-ca kierownika (gdy kierownik nie jest lekarzem),  

+ ordynator,  

+ naczelna pielęgniarka,  

+ pielęgniarka oddziałowa. 

Koszty działalności SP ZOZ pokrywane są z posiadanych środków i uzyskanych przychodów. 

Z tego też tytułu SP ZOZ pokrywa zobowiązania. Ujemny wynik finansowy pokrywa SP 

ZOZ we własnym zakresie. SP ZOZ samodzielnie gospodaruje przekazanym mieniem. 

Zbycie, obciążenie, oddanie w posiadanie zależne możliwe jest tylko za zgodą podmiotu 

tworzącego. Majątku tego nie można wnosić aportem do (istniejących) spółek kapitałowych 

wykonujących działalność leczniczą pod sankcją nieważności. 
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4.4. Proces przekształcenia SP ZOZ w podmiot leczniczy będący przedsiębiorcą 

Umowa nie nakłada na SP ZOZ przymusu przekształcenia. W przypadku podmiotów 

„zdrowych ekonomicznie” zasadą przekształcenia jest restrukturyzacja. 

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie ujemny 

wynik finansowy [art. 59, ust. 1]. 

Jeżeli SP ZOZ nie ma możliwości pokrycia we własnym zakresie ujemnego wyniku 

finansowego podmiot tworzący SP ZOZ może, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, 

po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną — do wysokości tej wartości [art. 59, 

ust. 2]. 

Ujemny wynik finansowy i koszty amortyzacji, o których mowa w ust. 2, dotyczą roku 

obrotowego objętego sprawozdaniem finansowym [art. 59, ust. 3]. 

W przypadku nie pokrycia ujemnego wyniku finansowego w sposób określony w ust. 2 

podmiot tworzący w terminie 12 miesięcy od upływu terminu określonego w ust. 2 wydaje 

rozporządzenie, zarządzenie albo podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacyjno-prawnej 

albo o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej [art. 59, ust. 4]. 

 

4.4.1. Przekształcenie likwidacyjne (likwidacja) [art. 60 – 61 Ustawy] 

Przekształcenie likwidacyjne następuje na skutek rozporządzenia, zarządzenia lub uchwały. 

Akt o likwidacji zawiera: 

+ określenie zakładu,  

+ datę otwarcia likwidacji (min. 30 dni),  

+ datę zaprzestania świadczeń (min. 3 miesiące),  

+ datę zakończenia likwidacji,  

+ tryb i sposób zadysponowania majątkiem. 
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Okres od dnia otwarcia likwidacji do dnia jej zakończenia nie może być dłuższy niż 12 

miesięcy. W przypadku wydania rozporządzenia, zarządzenia albo uchwały, nie można 

przedłużać terminu zakończenia likwidacji. 

Uchwała o likwidacji stanowi podstawę wykreślenia z rejestru  podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą i z KRS – z dniem zakończenia likwidacji. 

Przejęcie zobowiązań i praw – następuje przez podmiot tworzącego (skarb Państwa, uczelnią 

medyczna, jednostka samorządu terytorialnego). 

 

4.4.2. Połączenie z zachowaniem statusu SP ZOZ [art. 66 – 68 Ustawy] 

Ustawa dopuszcza następujące formy połączenia się samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej: 

+ przeniesienie całego mienia (przejęcie),  

+ połączenie majątków dwóch zakładów (confussio) – powstaje nowy SP ZOZ, który  

jest sukcesorem prawnym. 

Podmioty tworzące samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej mogą dokonać 

połączenia tych zakładów: 

+ w drodze rozporządzenia, zarządzenia albo uchwały — w przypadku zakładów 

mających ten sam podmiot tworzący; 

+ w drodze porozumienia — w przypadku zakładów mających różne podmioty 

tworzące. 

Treść aktu o połączeniu powinna zawierać w szczególności postanowienia o: 

+ firmie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej powstałego w wyniku 

połączenia, w przypadku połączenia zakładów mających ten sam podmiot tworzący; 

+ przejęciu mienia podmiotu przejmowanego albo podmiotów łączących się; 

+ zasadach odpowiedzialności za zobowiązania podmiotów łączących się; 
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+ terminie złożenia wniosku o wykreślenie zakładu przejmowanego z rejestru 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą, nie wcześniejszym niż trzy miesiące 

od dnia wydania lub przyjęcia aktu o połączeniu,  

W przypadku: 

+ połączenia zakładów mających ten sam podmiot tworzący - akt o połączeniu zawiera 

także firmę i siedzibę podmiotu przejmowanego; 

+ połączenia zakładów mających różne podmioty tworzące - akt o połączeniu zawiera 

także firmy i siedziby podmiotów łączących się. 

W przypadku połączenia się SP ZOZ postępowania likwidacyjnego nie prowadzi się. 

W przypadku połączenia zakładów mających ten sam podmiot tworzący , z dniem wpisania 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej powstałego w wyniku połączenia do 

Krajowego Rejestru Sądowego zakład ten wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których 

podmiotem były łączące się zakłady, bez względu na charakter prawny tych stosunków. Z 

chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego samodzielny publiczny zakład opieki 

zdrowotnej powstały w wyniku połączenia uzyskuje osobowość prawną. 

Z dniem wykreślenia podmiotu przejmowanego z Krajowego Rejestru Sądowego podmiot 

przejmujący wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem był podmiot 

przejmowany, bez względu na charakter prawny tych stosunków. 

 

4.4.3. Przekształcenie w spółkę kapitałową sensu stricto [ art. 69 – 82 Ustawy] 

Przekształcenie SP ZOZ w spółkę kapitałową sensu stricto polega na zmianie formy prawnej 

bez konieczności likwidacji SP ZOZ. 

Przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową 

odbywa się na następujących zasadach: 

+ przed sporządzeniem aktu przekształcenia podmiot tworzący, na podstawie 

sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy, ustala wskaźnik zadłużenia 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; 
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+ wskaźnik zadłużenia ustala się jako relację sumy zobowiązań długoterminowych i 

krótkoterminowych, pomniejszonych o inwestycje krótkoterminowe samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej do sumy jego przychodów; 

+ jeżeli wartość wskaźnika zadłużenia wynosi powyżej 0,5 — w dniu poprzedzającym 

dzień przekształcenia podmiot tworzący przejmuje zobowiązania samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej o takiej wartości, aby wskaźnik zadłużenia 

ustalany na dzień przekształcenia dla spółki powstałej z przekształcenia 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wyniósł nie więcej niż 0,5; 

+ 0,5 lub mniej — w dniu poprzedzającym dzień przekształcenia podmiot tworzący 

może przejąć zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; 

+ przejęciu w pierwszej kolejności podlegają̨ zobowiązania wymagalne najdawniej 

obejmujące kwotę główną wraz z odsetkami; 

Organem dokonującym przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej w spółkę kapitałową, zwanym dalej („Organ dokonujący przekształcenie”), jest w 

przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem 

tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, jest organ wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego. 

Organ dokonujący przekształcenia sporządza akt przekształcenia samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej w spółkę („Akt przekształcenia”). 

Akt przekształcenia zawiera: 

+ akt założycielski spółki, 

+ imiona i nazwiska członków organów spółki pierwszej kadencji; 

+ pierwszy regulamin organizacyjny. 

Akt przekształcenia zastępuje czynności określone w przepisach ustawy z dnia 15 września 

2000 r. — Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.13), 

poprzedzające złożenie wniosku o wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców. 
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Niezwłocznie po sporządzeniu aktu przekształcenia zarząd spółki składa wniosek o wpisanie 

spółki do rejestru przedsiębiorców, a następnie — do rejestru podmiotów wykonujących 

działalność́ leczniczą. 

Dniem przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę jest 

dzień wpisania tej spółki do rejestru przedsiębiorców. 

Z dniem przekształcenia następuje wykreślenie z urzędu samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej z Krajowego Rejestru Sądowego. 

W przypadku prowadzenia na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy 

publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 

684, z późn zm.14) postępowania w stosunku do przekształcanego samodzielnego pub- 

licznego zakładu opieki zdrowotnej, zarząd spółki informuje niezwłocznie organ 

restrukturyzacyjny prowadzący to postępowanie o wpisaniu tej spółki do rejestru 

przedsiębiorców. 

Jeżeli przepisy Ustawy nie stanowią inaczej, spółka kapitałowa z dniem przekształcenia 

wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był samodzielny publiczny 

zakład opieki zdrowotnej. 

Z dniem przekształcenia pracownicy przekształcanego samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej stają się, z mocy prawa, pracownikami spółki. 

Stosunki pracy osób zatrudnionych na podstawie powołania w przekształcanym 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej wygasają z dniem przekształcenia. 

Podmiot tworzący dokonuje na dzień poprzedzający dzień przekształcenia jednorazowego 

określenia wartości rynkowej nieruchomości znajdujących się w tym dniu w posiadaniu 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jeżeli nieruchomości te są 

przekazywane na własność spółce. 

Określenia wartości rynkowej nieruchomości, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 15 lit. a 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z 

późn. zm.15), dokonuje rzeczoznawca majątkowy na zasadach i w sposób określony w 
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ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, 

poz. 651, z póżn. zm.16). 

Bilans zamknięcia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej staje się bilansem 

otwarcia spółki, przy czym suma kapitałów własnych jest równa sumie funduszu 

założycielskiego, funduszu zakładu, funduszu z aktualizacji wyceny i nie podzielonego 

wyniku finansowego za okres działalności zakładu przed przekształceniem, z uwzględnieniem 

korekty wartości wynikającej z przeszacowania do wartości rynkowej nieruchomości, o 

których mowa powyżej, oraz korekty nie umorzonej części wartości nieruchomości, które nie 

podlegają przekazaniu do spółki. 

4.4.3.1.Zachęty w przypadku przekształcenia sensu stricto 

4.4.3.1.1. Umorzenia 

Jeżeli podmiot tworzący przekształci samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w 

spółkę kapitałową na zasadach określonych w Ustawie w okresie do dnia 31 grudnia 2013 r., 

zobowiązania podmiotu tworzącego przejęte od samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej umarza się. 

Umorzeniu podlegają znane na dzień 31 grudnia 2009 r. zobowiązania podmiotu tworzącego 

przejęte od samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wraz z odsetkami: 

1) z tytułu podatków wobec budżetu państwa oraz należności celnych; 

2) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika oraz 

na Fundusz Pracy, z wyjątkiem składek na ubezpieczenie emerytalne; 

3) wobec Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 

4) z tytułu: 

a) opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w rozumieniu przepisów o 

ochronie i kształtowaniu środowiska, 

b) opłat za korzystanie ze środowiska w rozumieniu przepisów Prawa ochrony 

środowiska, 

c) opłat za szczególne korzystanie z wód w rozumieniu przepisów Prawa 

wodnego -      stanowiących przychody Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony 
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środowiska i gospodarki wodnej oraz dochody budżetów powiatów i budżetów 

gmin, niezależnie od tego, na rachunek bankowy którego organu administracji 

publicznej opłaty te powinny być wpłacone przez zakład, 

5) z tytułu administracyjnych kar pieniężnych określonych w przepisach ustaw 

wymienionych w pkt 4, 

6) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa w części 

stanowiącej dochód budżetu państwa; 

7) z tytułu odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej, opłaty dodatkowej, kosztów 

upomnienia, od zaległości wymienionych w pkt 1—6. 

8) zobowiązania z tytułów wymienionych powyżej, w stosunku do których do dnia 

przekształcenia, zostały wydane decyzje rozkładające ich spłatę na raty lub 

odraczające termin ich płatności, albo gdy zobowiązania te stanowią należności 

sporne; 

9) opłaty prolongacyjne ustalone w związku z decyzjami, o których mowa w pkt 8; 

10) koszty egzekucyjne dotyczące zobowiązań z tytułów wymienionych w pkt 1-7. 

Umorzeniu nie podlegają zobowiązania z tytułu: 

1) zaległości podatkowych i celnych określonych w decyzji właściwego organu  

podatkowego, organu celnego lub organu kontroli skarbowej, 

2) składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy, 

3) wpłat do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

4) opłat i kar dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  

wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, budżetów 

powiatów i  budżetów gmin, 

5) opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa - określone w wyniku 

postępowania kontrolnego, jeżeli zaległości te określone zostały w związku z 

dokonywaniem czynności prawnych mających na celu obejście przepisów 

podatkowych, o należnościach celnych, o ubezpieczeniach społecznych lub przepisów 

dotyczących wymiaru i poboru tych należności. 
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Przychody z tytułu umorzenia zobowiązań nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o 

podatku dochodowym od osób prawnych, z wyjątkiem zobowiązań zaliczonych do kosztów 

uzyskania przychodów. 

Przepisy dotyczące umorzenia zobowiązań publicznoprawnych stosuje się odpowiednio do 

należności z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego oraz zobowiązań publicznoprawnych, w części dotyczącej 

przychodów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz 

dochodów budżetów powiatów i budżetów gmin, jeżeli organ stanowiący właściwej jednostki 

samorządu terytorialnego podejmie uchwałę o umorzeniu tych należności. Umorzenie 

należności jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań, o których mowa 

powyżej, nie uprawnia tych jednostek do rekompensaty ubytku ich dochodów z tego tytułu 

przez budżet państwa. 

Podmiot tworzący przekazuje organom będącym wierzycielami zobowiązań, podlegających 

umorzeniu, zgodnie z Ustawą: 

1) odpis postanowienia sądu o wpisie spółki do rejestru przedsiębiorców; 

2) odpis postanowienia sądu o wykreśleniu samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej z Krajowego Rejestru Sądowego; 

3) uwierzytelnioną kopię aktu przekształcenia. 

Powyższe dokumenty stanowią podstawę dla właściwych organów do wydania decyzji o 

umorzeniu zobowiązań. 

4.4.3.1.2. Dotacje 

Podmiot tworzący, który przekształcił samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w 

spółkę kapitałową na zasadach określonych w art. 69—82 Ustawy, może ubiegać się w 

okresie do dnia 31 grudnia 2013 r. o dotację celową z budżetu państwa. 
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Warunkami uzyskania dotacji są („Warunki”) ̨: 

1) wpisanie spółki powstałej z przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej do rejestru przedsiębiorców nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 

r.; 

2) spełnienie warunku polegającego na: 

a) zawarciu ugody z wierzycielami w zakresie zobowiązań cywilnoprawnych 

podmiotu tworzącego przejętych od samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej, obejmującej co najmniej częściowe umorzenie tych 

zobowiązań lub odsetek od nich, lub 

b) istnieniu w dniu przekształcenia przejętych przez podmiot tworzący 

zobowiązań cywilnoprawnych wynikających z zaciągniętych kredytów 

bankowych, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej, lub 

c) uiszczeniu przez podmiot tworzący, który przekształcił samodzielny publiczny 

zakład opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową, podatku od towarów i usług od 

wniesionego do tej spółki aportu, lub 

d) istnieniu w dniu przekształcenia zobowiązania wynikającego z pożyczki 

udzielonej przez podmiot tworzący samodzielnemu publicznemu zakładowi 

opieki zdrowotnej, zawartej przed dniem 31 grudnia 2009 r., lub 

e) poniesieniu kosztów określenia wartości rynkowej nieruchomości. 

Wniosek o udzielenie dotacji albo przekazanie środków, o których mowa w art. 196 ust. 2, 

składa się do ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie przesłanek określonych powyżej. 

Wniosek zawiera proponowaną kwotę dotacji, stanowiącą wartość: 

a) umorzonych wierzytelności lub odsetek, o których mowa w pkt 2 lit. a, 

Warunków, 

b) zobowiązań, o których mowa w pkt 2 lit. b, Warunków 

c) uiszczonego podatku, o którym mowa w pkt 2 lit. c, Warunków 
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d) pozostałego do spłaty zobowiązania, o którym mowa w pkt 2 lit. d, Warunków, 

według stanu na dzień przekształcenia, jednak nie większą, niż pozostała do 

spłaty w dniu 31grudnia 2009 r.,  

e) kosztów określenia wartości rynkowej nieruchomości w sposób, o którym 

mowa w Ustawie; 

Wniosek składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r.  

Wniosek złożony po tym dniu lub wniosek złożony po wyczerpaniu środków przewidzianych 

w budżecie państwa na dotacje podlega zwrotowi bez rozpatrzenia. 

Wnioski rozpatruje się według kolejności ich wpływu. 

Minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje dotację celową podmiotowi tworzącemu, 

który spełnił warunki uzyskania dotacji, na podstawie umowy. 

Dotacja niewykorzystana albo niewłaściwie wykorzystana podlega zwrotowi na zasadach 

określonych w przepisach o finansach publicznych. 

W budżecie państwa na dotacje przeznacza się łącznie kwotę 1400 mln zł 
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4.5. Skutki regulacji 

Do zasadniczych skutków regulacji należy: 

+ urynkowienie usług medycznych 

+ umorzenie części zobowiązań z korzyścią dla Skarbu Państwa, 

+ podniesienie poziomu konkurencyjności gospodarki, w tym poprzez usprawnienie,  

+ udzielania świadczeń zdrowotnych i uzyskiwanie nowych źródeł przychodów, 

+ efektywne zarządzanie, 

+ zracjonalizowanie gospodarki zasobami, 

+ stworzenie spójnego i przejrzystego, publicznego i jawnego rejestru wszystkich 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 

+ skuteczny i klarowny system kontroli i nadzoru,  

+ likwidacja skróconego czasu dla niektórych specjalności (np. radiologia, fizykoterapia 

i inne); niektóre czasy wydłużone w ten sposób wejdą dopiero od 01 maja 2014 r., 

+ możliwość samozatrudnienia, 

+ przesunięcie okresu konieczności dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymagań 

określonych rozporządzeniem ministra właściwego do spraw zdrowia do dnia 31 

grudnia 2016 r. 

 

4.6. Kryteria udanego przekształcenia 

Przekształcenie SP ZOZ w spółkę prawa handlowego można będzie uznać za udane jeżeli:  

+ nie nastąpi powrót do nadmiernego zadłużania się szpitalnej spółki, 

+ spółka posiadać będzie wystarczające środki na inwestycje niezbędne dla utrzymania 

odpowiednich standardów medycznych, 

+ w długim okresie spółka utrzymywać będzie dodatnią rentowność na poziomie zysku 

netto. 
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4.7. Warunki udanego przekształcenia 

Warunkami udanego przekształcenia SP ZOZ w spółkę jest: 

+ kompetentny zarząd, znający zasady funkcjonowania spółek kapitałowych, 

+ wyposażenie spółki w odpowiedni majątek trwały i obrotowy, 

+ posiadanie przez spółkę planu strategicznego i determinacja organów spółki do jego 

realizacji, 

+ odpowiedni nadzór nad realizacją długoterminowej strategii oraz bieżących planów 

operacyjnych ze strony organu założycielskiego. 

4.8. Kluczowe decyzje organu założycielskiego 

Do kluczowych decyzji, jakie musi podjąć organ założycielski, przed przekształceniem SP 

ZOZ w spółkę kapitałową należą: 

+ aport czy dzierżawa nieruchomości, 

+ poziom zobowiązań spółki w momencie przekształcenia, 

+ forma spółki (spółka z o.o. czy spółka akcyjna), 

+ powołanie rady nadzorczej czy nadzór z poziomu zgromadzenia wspólników / 

akcjonariuszy, 

+ skład zarządu i rady nadzorczej. 

 

4.9. Aport czy dzierżawa nieruchomości. 

Jedna z niezmiernie istotnych decyzji, jaka musi podjąć organ założycielski przed 

przekształceniem SP ZOZ w spółkę kapitałową, jest decyzja czy nieruchomość szpitala ma 

być wniesiona do tworzonej spółki w formie aportu, czy też ma być dzierżawiona od organu 

założycielskiego. Tabela 57 przedstawia porównanie obu wariantów. 

Tabela 57. Aport i dzierżawa w przypadku przekształcenia 

Aport Dzierżawa 

Brak opłat z tytułu czynszu dzierżawnego 

(mniejsze obciążenie spółki szpitalnej) 

Czynsz dzierżawny na rzecz organu 

założycielskiego 

(większe obciążenie finansowe) 



167 
 

     
 

Aport Dzierżawa 

Amortyzacja w księgach spółki 

(koszt a nie wydatek) 

Relatywnie niski kapitał założycielski spółki 

Wyższa wiarygodność kredytowa spółki Kontrola właściciela majątku (organu 

założycielskiego) nad przyszłym jego 

wykorzystaniem 

W przypadku sprzedaży większościowego pakietu 

udziałów mniejsza kontrola nad działalnością spółki 

 

Konieczność wyceny wnoszonego majątku 

(możliwość ubiegania się o dotację) 

 

Podatek od towarów i usług 

(możliwość ubiegania się o dotację) 

 

 

4.10. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka akcyjna. 

Kolejną decyzją, jaka musi podjąć samorząd przed przekształceniem SP ZOZ w spółkę 

kapitałową, jest decyzja czy spółka ta ma przyjąć formę spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością czy spółki akcyjnej. Tabela 58 przedstawia porównanie obu form. 

Tabela 58. Spółka z o.o. i spółka akcyjna w przypadku przekształcenia 

Spółka z o.o. Spółka akcyjna 

Stosunkowo niewielki kapitał założycielski 

(min. 5.000 zł) 

Stosunkowo wysoki kapitał 

(min. 100.000 zł) 

Niewielka liczba wspólników W spółkach publicznych znaczna liczba 

akcjonariuszy 

Udziały zawsze imienne Akcje imienne lub na okaziciela 

Relatywnie niska płynność udziałów Relatywnie wysoka płynność akcji 

Brak możliwości upublicznienia spółki Możliwość upublicznienia spółki (Giełda Papierów 

Wartościowych, New Connect) w celu pozyskania 

kapitału 

Przewidziana do średnich przedsięwzięć gospodarczych Przewidziana do dużych przedsięwzięć 

gospodarczych, gdzie istotny jest łatwy dostęp do 

kapitału 
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Spółka z o.o. Spółka akcyjna 

Relatywnie niskie koszty prowadzenia spółki Wyższe koszty prowadzenia spółki w stosunku do 

spółki z o.o. 

źródło: opracowanie własne 

 

4.11. Skutki, zagrożenia i korzyści wynikające z przekształcenia samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową 

Skutki wynikające z przekształcenia: 

+ nowe organy zarządzające i nadzorujące działalność szpitala 

+ Zgromadzenie Wspólników / Akcjonariuszy, 

+ Rada Nadzorcza spółki,  

+ Zarząd Spółki 

+ odpowiedzialność organów spółki określona przez Kodeks Spółek Handlowych, 

+ zdolność upadłościowa spółki, 

+ ograniczenie początkowego zadłużenia spółki (wskaźnik 0,5) 

+ konieczność przejęcia przez organ założycielski zobowiązań, w przypadku 

przekroczenia wskaźnika, 

+ przejęcie zobowiązań najstarszych pod względem daty wymagalności. 

Zagrożenia wynikające z przekształcenia: 

+ postępowania sądowe przeciwko samorządom lokalnym 

+ cel i podstawa: wskazanie, że samorząd nie może przekształcić SP ZOZ-u w 

spółkę prawa handlowego ani go wydzierżawić, ponieważ jego obowiązkiem 

jest zapewnienie leczenia w publicznej placówce 

+ przykłady - wydane już wyroki sądowe w sprawie wydzierżawienia szpitali w 

Blachowni, Tarnowskich Górach czy Pszczynie oraz przekształcenia szpitala 

w Siedlcach, według których zgodnie z przepisami samorządy terytorialne nie 

mogą wyzbywać się i przekazywać realizacji zadań publicznych z zakresu 

ochrony zdrowia 
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+ pogorszenie nastrojów społecznych 

+ stereotypowe utożsamianie dwóch pojęć – prywatne = odpłatne 

+ ewentualna konieczność poniesienia dodatkowych nakładów pieniężnych na 

edukacyjne kampanie społeczne, tłumaczące rolę przekształcenia i jej skutki,  

+ koszty odbudowania utraconej wiarygodności i wypracowanego wizerunku 

pośród społeczeństwa 

+ wzmożona aktywność związków zawodowych i innych organizacji prospołecznych 

+ populistyczne ataki opozycji – nasyłanie kontroli, wnioski do prokuratury, zaskarżanie 

uchwał rady powiatu o przekształceniu 

+ niezmienna konieczność dofinansowania działalności nieefektywnego ekonomicznie 

szpitala działającego w formie spółki przez samorząd-właściciela w celu uniknięcia 

wniosku o upadłość (np. poprzez podnoszenie kapitału zakładowego) 

+ zwiększona restrykcyjność dostawców w zakresie windykacji swoich należności oraz 

udzielania kredytów kupieckich (możliwość doprowadzenia do upadłości spółki) 

 

Korzyści wynikające z przekształcenia: 

+ dostęp do finansowania zewnętrznego,  

+ zwiększenie wiarygodności kredytowej 

+ szansa na pozyskanie inwestorów zewnętrznych  

+ możliwość zaciągania kredytów, emisji obligacji etc. 

+ usprawnienie zarządzania 

+ sposób wykonywania zarządu reguluje kodeks spółek handlowych 

+ kadencyjność funkcji podlegającej corocznej oceni 

+ uregulowany prawem sposób wykonywania zarządu 

+ uregulowany prawem sposób kontroli zarządu przez właścicieli i radę 

nadzorczą 

+ odpowiedzialność zarządu całym swoim majątkiem za podejmowane decyzje 

(w przypadku SP ZOZ-ów odpowiedzialność materialna do wysokości trzech 

pensji) 



170 
 

     
 

+ brak ograniczeń w odwoływaniu dyrektora wynikające z przepisów Kodeksu 

Pracy 

+ odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną spółce 

+ odpowiedzialność za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości (w 

przypadku SP ZOZ brak mechanizmów kontrolnych wymuszających kontrolę 

wydatków prowadzi do zadłużenia szpitala) 

+ odpowiedzialność karna 

+ percepcja rynkowa: 

+ podmiot prawny dobrze znany w obrocie handlowym 

+ wiarygodność 

+ jasne zasady odpowiedzialności za zobowiązania 

+ wyzbycie z wizerunku specyficznego podmiotu prawnego, podobnego do 

przedsiębiorstw państwowych 

+ możliwość prowadzenia dodatkowej działalności komercyjnej w formie odpłatnych 

świadczeń 

+ racjonalizacja świadczeń zdrowotnych – rachunek wyników wymusi racjonalizację 

świadczeń zdrowotnych 
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4.12. Strategia rozwoju SP ZOZ w Mogilnie 

Korzyści i zagrożenia wynikające z dalszego funkcjonowania SP ZOZ w Mogilnie w 

formie SP ZOZ lub przekształcenia SP ZOZ w spółkę prawa handlowego w świetle 

nowej ustawy o działalności leczniczej 

 

Przekształcenie SP ZOZ Mogilno w spółkę kapitałową 

Jeżeli SP ZOZ Mogilno zostałby przekształcony w spółkę kapitałową na zasadach 

określonych w Ustawie w okresie do dnia 31 grudnia 2013 r., zobowiązania podmiotu 

tworzącego przejęte od samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, znane na 

dzień 31.12.2009 roku, umarza się. 

W przypadku SP ZOZ Mogilno nie wystąpią korzyści z tytułu umorzeń, ponieważ SP ZOZ 

Mogilno nie posiadał zobowiązań podlegających umorzeniu na dzień 31.12.2009r. 

W przypadku przekształcenia SP ZOZ Mogilno w spółkę kapitałową na zasadach określonych 

w art. 69—82 Ustawy, podmiot tworzący może ubiegać się w okresie do dnia 31 grudnia 

2013 r. o dotację celową z budżetu państwa. 

Warunkami uzyskania dotacji jest wpisanie spółki powstałej z przekształcenia samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej do rejestru przedsiębiorców nie później niż w dniu 31 

grudnia 2013 r. 

W przypadku SP ZOZ Mogilno dotacja celowa może być pozyskana na: 

+ pokrycie zobowiązań cywilnoprawnych, w przypadku zawarcia ugody z wierzycielami 

w zakresie zobowiązań cywilnoprawnych przejętych od SP ZOZ w Mogilnie, 

obejmujące co najmniej częściowe umorzenie tych zobowiązań lub odsetek od nich 

(kwota zależna od zawartych ugód), 

+ zobowiązania wynikającego z pożyczki udzielonej przez podmiot tworzący SP ZOZ 

Mogilno, zawartej przed dniem 31.12.2009r., wg stanu na dzień przekształcenia, tj. 

395.000 zł (wykazane w bilansie na dzień 30.06.2011 r.), 
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+ zwrot kosztów podatku od towarów i usług od wniesionego do spółki kapitałowej 

aportu, jeżeli na taki aport Powiat by się zdecydował (kwota zależna od wyceny 

aportu), 

+ zwrot kosztów określenia wartości rynkowej nieruchomości (kwota zależna od 

wartości rynkowej nieruchomości). 

W przypadku przekształcenia SP ZOZ Mogilno spółkę kapitałową, organ założycielski 

poniesie następujące koszty: 

+ koszty związane z przekształceniem (koszty wyceny majątku – możliwy zwrot 

kosztów wyceny nieruchomości w ramach dotacji z budżetu państwa, koszty 

doradztwa prawnego, koszty opłat notarialnych, sądowych), 

+ związane z limitem początkowego zadłużenia spółki (wskaźnik 0,5), które w 

przypadku SP ZOZ  Mogilno wyliczone na dzień 30.06.2011 r. wyniosłyby 520.625 zł 

(symulacja na dzień 31.12.2011 r. wynosi 840.000 zł), 

+ podatek od towarów i usług od wniesionego do spółki kapitałowej aportu (możliwy 

zwrot w ramach dotacji z budżetu państwa). 

Jednocześnie należy wskazać, iż Powiat Mogileński może przejąć większą kwotę zobowiązań 

SPZOZ. Im kwota ta będzie wyższa, tym z mniejszym poziomem zadłużenia rozpocznie 

działalność spółka kapitałowa. 

Mimo, że ustawa o działalności leczniczej zezwala na wykonywanie świadczeń 

komercyjnych,  odpłatne świadczenie usług w SP ZOZ Mogilno po ewentualnym 

przekształceniu w spółkę kapitałową, będzie ograniczone, a wręcz w szerokim zakresie 

niemożliwe, ze względu na zobowiązania wynikające z umów na dofinansowanie zakupu 

sprzętu. Przyjęcie na oddział komercyjnego pacjenta, w szpitalu będącym beneficjentem 

programów pomocowych może być ryzykowne. Szpitale publiczne korzystające z unijnych 

funduszy, po przekształceniu się w spółki prawa handlowego będą musiały zwracać 

pieniądze, jeśli sprzęt za nie zakupiony wykorzystają w leczeniu pacjentów komercyjnych, 

poza kontraktem z NFZ. Żeby nie oddawać pieniędzy należy dochować staranności, aby w 

tzw. „okresie trwałości projektu” pacjent komercyjny nie korzystał z efektów realizacji 

projektu dofinansowanego ze środków unijnych. 
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Należy również zwrócić uwagę, że zapisy ustawy o lecznictwie wykluczają udzielanie usług 

komercyjnych w obrębie świadczeń zakontraktowanych ze środków publicznych. 

W świetle powyższego ewentualne dodatkowe dochody za wykonanie świadczeń 

komercyjnych, w przypadku SP ZOZ Mogilno, będą marginalne w stosunku do dochodów 

ogółem. 

 

Funkcjonowanie SP ZOZ w Mogilnie w formie samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej 

Zgodnie z Ustawą, jeżeli SP ZOZ nie ma możliwości pokrycia we własnym zakresie 

ujemnego wyniku finansowego podmiot tworzący SP ZOZ może, w terminie 3 miesięcy od 

upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, 

jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną — do wysokości tej 

wartości [art. 59, ust. 2]. 

Ujemny wynik finansowy i koszty amortyzacji, o których mowa w ust. 2, dotyczą roku 

obrotowego objętego sprawozdaniem finansowym [art. 59, ust. 3]. 

W przypadku nie pokrycia ujemnego wyniku finansowego w sposób określony w ust. 2 

podmiot tworzący w terminie 12 miesięcy od upływu terminu określonego w ust. 2 wydaje 

rozporządzenie, zarządzenie albo podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacyjno-prawnej 

albo o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej [art. 59, ust. 4]. 

W przypadku SP ZOZ Mogilno: 

+ na dzień 30.06.2011 r. ujemny wynik finansowy po dodaniu kosztów amortyzacji, jaki 

musiałby pokryć Powiat Mogileński aby nie musiał podjąć uchwały zmienić formy 

organizacyjno-prawnej SP ZOZ lub jego likwidacji wynosi 320.321 zł; 

+ powyższa kwota na dzień 31.12.2011 r. wynosić może około  640.000 zł. 
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Wnioski 

Jak wynika z powyższych wyliczeń Powiat Mogileński nie będzie miał korzyści z 

przekształcenia SP ZOZ Mogilno w spółkę kapitałową a wręcz przeciwnie, koszty poniesione 

przy przekształceniu przekroczą kwotę ujemnego wyniku finansowego po dodaniu do niego 

kosztów amortyzacji jaki będzie musiał pokryć Powiat w przyszłym roku, w przypadku nie 

przekształcenia SP ZOZ Mogilno w spółkę kapitałową. 

Ewentualne dodatkowe dochody ze świadczenia usług komercyjnych, ze względu na: 

+ okres trwałości projektów unijnych, 

+ zapisy ustawy o lecznictwie wykluczające udzielanie usług komercyjnych w obrębie 

świadczeń zakontraktowanych ze środków publicznych. 

w przypadku SP ZOZ Mogilno, będą marginalne w stosunku do dochodów ogółem. 

Powyższe, wraz z zagrożeniami wynikającymi z przekształcenia SP ZOZ w spółkę 

kapitałową, zmusza audytorów do rekomendacji o nie przekształcaniu SP ZOZ Mogilno 

w spółkę kapitałową w chwili obecnej.  

Audytorzy rekomendują skoncentrowanie działań Dyrekcji SP ZOZ Mogilno na 

realizacji zaproponowanego w niniejszym opracowaniu planu restrukturyzacji SP ZOZ, 

w celu uzyskania rentowności na poziomie zysku netto oraz w kolejnym etapie planu 

optymalizacji SP ZOZ, który zapewni dalszy jego  rozwój. 

Audytorzy proponują monitorować dalszy rozwój procesu przekształceń i powrócić do 

rozważenia przekształcenia SP ZOZ Mogilno w spółkę kapitałowa w terminie 

późniejszym. 
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5. Strategia rozwoju - restrukturyzacja 

5.1. Sposoby restrukturyzacji finansowej prowadzącej do redukcji zadłużenia 
szpitala 

W obecnej sytuacji Szpitala głównym celem restrukturyzacji finansowej powinno być 

odzyskanie płynności finansowej, a tym samym zdolności kredytowej. Osiągnąć ją można 

dzięki, z jednej strony, ograniczeniu wydatków i kosztów, ale też z drugiej strony, 

zwiększeniu przychodów i szukaniu nowych źródeł finansowania.  

W powyższym kontekście prowadzona w Szpitalu restrukturyzacja finansowa swoim 

działaniem powinna doprowadzić do stanu wypłacalności, a w konsekwencji do 

samofinansowania, stanowiącego podstawowy warunek kontynuacji i dalszego, 

niezakłóconego rozwoju działalności Szpitala. W tym zakresie działania restrukturyzacyjne 

powinny polegać przede wszystkim na: 

1) zbilansowaniu działalności Szpitala od strony wyniku finansowego i generowaniu 

nadwyżki finansowej 

Uzyskanie dodatniego wyniku finansowego, a przez to generowanie nadwyżki finansowej 

jest podstawowym warunkiem do skutecznego przeprowadzenia restrukturyzacji 

finansowej, bowiem generowana nadwyżka finansowa stanowi źródło spłaty 

zaciągniętych już zobowiązań, finansowania inwestycji ze środków własnych, jak również 

pozyskiwania nowych źródeł finansowania tych wydatków. W ocenie audytora Szpital 

osiągnie powyższe poprzez dokonanie zmian w poziomie i strukturze przychodów i 

kosztów tj. poprzez dokonanie zmian w strukturze organizacyjnej  

i zatrudnieniu oraz doborze usług medycznych w oparciu o prowadzony rachunek 

ekonomiczny. Z punktu widzenia ekonomicznego Szpital winien skoncentrować się na 

usługach medycznych o najwyższej rentowności, zmianach w zakresie polityki cenowej, 

zmianach organizacyjnych w udzielaniu usług medycznych oraz optymalizacji kosztów 

utrzymania infrastruktury. Dodatkowymi działaniami mogą być między innymi 

zawieszenie wpłat na ZFŚS (wymaga zgody związków zawodowych), zamrożenie 

poziomu wynagrodzeń, wprowadzenie outsourcingu procesu sprzątania i utrzymania 
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czystości, przystąpienie / organizacja grupy zakupowej w zakresie organizowanych 

przetargów na zakup materiałów medycznych i leków.  

2) wprowadzeniu zmian w strukturze i wartości pasywów Szpitala tj.: 

a) zamianie zobowiązań krótkoterminowych na długoterminowe. 

Powyższe Szpital osiągnie poprzez zawieranie ugód z wierzycielami 

cywilnoprawnymi, których elementem będzie odroczenie terminów płatności, 

umorzenie odsetek za nieterminowe płatności, jak również części należności 

głównych. 

b) zmianie warunków zaciągniętych od organu założycielskiego pożyczek 

długoterminowych. 

Zmiany powinny dotyczyć przede wszystkim uzyskania moratoriów (odroczenia 

terminów spłaty) lub też umorzeniu kwot pożyczek. 

3) dokonaniu zmian w przepływach pieniężnych 

Zmiany w przepływach pieniężnych powinny polegać przede wszystkim na usprawnieniu 

procesu zarządzania zapasami, należnościami i zobowiązaniami. 

Szczegółowo proponowane działania restrukturyzacyjne opisano w pkt. 5.2. – 5.3. raportu. 
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5.2.   Kierunki optymalizacji struktury organizacyjnej i zatrudnienia 

W celu zbilansowania działalności Szpital winien przeprowadzić między innymi niżej 

wymienione działania w zakresie zmiany organizacji udzielania świadczeń medycznych  

i działalnościach pomocniczych: 

1) konsolidacja działalności Oddziałów Wewnętrznych 

Biorąc pod uwagę racjonalność wykorzystania posiadanych przez Szpital zasobów 

wskazane jest przeniesienie działalności oddziału wewnętrznego z Mogilna do lokalizacji 

w Strzelnie. Połączenie oddziałów będzie wymagało zwiększenia liczby łóżek w Strzelnie 

(jest taka możliwość) do 45 (powyższa liczba wynika z wielkości dotychczasowego 

obłożenia obu oddziałów wewnętrznych 71% x 30 łóżek plus 76% x 30 łóżek) z 

jednoczesną redukcją liczby etatów średniego personelu medycznego (9 etatów). Personel 

lekarski zlikwidowanego oddziału wewnętrznego w Mogilnie, będzie kontynuował swoją 

pracę na skonsolidowanym oddziale wewnętrznym w Strzelnie. Dzięki realizacji tego 

zamierzenia, Szpital uzyska korzyści w postaci zmniejszenia kosztów zatrudnienia. 

Dodatkowo koncentracja działalności Oddziałów Wewnętrznych w Strzelnie da 

Szpitalowi możliwość wprowadzenia nowych usług medycznych w oparciu o zwolnioną 

powierzchnię w budynku głównym w Mogilnie i jednocześnie wykorzystanie personelu 

średniego ze zredukowanego oddziału wewnętrznego do realizacji nowych usług. 

Redukcja 9 etatów związana z połączeniem oddziałów wewnętrznych przyniesie korzyści 

w ramach oddziałów wewnętrznych w kwocie około 275.000 zł rocznie (koszty 

działalności podstawowej oddziału). Zakłada się, że mimo konsolidacji oddziałów Szpital 

utrzyma kontrakt z NFZ w aktualnej wysokości. Wykorzystując zredukowany personel 

średni z oddziału wewnętrznego do realizacji nowych usług, o których mowa poniżej na 

powierzchni zlikwidowanego oddziału wewnętrznego w Mogilnie, unikniemy wypłat 

odszkodowań i odpraw z tytułu zwolnienia. Dodatkowym problemem, związanym z 

funkcjonowaniem oddziału wewnętrznego w Strzelnie, są koszty ponoszone przez Szpital 

związane z obsługą pacjentów dializowanych przez firmę Nefromedyka, wynajmującą 

powierzchnię na jego terenie. Szpital powinien z tego tytułu uzyskiwać dodatkowe 

przychody od ww. firmy. 
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2) konsolidacja działalności Izb Przyjęć 

W związku z konsolidacją działalności oddziałów wewnętrznych słusznym jest 

przeniesienie działalności Izby Przyjęć w Mogilnie do Strzelna, przy założeniu 

utrzymania kontraktu z NFZ na aktualnym poziomie. Takie rozwiązanie pozwoli, przy 

jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu świadczeń, na uzyskanie przez 

Szpital korzyści w postaci bardziej efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów 

kadrowych, sprzętowych i infrastrukturalnych. Korzyści finansowe związane z likwidacja 

Izby Przyjęć w Mogilnie, związane są z redukcją kosztów pracowniczych i wynoszą 

około 176.000 zł w skali roku (koszty działalności pomocniczej i koszty ogólne). 

Realizacja przedmiotowego działania warunkuje zasadność realizacji rekomendacji 

opisanej w pkt. 10 niniejszego podrozdziału. 

 

3) przeniesienie działalności Przychodni nr 2 w Mogilnie do Przychodni nr 1 w 

Mogilnie 

Również w tym przypadku przeniesienie działalności Przychodni nr 2 do Przychodni nr 1 

jest uzasadniona względami ekonomicznymi i bardziej racjonalnym wykorzystaniem 

posiadanych zasobów. W wyniku skoncentrowania działalności POZ, AOS oraz 

Fizjoterapii (Oddział Rehabilitacji) w jednej lokalizacji Szpital będzie mógł dokonać 

redukcji kosztów zatrudnienia w grupie średniego personelu medycznego oraz 

pomocniczego personelu niemedycznego. Dodatkowo zmniejszą się koszty utrzymania 

infrastruktury, jak również nakłady potrzebne na dostosowanie pomieszczeń do 

wymogów przepisów prawa. Korzyści wynikające z redukcji etatu pracownika 

gospodarczego i pielęgniarki (która może być przeniesiona na Oddział Rehabilitacji) 

wynoszą około 57.000 zł w skali roku. 

4) przeniesienie działalności Przychodni w Strzelnie do głównej lokalizacji Szpitala 

Realizacja przedmiotowego działania uzasadniona jest takimi samymi czynnikami, jak 

opisane w pkt. 2 powyżej. 
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5) likwidacja działalności WOZ Józefowo  

Ze względu na bardzo małą liczbę zaoptowanych pacjentów sugerowane jest przeniesienie 

pacjentów do innego ośrodka prowadzonego przez Szpital w celu zapewnienia 

kontynuacji udzielania świadczeń medycznych. Pozostawienie WOZ Józefowo w 

obecnym kształcie będzie powodowało generowanie strat na działalności, jak również w 

dalszej perspektywie pociągnie za sobą konieczność poniesienie nakładów na 

dostosowanie pomieszczeń do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów prawa. 

Dzięki przedmiotowej reorganizacji ograniczeniu ulegną koszty utrzymania 

infrastruktury, jak również stałe koszty udzielania świadczeń medycznych (koszty 

wynagrodzeń personelu medycznego). 

6) optymalizacja działalności  ZOL 

Istnieją trzy możliwe warianty optymalizacji działalności ZOL: 

Wariant nr 1 

Optymalizacja winna być przeprowadzona poprzez zmniejszenie liczby dyżurującego 

personelu w ZOL z 4 etatów pielęgniarskich (2+2) do 3 (2+1) w godzinach dziennych i 2 

(1+1) w godzinach nocnych, co będzie skutkowało redukcją 8 etatów ogółem w skali 

miesiąca / roku. Redukcja zatrudnienia da oszczędności około 242.000 zł w skali roku. 

Zdaniem audytora redukcja etatów pielęgniarskich nie spowoduje pogorszenia jakości 

oferowanych usług. Niestety nawet te oszczędności nie spowodują rentowności ZOL-u. 

Wariant nr 2 

Optymalizacja winna być przeprowadzona poprzez zmniejszenie liczby dyżurującego 

personelu w ZOL z 4 etatów pielęgniarskich (2+2) do 3 (2+1) w godzinach dziennych i 2 

(1+1) w godzinach nocnych, co będzie skutkowało redukcją 8 etatów ogółem w skali 

miesiąca / roku (jak powyżej). Jednocześnie Szpital powinien podjąć działania w kierunku 

podniesienia standardu infrastruktury świadczonych usług w zakresie opieki 

długoterminowej zmierzającej do poprawy warunku pobytowych.  Ma to za zadanie próbę 

przyciągnięcia do Mogilna pacjentów o wyższym uposażeniu, co pozwoli na wyższe 

przychody oddziału. Fundusz finansuje tylko świadczenia zdrowotne, nie ponosi 
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natomiast kosztów wyżywienia i zakwaterowania, których finansowanie określa 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 roku w 

sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych pielęgnacyjno-

opiekuńczych oraz szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz.U. 

Nr 166 z 1998 r. poz. 1265). Zgodnie z Rozporządzeniem pacjent opłaca pobyt na 

oddziale 70% swoich dochodów. Aby osiągnąć break-even ZOL-u, pacjent, który dzisiaj 

opłaca średnio 648 zł za miesięczny pobyt, musiałby dopłacać 1.009 zł. Zdaniem audytora 

pozyskanie 100% pacjentów z dochodami miesięcznymi w kwocie 1.441 zł (70% tej 

kwoty stanowi 1.009 zł), których dochody są wolne od innych obciążeń, przy średnim 

poziomie emerytury w województwie kujawsko-pomorskim na poziomie 1.597 zł jest 

mało realne. 

Wariant nr 3 

Celem zakładu opiekuńczo-leczniczego jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, 

które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, 

leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego i nie wymagają już 

dalszej hospitalizacji. Pacjenci przyjmowani do zakładów wymagają całodobowych 

świadczeń pielęgnacyjnych, z rozpoznaniem choroby przewlekłej, którzy w ocenie wg 

zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów.  

Do zakładu opiekuńczo-leczniczego nie mogą być przyjmowani pacjenci w terminalnej 

fazie choroby i pacjenci z chorobą psychiczną. 

Czas pobytu pacjenta w ZOL-u jest uzależniony od jego stanu zdrowia, jeśli ocena stanu 

przekroczy 40 punktów w skali Barthel to Fundusz nie finansuje dalszego pobytu. Należy 

pamiętać, że zakład opiekuńczo-leczniczy nie jest domem pomocy społecznej. Zakłady te 

przeznaczone są dla osób mających określone problemy zdrowotne (nie mogą więc trafiać 

tam ubezpieczeni, kwalifikujący się do domów pomocy społecznej lub, u których 

jedynym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna).              



181 
 

     
 

Zgodnie z Zarządzenie Nr 84/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 

11 grudnia  2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w 

rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej: 

+ w przypadku świadczeniobiorców, którzy w dniu przyjęcia do zakładu 

pielęgnacyjno – opiekuńczego lub opiekuńczo – leczniczego oraz w trakcie 

dalszego pobytu uzyskali 0 punktów, w ocenie skalą opartą na skali Barthel i 

dzieci do ukończenia 3 roku życia, żywionych dojelitowo przez zakład 

opiekuńczy, dla wartości każdego osobodnia stosuje się współczynnik korygujący 

2,8. Od dnia przekroczenia 0 punktów w tej ocenie, dla wartości osobodnia nie 

stosuje się współczynnika korygującego.  

+ w przypadku świadczeniobiorców, którzy w dniu przyjęcia do zakładu 

pielęgnacyjno – opiekuńczego lub opiekuńczo – leczniczego oraz w trakcie 

dalszego pobytu uzyskali 0 punktów w ocenie skalą opartą na skali Barthel, 

żywionych pozajelitowo przez zakład opiekuńczy, dla wartości każdego 

osobodnia stosuje się współczynnik korygujący 4,1. Od dnia przekroczenia 0 

punktów w tej ocenie, dla wartości osobodnia nie stosuje się współczynnika 

korygującego.  

+ w przypadku dzieci, które w dniu przyjęcia do zakładu pielęgnacyjno – 

opiekuńczego lub opiekuńczo – leczniczego dla dzieci i młodzieży oraz w trakcie 

dalszego pobytu uzyskali 0 punktów, w ocenie skalą opartą na skali Barthel i 

dzieci do ukończenia 3 roku życia, żywionych pozajelitowo przez zakład 

opiekuńczy, dla wartości każdego osobodnia stosuje się współczynnik korygujący 

4,5. Od dnia przekroczenia 0 punktów w tej ocenie, dla wartości osobodnia nie 

stosuje się współczynnika korygującego.  

+ współczynniki, o których mowa w ust. 8, 9 i 10, przelicza się od ceny osobodnia 

ustalonej w umowie. Współczynniki te nie podlegają sumowaniu. 

Zgodnie z powyższym Wariant III zakłada strategię przygotowania oddziału do przyjęcia 

przynajmniej 30% pacjentów, którzy w dniu przyjęcia na oddział i w trakcie pobytu będą 

mieli ocenę w skali Barthela 0, przy jednoczesnym podjęciu przez Szpital działania w 

kierunku podniesienia standardu infrastruktury świadczonych usług w zakresie opieki 
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długoterminowej zmierzającej do poprawy warunków pobytowych. W przypadku 

realizacji tego wariantu audytor nie zaleca redukcji etatów średniego personelu 

medycznego, ze względu na specyfikę pacjentów. Koniecznym natomiast będzie 

dostosowanie kadry zatrudnionej na oddziale do wymagań określonych w Załączniku nr 3 

„Warunki wobec świadczeniodawców - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze” oraz 

Załączniku nr 4 „Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń 

pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej” do Zarządzenia Nr 

84/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia 2009 r. w 

sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia 

pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.  

Sugerowane w strategii rozwoju uruchomienie oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej, na 

powierzchni zwolnionej przez Oddział Wewnętrzny w Szpitalu w Mogilnie, doskonale 

wpisuje się w powyższą strategię. 

Korzyści wynikające z tego rozwiązania, przy aktualnym poziomie kontraktu z NFZ, 

wynoszą 585.345 zł. 

W tym wariancie oddział staje się rentowny. Równocześnie poprzez podniesienie 

standardu infrastruktury oddziału, dodatkowo możemy uzyskać korzyści poprzez 

pozyskanie pacjentów o wyższych dochodach niż dotychczas.  

SP ZOZ musi skierować ofertę hospitalizacji w ramach oddziału ZOL pacjentów, którzy w 

skali Barthela mają ocenę 0, do innych szpitali województwa kujawsko-pomorskiego, jak i 

również do szpitali z ościennych województw.   

W przypadku braku decyzji, co do powyżej rekomendowanych działań - z ekonomicznego 

punktu widzenia - konieczna byłaby likwidacja ZOL (potencjalny Wariant nr 4).          

Przed podjęciem takiej decyzji należy rozważyć aspekt społeczny i konsekwencje z niej 

wynikające dla społeczeństwa powiatu mogileńskiego. 

Audytor dodatkowo sugeruję ujednolicenie kodów resortowych dla ZOL-u w celu 

odzwierciedlenia faktycznie wykonywanej działalności w rejestrze SP ZOZ w Mogilnie. 

Powyższa sugestia wynika z rozbieżności pomiędzy kodem resortowym w rejestrze (4170 
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– oddział dla przewlekle chorych) oraz kodem resortowym ujętym w zawartej z 

Narodowym Funduszem Zdrowia umowie (5170 – Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy). 

Brak ujednolicenia powyższej kwestii może mieć negatywne konsekwencje przy 

kontraktowaniu usług z NFZ w ramach powyższego zakresu. 

7) restrukturyzacja działalności Oddziału Ginekologiczno – Położniczego 

Oddział Ginekologiczno – Położniczy charakteryzuje się niskim wykorzystaniem bazy 

łóżkowej (60% oddział ginekologiczny, 70% oddział położniczy). Średni roczny 

wskaźnik porodów w powiecie mogileńskim wynosi 109,8 urodzeń na 10.000 

mieszkańców.  W związku z tym, że średni wskaźnik urodzeń na 10.000 mieszkańców w 

województwie kujawsko – pomorskim wynosi 109,2 istnieją niewielkie szanse na 

zwiększenie ilości porodów, szczególnie przy aktualnej infrastrukturze oddziału. 

Rekomenduje się redukcje dwóch etatów średniego personelu medycznego na oddziale, 

co da oszczędności w kwocie około 39.000 zł.   

8) Oddział Dziecięcy 

Oddział Dziecięcy charakteryzuje wykorzystaniem bazy łóżkowej na poziomie 71%. Jest 

to spowodowane sezonowością usług świadczonych na oddziałach dziecięcych. 

Obowiązkiem Powiatu jest kontynuowanie działalności tego oddziału. Audytor nie widzi 

na dzień dzisiejszy i przy dzisiejszym poziomie finansowania przez NFZ, możliwości 

optymalizacji działania tego oddziału, w celu osiągnięcia jego rentowności 

9) Oddział Noworodkowy 

Jedyny oddział w strukturze Szpitala wykazujący rentowność na 30.06.2011r. 

10) optymalizacja zatrudnienia w DPD 

W celu optymalizacji kosztów zatrudnienia w DPD wskazanym jest dokonanie zmian  

w obsadzie karetki podstawowej w Strzelnie (P) polegającej na wprowadzeniu zespołu 2 

osobowego składającego się z ratownika medycznego oraz ratownika medycznego - 

kierowcy. W związku z powyższym redukujemy 5 etatów kierowców, co daje nam 

redukcje kosztów w kwocie około 128.000 zł, w skali roku. 
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11) reorganizacja działalności Laboratorium Analitycznego 

Przy założeniu realizacji działań opisanych w pkt. 1 i 2 powyżej wskazanym jest 

likwidacja laboratorium w Mogilnie poprzez stworzenie centralnego laboratorium  

w Strzelnie i odpowiednie zabezpieczenie pobierania materiału do badań w Mogilnie i 

innych ośrodkach (punkty pobrań). W związku z tym działaniem następuje redukcja 

kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników laboratorium w Mogilnie o kwotę 

około 348.000 zł. W związku z wyposażeniem laboratorium sprzętem ze środków 

pozyskanych z programów unijnych, należy przenieść sprzęt laboratoryjny z Mogilna do 

Strzelna, przynajmniej do czasu wymaganego zawartą umową na dofinansowanie. 

Likwidacja Laboratorium Analitycznego w Mogilnie spowoduje brak możliwości 

realizacji w Mogilnie świadczeń z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie 

nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (posiadanie laboratorium analitycznego                

w lokalizacji jest warunkiem wymaganym przez NFZ - Załącznik nr 3 „ Warunki 

realizacji świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej” do Zarządzenia Nr 

85/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010 r.), która 

i tak nie jest finansowana w ramach kontraktu z NFZ a koszty jej funkcjonowania ponosi 

SP ZOZ. Rekomendacja likwidacji laboratorium w Mogilnie wynika z ekonomicznego 

punktu widzenia. Samorząd lokalny musi rozważyć, czy w tym przypadku czynnik 

społeczny nie jest istotniejszy od czynnika ekonomicznego i zdecydować o konieczności 

zapewnienia lokalnemu społeczeństwu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie 

nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, co będzie się wiązało z koniecznością 

pozostawienia Laboratorium. Audytor sugeruje aby w takim przypadku działalność 

Laboratorium i POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej została 

dofinansowana przez Samorząd. 

12) optymalizacja procesu utrzymania czystości i higieny Szpitala 

W zakresie przedmiotowej działalności pomocniczej Szpital winien rozważyć dwa 

kierunki działań. Pierwszy polegający na całkowitym outsourcingu tej działalności 

polegający na zleceniu wykonywania usług firmie zewnętrznej lub też przeszkoleniu 

funkcjonujących obecnie ekip sprzątających w tzw. know how i doposażeniu ich  
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w profesjonalny sprzęt, co będzie skutkowało redukcją etatów o około 20-30%. Wybór 

kierunku działania zależy od przeprowadzenia rachunku ekonomicznego i podjęcia 

decyzji w tym zakresie przez Dyrekcję Szpitala. Przy wyborze wariantu pozostawienia 

własnej ekipy sprzątającej, założono 20% redukcje etatów, co da oszczędności w skali 

roku w kwocie 140.000 zł. 

13) optymalizacja kosztów obsługi technicznej 

W połączeniu z działaniem opisanym w pkt. 12 powyżej (outsourcing procesu utrzymania 

czystości i higieny Szpitala) słusznym jest rozważenie możliwości dokonania 

outsourcingu procesu zapewnienia obsługi technicznej całej infrastruktury Szpitala tj. 

działań w zakresie bieżącej obsługi urządzeń grzewczych, sprzętu medycznego oraz 

różnego rodzaju napraw (usługa Facility Management). Jeżeli Dyrekcja Szpitala 

podjęłaby decyzję o pozostawieniu własnej obsługi technicznej, zaleca się jej 

zredukowanie do ekip w Strzelnie i wykonującej zadania dla obu lokalizacji. 

Niedopuszczalne jest ponoszenie tak wysokich kosztów na obsługę techniczną, jak 

dotychczas. Redukcja ekip obsługi technicznej z Mogilna da oszczędności w kwocie 

275.000 zł.   

14) reorganizacja funkcji administracyjnych 

W zakresie optymalizacji struktury organizacyjnej i usprawnienia funkcji zarządczych 

wskazanym jest:  

+ połączenie funkcjonalne działalności Działu Kadrowego z Działem Płacowym 

Szpitala. W wyniku konsolidacji Działów Szpital uzyska redukcję kosztów 

wynagrodzeń (1 etat – oszczędność 27.500 zł rocznie);  

+ redukcja etatu Kierownika Działu Transportu (około 35.000 zł rocznie) oraz 4 

etatów kierowców (około 102.000 zł rocznie); 

+ zgodnie z wcześniejszymi sugestiami audytorów, Dyrektor Szpitala wraz z całą 

administracją SP ZOZ powinien rezydować (szczególnie istotne w kontekście 

powyższych zmian) w Strzelnie. W związku z powyższym niezasadnym jest 

utrzymywanie w Strzelnie stanowiska Kierownika Administracyjno-



186 
 

     
 

Gospodarczego; redukcja tego stanowiska przyniesie kolejne 32.000 zł w skali 

roku; 

+ Kierownik ds. Obronności ma uposażenie na poziomie Pielęgniarki Przełożonej 

Szpitala w Strzelnie. Zaleca się redukcję wynagrodzenia lub redukcję czasu pracy 

na tym stanowisku do ½ etatu (18.000 zł rocznie); 

+ zaleca się redukcje etatów w Dziale SIM o dwa etaty (29.000 zł rocznie); 
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5.3.   Rekomendacje dotyczące innych działań 

W zakresie pozostałych działań wskazane jest: 

1) wdrożenie w Szpitalu systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO (alternatywnie 

akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia) będącego czynnikiem 

rankingującym w procesie ofertowania i zawierania umów z NFZ, 

2) wdrożenie strategii  marketingowej 

Audytor rekomenduje podjęcie działań marketingowych oraz PR mających za zadanie 

promocję SP ZOZ Mogilno i usług w nim wykonywanych. 

W dobie kiedy pieniądze podążają za pacjentem, jest to szczególnie istotne. Kontrakty 

wynegocjowane z NFZ w większości nie są kontraktami ryczałtowymi i ich 

wykorzystanie, a co za tym idzie przychody SP ZOZ zależą od liczby pozyskanych 

pacjentów. 

Najbliższe lata będą „walką” na rynku o pacjenta. Te placówki, które wcześniej podejmą 

działania marketingowe, wyprzedzą konkurencje. 

Sugerujemy nawiązanie kontaktu z wyspecjalizowanymi na rynku firmami, zajmującymi 

się  marketingiem usług i podmiotów medycznych celem przygotowania profesjonalnej 

kampanii marketingowej. 

3) usprawnienie kluczowych procesów pomocniczych takich jak system informacji 

zarządczej, a w tym wdrożenie systemu budżetowania i controllingu i rachunku kosztów 

zmiennych oraz wdrożenie zintegrowane systemu informatycznego obejmującego tzw. 

część białą (działalność oddziałów, poradni i pracowni diagnostycznych), 

4) dokonanie analizy i zmiany cenników oferowanych usług komercyjnych, głównie 

diagnostycznych (laboratoria, pracownie diagnostyki obrazowej), 

5) wprowadzenie w laboratoriach systemu zewnętrznego klasy LIS nadzorującego pracę 

całego laboratorium w celu wprowadzenia efektywnej kontroli nad ilością wykonywanych 

badań, co według audytora może przynieść oszczędności rzędu 10%, czyli około 35.000 

zł. 
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6) optymalizacja gospodarki lekami 

Zaleca się wprowadzenie w jak najszybszym czasie systemu IT związanego z 

optymalizacją gospodarki lekami, a w dalszej perspektywie wdrożenie systemu 

dozowania leków na pacjenta – system „unit dose”.  

Największymi zaletami wprowadzenia indywidualnych dawek leków są: obniżenie 

wydatków na farmaceutyki (optymalny podział puli leków między pacjentów różnych 

oddziałów, minimalizacja strat z powodu przeterminowania leków) oraz wzrost 

bezpieczeństwa ich podania dzięki minimalizacji ryzyka pomyłek na etapie 

przygotowania dla indywidualnego pacjenta (kontrola odbywa się w aptece i na oddziale). 

Dodatkowe walory to mniejsze zaangażowanie personelu pielęgniarskiego w 

przygotowanie preparatów dla pacjentów i możliwość rozliczenia kosztów leków dla 

indywidualnego pacjenta.  

Po wprowadzeniu systemu „Unit Dose” w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w 

Krakowie osiągnięto następujące oszczędności:  

+ kupując opakowania leków po 200 tabletek zamiast po 30 oszczędza się około 

23% wydatków na leki. Tak duże opakowania nie trafiają w całości na oddziały, 

natomiast w systemie „Unit Dose” można je podzielić na kilka czy nawet 

kilkanaście oddziałów, 

+ na indywidualnym przygotowywaniu przez aptekę mieszanin do żywienia 

pozajelitowego w Pracowni Żywienia Pozajelitowego szpital zaoszczędził 25% 

wcześniejszych wydatków, 

+ dzięki przygotowaniu cytostatyków w Centralnej Pracowni Cytostatyków w tym 

systemie - 17 %  

+ dodatkowe oszczędności związane są ze ścisłą ewidencją leków (kolejne 20%)11 

Audytor założył, że pierwszy etap gospodarki lekami, poprzez wdrożenie systemu IT 

monitoringu dozowania leków da oszczędności 20% wcześniejszych wydatków, czyli 

około 185.000 zł. 

                                                            
11 „Puls Medycyny” 



189 
 

     
 

7) wykorzystanie wyspecjalizowanego brokera ubezpieczeniowego przy zawieraniu umów 

ubezpieczenia. Z doświadczenia audytora obniża to koszty ubezpieczenia o około 10%, 

czyli w przypadku Szpitala o kwotę 10.000 zł 

8) opracowanie długoterminowego biznesplanu działalności Szpitala wraz z jego 

wdrożeniem i kontrolą jego realizacji 

9) przyłączenie się do grupy zakupowej  

Jednym ze sposobów na poszukiwanie oszczędności w zakupach jest utworzenie lub 

przystąpienie do  tzw. grupy zakupowej zrzeszającej kilka podmiotów, które wspólnie 

przygotowują się do skonsolidowanego zakupu.  

Pierwszym projektem realizowanym w ten sposób w Polsce ma być wspólny zakup prądu 

dla 16 szpitali, podległych Mazowieckiemu Urzędowi Marszałkowskiemu. 

Jak wynika z informacji samorządu województwa mazowieckiego ma to przynieść co 

najmniej kilkunastoprocentowe oszczędności (szacuje się je na około 14%-15%).  

Mazowsze planuje utworzenie także innych grup zakupowych w ramach służby zdrowia 

dla zakupu leków, sprzętu medycznego oraz materiałów opatrunkowych.  

Z kolei samorząd województwa wielkopolskiego już kilka miesięcy temu powołał spółkę, 

która ma pomóc szpitalom w hurtowych zakupach - m.in. leków i sprzętu medycznego.  

Podobna spółka celowa, zajmująca się głównie realizacją inwestycji w marszałkowskich 

placówkach, działa już w województwie kujawsko-pomorskim. 

Audytor rekomenduje podjęcie działań w tym kierunku. 
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5.4.   Prognozy rentowności poszczególnych oddziałów po wprowadzeniu działań    

restrukturyzacyjnych 

Tabela 59. Redukcja kosztów działalności pomocniczej i kosztów ogólnych: 

Pozycja Prognoza 

Koszty działalności pomocniczej medycznej: 

+ Laboratorium Mogilno  

+ Izba Przyjęć Mogilno 

+ Laboratorium Strzelno 

+ Dział Pomocy Doraźnej 

 

348 000 zł 

176 000 zł 

35 000 zł 

128 000 zł 

Koszty działalności pomocniczej: 

+ Obsługa techniczna Szpital i Przychodnia Mogilno 

+ Ekipy sprzątająca Szpital Mogilno + Strzelno 

+ Dział Transportu 

 

275 000 zł 

140 000 zł 

137 000 zł 

Koszty Zarządu: 

+ Koszty pracownicze 

+ Ubezpieczenia 

 

106 500 zł 

10 000 zł 

Ogółem 1 355 500 zł 

źródło: opracowanie własne 

W pierwszym półroczu 2011 roku koszty działalności pomocniczej i koszty ogólne wyniosły 

4.313.058 zł, czyli można założyć, że na koniec roku wyniosą one 8.626.116 zł. Redukcja 

kosztów o kwotę 1.355.500 zł, stanowi redukcję tego typu kosztów o 16%. 

Tabela 60. Rentowność ZOL w Mogilnie po restrukturyzacji (zł) 

Parametr I poł. 2011 Prognoza 2011 Prognoza po 

restrukturyzacji 

(wariant III)  

Przychody 705 258 1 410 516 1 995 861 

+ NFZ 541 986 1 083 972 758 780 

+ prywatne 163 272 326 544 326 544 

+ dodatkowy kontrakt NFZ   910 536 

Koszty bezpośrednie 757 843 1 515 686 1 591 470 

Redukcja kosztów bezpośrednich    

Wynik po kosztach bezpośrednich -52 585 -105 170 404 391 
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Parametr I poł. 2011 Prognoza 2011 Prognoza po 

restrukturyzacji 

(wariant III)  

Koszty pośrednie 189 102 378 204 378 204 

Redukcja kosztów pośrednich   59 158 

Wynik po kosztach pośrednich -241 687 -483 374 26 187 

NFZ/łóżko/dobę  71 109 

Prywatnie/łóżko/miesiąc  648 648 

Liczba łóżek 42 42 42 

Liczba lekarzy 1 1 1 

Liczba pielęgniarek 21 21 21 

źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 61. Rentowność oddziału wewnętrznego w Strzelnie po restrukturyzacji (zł) 

Parametr I poł. 2011 Prognoza 2011 Prognoza po 

restrukturyzacji 

Przychody 1 109 153 2 218 704 3 875 726 

+ NFZ 1 109 352 2 218 704 2 218 704 

+ dodatkowy kontrakt NFZ   1 657 022 

Koszty bezpośrednie 964 065 1 928 130 3 397 358 

Redukcja kosztów bezpośrednich   275 000 

Wynik po kosztach bezpośrednich 145 088 290 574 753 368 

Koszty pośrednie 561 830 1 123 660 1 123 660 

Redukcja kosztów pośrednich   175 760 

Wynik po kosztach pośrednich -416 742 -833 086 -194 532 

Liczba łóżek 30 30 45 

Liczba lekarzy 5 5 7 

Liczba pielęgniarek 14 14 20 

źródło: opracowanie własne 
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Tabela 62. Rentowność oddziału chirurgicznego w Strzelnie po restrukturyzacji (zł) 

Parametr I poł. 2011 Prognoza 2011 Prognoza po 

restrukturyzacji 

Przychody 1 167 988 2 336 004 2 336 004 

+ NFZ 2 336 004 2 336 004 2 336 004 

+ dodatkowy kontrakt NFZ    

Koszty bezpośrednie 734 427 1 468 854 1 401 602 

% 63% 63% 70% 

Redukcja kosztów bezpośrednich   0 

Wynik po kosztach bezpośrednich 433 561 867 150 934 402 

Koszty pośrednie 720 377 1 440 754 1 440 754 

Redukcja kosztów pośrednich   225 360 

Wynik po kosztach pośrednich -286 816 -573 604 -280 993 

Liczba łóżek 25 25 25 

Liczba lekarzy12 4,65 4,65 4,65 

Liczba pielęgniarek 13,55 13,55 13,55 

Liczba zabiegów 153 153 453 

źródło: opracowanie własne 

 
Tabela 63. Rentowność oddziału  położniczo – ginekologicznego w Strzelnie po 

restrukturyzacji (zł) 

Parametr I poł. 2011 Prognoza 2011 Prognoza po 

restrukturyzacji 

Przychody 977 042 2 646 288 2 646 288 

+ NFZ 2 646 288 2 646 288 2 646 288 

+ dodatkowy kontrakt NFZ    

Koszty bezpośrednie 684 500 1 852 402 1 852 402 

Redukcja kosztów bezpośrednich   39 000 

Wynik po kosztach bezpośrednich 292 542 793 886 832 886 

Koszty pośrednie 463 271 926 542 926 542 

Redukcja kosztów pośrednich   144 928 

Wynik po kosztach pośrednich -170 729 -132 656 51 272 

Liczba łóżek 19 19 19 

                                                            
12 dotyczy zatrudnionych i na dyżurach 
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Parametr I poł. 2011 Prognoza 2011 Prognoza po 

restrukturyzacji 

Liczba lekarzy 4,65 4,65 4,65 

Liczba położnych 14 14 12 

Liczba zabiegów 116 116 116 

źródło: opracowanie własne 

 
Tabela 64. Rentowność oddziału dziecięcego w Strzelnie po restrukturyzacji (zł) 

Parametr I poł. 2011 Prognoza 2011 Prognoza po 

restrukturyzacji 

Przychody 552 509 1 093 032 1 093 032 

+ NFZ 1 093 032 1 093 032 1 093 032 

+ dodatkowy kontrakt NFZ   0 

Koszty bezpośrednie 456 487 912 974 912 974 

Redukcja kosztów bezpośrednich   0 

Wynik po kosztach bezpośrednich 96 022 180 058 180 058 

Koszty pośrednie 187 012 374 024 374 024 

Redukcja kosztów pośrednich   58 504 

Wynik po kosztach pośrednich -90 990 -193 966 -135 462 

Liczba łóżek 15 15 15 

Liczba lekarzy 4,35 4,35 4,35 

Liczba pielęgniarek 9,98 9,98 9,98 

źródło: opracowanie własne 

Tabela 65. Rentowność oddziału noworodkowego w Strzelnie po restrukturyzacji (zł) 

Parametr I poł. 2011 Prognoza 2011 Prognoza po 

restrukturyzacji 

Przychody 240 455 480 910 480 910 

+ NFZ 240 455 480 910 480 910 

+ dodatkowy kontrakt NFZ   0 

Koszty bezpośrednie 168 199 336 398 336 398 

Redukcja kosztów bezpośrednich   0 

Wynik po kosztach bezpośrednich 72 256 144 512 144 512 

Koszty pośrednie 53 210 106 420 106 420 

Redukcja kosztów pośrednich   16 646 
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Parametr I poł. 2011 Prognoza 2011 Prognoza po 

restrukturyzacji 

Wynik po kosztach pośrednich 19 046 38 092 54 738 

Liczba łóżek 13 13 13 

Liczba lekarzy 1,00 1,00 1,00 

Liczba pielęgniarek 5,00 5,00 5,00 

źródło: opracowanie własne 
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5.5. Prognozowany rachunek wyników Szpitala po restrukturyzacji 

Tabela 66. Prognozowany rachunek zysków i strat Szpitala po restrukturyzacji (zł) 

Pozycja Wartość 

Przychody obecnie 23 272 992 

Koszty obecnie 24 982 380 

Zysk brutto -1 709 388 

  

Korekty przychodów 585 345 

+ ZOL 585 345 

+ Oddział wewnętrzny 0 

+ Chirurgia 0 

+ Oddział ginekologiczno - położniczy 0 

+ Oddział dziecięcy 0 

+ Oddział noworodkowy 0 

Korekty kosztów -1 835 716 

+ Koszty pośrednie -1 355 500 

+ ZOL 75 784 

+ Oddział wewnętrzny -275 000 

+ Oddział ginekologiczno - położniczy -39 000 

+ Oddział dziecięcy 0 

+ Oddział noworodkowy 0 

+ Przychodnia Mogilno -57 000 

+ Leki -185 000 

Wynik po restrukturyzacji 711 673 

źródło: opracowanie własne 
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6. Wybór świadczeń zdrowotnych stanowiących ofertę szpitala w oparciu o ich 
rentowność 

Oferta Szpitala w zakresie udzielanych świadczeń medycznych powinna być zbudowana w 

oparciu o konieczność zabezpieczenia podstawowych świadczeń medycznych dla 

mieszkańców powiatu oraz jednocześnie w oparciu o dotychczasowe wyniki ekonomiczne 

Szpitala (rentowne medyczne ośrodki zadaniowe oraz te, które pokrywają z uzyskiwanych 

przychodów bezpośrednie koszty działalności), jak również rekomendowane w niniejszym 

raporcie działania optymalizacyjne. 

6.1. Lecznictwo stacjonarne  

Oferta udzielania świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa szpitalnego powinna zostać 

rozszerzona o usługi rehabilitacyjne świadczone w ramach utworzonego oddziału w Mogilnie 

oraz leczenia chorób tarczycy na oddziale chirurgicznym w Strzelnie. W dalszym ciągu 

Szpital powinien udzielać świadczeń medycznych w zakresie chorób wewnętrznych, chirurgii 

ogólnej, ginekologii i położnictwa, neonatologii oraz chorób dziecięcych. Koniecznym jednak 

jest (ze względów ekonomicznych) skonsolidowanie działalności Oddziałów Wewnętrznych 

w jednej lokalizacji tj. Strzelnie. Również w zakresie Opieki Długoterminowej (ZOL), 

pomimo złych wyników ekonomicznych, udzielanie świadczeń powinno być kontynuowane 

ze względu na znaczne potrzeby pacjentów w tym zakresie. Należy wskazać jednak, iż 

koniecznym jest przeprowadzenie działań optymalizacyjnych w zakresie ponoszonych 

kosztów działalności w tym zakresie, a opisanych między innymi w pkt. 5.2. raportu. 

6.2.  Przychodnie 

Przychodnia Nr 1 w Mogilnie 

Zakres działalności Przychodni nr 1 w Mogilnie powinien zostać zachowany. W dalszym 

ciągu Szpital powinien udzielać świadczeń medycznych w zakresie POZ, Poradni 

Stomatologicznej, Medycyny Pracy, Dziecięcej oraz POZ nocnego. Należy przy tym 

wskazać, iż działalność powinna zostać rozszerzona o przejętych pacjentów z Przychodni nr 

2. 
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Przychodnia Strzelno 

W dalszym ciągu Przychodnia w Strzelnie powinna udzielać świadczeń medycznych  

w zakresie POZ, Poradni Dziecięcej, Poradni Stomatologicznej oraz POZ Nocnego, przy 

czym jej działalność powinna zostać zlokalizowana w lokalizacji głównej Szpitala  

w Strzelnie. 

6.3.  AOS 

Oferta poradni specjalistycznych powinna być dostosowana przede wszystkim do profilu 

działalności Oddziałów Szpitala (poradnie jednoimienne z Oddziałami) tj. poradnie 

Chirurgiczna i Ginekologiczna. W przypadku pozostałych poradni należy skoncentrować się 

na poradniach dochodowych i ewentualnie poradniach, które pokrywają koszty bezpośrednie 

swojej działalności. Do poradni tych należą: Poradnia Psychiatryczna, Odwykowa, 

Neurologiczna, Kardiologiczna, Urologiczna, Rehabilitacyjna, Reumatologiczna, 

Laryngologiczna oraz Fizjoterapii. Po przeprowadzeniu rekomendowanych działań 

restrukturyzacyjnych działalność tych poradni stanie się rentowna (dotyczy to zarówno 

poradni w Mogilnie, jak i Strzelnie). 

6.4. WOZ 

Szpital winien kontynuować działalność WOZ za wyjątkiem WOZ w Józefowie. Działalność 

tego ośrodka powinna być zakończona, a pacjenci przeniesieni do innych ośrodków opieki 

zdrowotnej prowadzonych przez Szpital. Profil udzielania świadczeń zdrowotnych,  

tj. świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, powinien być zachowany. 

6.5.  Pozostałe usługi medyczne 

W zakresie pozostałych usług medycznych tj. DPD (karetki – zespół S w Mogilnie oraz 

zespół P w Strzelnie), izb przyjęć (Mogilno, Strzelno), sterylizacji, prosektoriów, pracowni 

diagnostycznych – RTG, USG, EKG (Mogilno, Strzelno), laboratorium (Mogilno, Strzelno) 

powinny być kontynuowane przy założeniu realizacji działań opisanych pkt. 5.2. raportu. 
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7. Strategia rozwoju - optymalizacja 

7.1. Działania optymalizacyjne – etap I 

W zakresie dalszych działań wskazane jest: 

1) utworzenie oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej  na powierzchni zwolnionej 

przez oddział wewnętrzny w Szpitalu w Mogilnie 

Jak wynika z analizy rynku oraz informacji uzyskanych od Dyrekcji Szpitala na terenie 

powiatu mogileńskiego istnieje zapotrzebowanie na oddział rehabilitacji 

ogólnoustrojowej.  Z wstępnie przeprowadzonych rozmów Dyrekcji Szpitala z Kujawsko-

Pomorskim Wojewódzkim Oddziałem NFZ, wynika, że NFZ byłby zainteresowany 

zawarciem kontraktu ze Szpitalem na usługi w ww. zakresie. Z analizy otoczenia wynika, 

że kontrakty w tym zakresie posiada między innymi: PSZOP w Inowrocławiu 

(bezpośredni konkurent SP ZOZ w Mogilnie) na kwotę 1.156.320 zł oraz SP ZOZ w 

Radziejowie (populacja ludności nieznacznie mniejsza od powiatu mogileńskiego) na 

kwotę 1.259.999 zł. Szpital w Mogilnie powinien starać się o kontrakt na rehabilitację 

ogólnoustrojową w wysokości 1.800.000 zł. Najniższa wartość kontraktu, przy jakiej 

oddział będzie rentowny (przy założeniu kosztów bezpośrednich na poziomie 60% 

przychodów) to 1.300.000 zł. 

Utworzenie oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej pociąga za sobą konieczność 

spełnienia wymagań określonych w Załącznik nr 3 „Warunki realizacji świadczeń w 

poszczególnych zakresach świadczeń kontraktowanych - Rehabilitacja w ośrodku lub 

oddziale dziennym – Rehabilitacja ogólnoustrojowa” do Zarządzenia Nr 53/2010/DSOZ 

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2010 r.  

2) optymalizacja działalności oddziału chirurgicznego 

Oddział chirurgiczny wykazuje się bardzo niskim poziomem wykorzystania bazy 

łóżkowej 24%, przy jednoczesnej realizacji kontraktu z NFZ. Jest to wynikiem 

wykonywania większości zabiegów metodą endoskopową i krótkim pobytem pacjenta w 

Szpitalu. Jest to zgodne z aktualnymi trendami w medycynie. Jednocześnie niski poziom 
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wykorzystania bazy łóżkowej, powoduje, że przy wyliczeniu wielkości zatrudnienia 

średniego personelu medycznego metodą zawodową przy średnim wskaźniku obłożenia, 

mamy przerost zatrudnienia o 6,4 etatu. Z drugiej strony redukcja zatrudnienia 

spowodowałaby niemożność zabezpieczenia czasu pracy.  

W związku z powyższym proponuje się:  

+ zarejestrowanie oddziału Chirurgii Jednego Dnia; 

+ pozyskanie kontraktu z NFZ na zabiegi chirurgiczne wykonywane w ramach 

oddziału Chirurgii Jednego Dnia (inna pula pieniędzy niż pieniądze na 

hospitalizację w ramach oddziału chirurgicznego); szacuje się, że byłoby możliwe 

uzyskanie kontraktu w wysokości 1.200.000 zł; wykonywanie w ramach tego 

kontraktu zabiegów metodą endoskopową; 

+ ze względu na znaczny wzrost zachorowań na choroby tarczycy (4,6 raza w 

stosunku do 2001 roku - punkt 3.1.2. niniejszego opracowania) w powiecie 

mogileńskim, proponuje się skoncentrowanie działań na leczeniu chorób tarczycy 

w ramach oddziału chirurgicznego. Zabiegi z zakresu leczenia tarczycy byłyby 

wykonywane w ramach posiadanego aktualnie przez Szpital kontraktu z NFZ. 

Wymaga to dodatkowo rozwoju działania poradni endokrynologicznych. 

3) optymalizacja działalności oddziału ginekologiczno – położniczego 

Szansą na zwiększenie przychodów oddziału ginekologiczno - położniczego jest 

pozyskanie w ramach Chirurgii Jednego Dnia dodatkowego kontraktu z NFZ na zabiegi 

laparoskopowe. 

Z analizy kontraktów zawieranych przez NFZ szacuje się, że byłoby możliwym uzyskanie 

kontraktu w wysokości 800.000 zł. 
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7.2. Prognozy rentowności poszczególnych oddziałów po wprowadzeniu działań    

optymalizacyjnych w ramach I etapu 

Tabela 67. Rentowność oddziału rehabilitacyjnego w Mogilnie (zł) 

Parametr Prognoza 

Przychody 1 800 000 

+ NFZ 1 800 000 

Koszty bezpośrednie 1 080 000 

Wynik po kosztach bezpośrednich 720 000 

Koszty pośrednie 605 948 

Redukcja kosztów pośrednich 94 781 

Wynik po kosztach pośrednich 208 833 

źródło: opracowanie własne 
 

Tabela 68. Rentowność oddziału chirurgicznego w Strzelnie (zł) 

Parametr I poł. 2011 Prognoza 2011 Prognoza po 

optymalizacji 

Przychody 1 167 988 2 336 004 3 536 004 

+ NFZ 2 336 004 2 336 004 2 336 004 

+ dodatkowy kontrakt NFZ   1 200 000 

Koszty bezpośrednie 734 427 1 468 854 2 121 602 

% 63% 63% 70% 

Redukcja kosztach bezpośrednich   0 

Wynik po kosztach pośrednich 433 561 867 150 1 414 402 

Koszty pośrednie 720 377 1 440 754 1 440 754 

Redukcja kosztach pośrednich   225 360 

Wynik po kosztach pośrednich -286 816 -573 604 199 007 

Liczba łóżek 25 25 25 

Liczba lekarzy 4,65 4,65 4,65 

Liczba pięlegniarek 13,55 13,55 13,55 

Liczba zabiegów 153 153 453 

źródło: opracowanie własne 
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Tabela 69. Rentowność oddziału położniczo – ginekologicznego w Strzelnie (zł) 

Parametr I poł. 2011 Prognoza 2011 Prognoza po 

optymalizacji 

Przychody 977 042 2 646 288  3 446 288 

+ NFZ 2 646 288 2 646 288  2 646 288 

+ dodatkowy kontrakt NFZ     800 000 

Koszty bezpośrednie 684 500 1 852 402  2 412 402 

Redukcja kosztach bezpośrednich     39 000 

Wynik po kosztach bezpośrednich 292 542 793 886  1 072 886 

Koszty pośrednie 463 271 926 542  926 542 

Redukcja kosztach pośrednich     144 928 

Wynik po kosztach pośrednich -170 729 -132 656  291 272 

Liczba łóżek 19 19  19 

Liczba lekarzy 4,65 4,65  4,65 

Liczba położnych 14 14  12 

Liczba zabiegów 116 116  116 

źródło: opracowanie własne 
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7.3.  Prognozowany rachunek wyników Szpitala po optymalizacji w ramach etapu I 

Tabela 70. Prognozowany rachunek zysków i strat Szpitala po optymalizacji w ramach 

etapu I (zł) 

Pozycja Wartość 

Przychody obecnie 23 272 992 

Koszty obecnie 24 982 380 

Zysk brutto -1 709 388 

  

Korekty przychodów 4 385 345 

+ Rehabilitacja 1 800 000 

+ ZOL 585 345 

+ Wewnętrzny 0 

+ Chirurgia 1 200 000 

+ Ginekologia - Położnictwo 800 000 

+ Dziecięcy 0 

+ Noworodkowy 0 

Korekty kosztów 644 284 

+ Koszty pośrednie -1 355 500 

+ Rehabilitacja 1 080 000 

+ ZOL 75 784 

+ Oddział wewnętrzny -275 000 

+ Chirurgia 840 000 

+ Oddział ginekologiczno - położniczy 521 000 

+ Dziecięcy 0 

+ Noworodkowy 0 

+ Przychodnia Mogilno -57 000 

+ Leki -185 000 

Wynik po restrukturyzacji 2 031 673 

źródło: opracowanie własne 



203 
 

     
 

7.4. Działania optymalizacyjne – etap II 

1) Uruchomienie Oddziału Chirurgii Jednego Dnia w szerszym zakresie. 

Kolejnym działaniem, jakie sugerują audytorzy (w momencie powstania nowego bloku 

operacyjnego w szpitalu) jest rozszerzenie zakresu działania oddziału Chirurgii Jednego Dnia 

o następujące specjalności: 

+ okulistyka,  

+ chirurgia dziecięca, 

+ chirurgia naczyniowa, 

+ laryngologia,  

+ ortopedia, 

+ urologia 

Segment usług szpitalnych jednego dnia wydaje się bardzo atrakcyjny ze względu na rosnące 

zapotrzebowanie oraz wysoką rentowność. 

Tempo rozwoju chirurgii jednego dnia w Polsce jest szybkie. 

Rozwój chirurgii jednego dnia jest możliwy dzięki wprowadzeniu nowych technik 

operacyjnych i anestezjologicznych. 

Ośrodki chirurgii jednego dnia  oferujące usługi w ramach pobytu od kilku do 72 godzin 

mogą funkcjonować, jako placówki samodzielne lub zintegrowane z kompleksem szpitalnym. 

Ocenia się, że 30%-75% procedur chirurgicznych może być wykonywana w trybie 

ograniczonego do minimum pobytu w szpitalu. 

Skrócony pobyt w szpitalu, oprócz korzyści farmakoekonomiki, zmniejsza ryzyko powikłań 

zakrzepowo-zatorowych i infekcji wewnątrzszpitalnych.  

Sprzęt do wykonywana świadczeń w ww. zakresie można pozyskać w kredycie kupieckim od 

jego dystrybutorów, bez konieczności posiadania środków finansowych na jego zakup. 

Możliwa jest również spłata sprzętu w systemie per procedure, czyli szpital płaci miesięcznie 

raty wynikającą z ilości przeprowadzonych procedur. 
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8. Możliwe źródła pozyskania przez Szpital dodatkowych środków finansowych 

Z uwagi na obecną deficytowość działalności Szpital nie uzyskuje nadwyżki finansowej, 

która mogłaby być przeznaczona na sfinansowanie proponowanych działań 

restrukturyzacyjnych oraz niezbędnych inwestycji sprzętowych i infrastrukturalnych. 

W związku z powyższym, w chwili obecnej, możliwymi źródłami pozyskania dodatkowych 

środków finansowych są: 

1) kredyt bankowy na działalność bieżącą (obrotowy) oferowany przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego, którego jedynym zabezpieczeniem jest cesja kontraktu zawartego z NFZ, 

2) pożyczki od firm finansowych nie będących bankami, a zajmującymi się finansowaniem 

działalności szpitali, 

3) leasing oferowany przez firmy leasingowe i firmy wymienione w pkt. 2 powyżej, 

4) środki z funduszy ochrony środowiska na cele inwestycyjne związane między innymi  

z termomodernizacją obiektów, 

5) środki z innych funduszy celowych, w tym PFRON, 

6) środki z programów pomocowych Unii Europejskiej, 

7) dotacje oraz pożyczki od organu założycielskiego. 

Po przeprowadzeniu działań restrukturyzacyjnych, z chwilą odzyskania przez Szpital 

płynności oraz zdolności kredytowej kolejnym źródłem pozyskania dodatkowego 

finansowania będą miedzy innymi ogólnie dostępne kredyty bankowe. 

W przypadku przekształcenia Szpitala w spółkę prawa handlowego Szpital będzie mógł 

pozyskać dodatkowe środki finansowe w drodze podniesienia kapitału przez udziałowców / 

akcjonariuszy.  
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