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O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-

LECZNICZEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI 

ZDROWOTNEJ „Leśna Ustroń” w TUCZNIE 

 

Podstawa prawna: art.53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej                         
(Dz.U.2016.0.1638 t.j.) 

 
I. Wybrane informacje o samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej 
 
 

1. Nazwa: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej „Leśna Ustroń” w Tucznie 

2. Adres: ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno 

5. Numer NIP: 765-000-91-10 

6. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000077337 

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

    17.11.1993 r.;  Nr: 0000 0001 7966 

Wprowadzenie: 

ZOL w Tucznie prowadzi następującą działalność: 

1. Oddział opiekuńczo leczniczy,  

2. Oddział rehabilitacji stacjonarnej, 

3. Gabinety fizjoterapii, 

4. Turnusy rehabilitacyjne. 

Działalność objęta umową z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ                                    

w Szczecinie: 

1. Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze w Ramach Opieki Długoterminowej, 

2. Rehabilitacja Lecznicza: 

- w warunkach stacjonarnych 

- w warunkach ambulatoryjnych  ( od 01.07.2019 r.). 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Tucznie prowadzi działalność w oparciu                     

o umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia 1 lipca 2019 r., obowiązujące 

na kolejne 5 lat, do 2024 roku. Zakres działania wynikający z umów, to: świadczenia 

pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz rehabilitacja                        

w warunkach stacjonarnych jako kontynuacja, natomiast umowa na rehabilitację                   

w  warunkach ambulatoryjnych oraz stacjonarna po przebytej chorobie COVID-19 od 

17 maja 2021 r., jako nowy zakres.   

Niestety sytuacja związana z pandemią spowodowała w 2020 r. ograniczenie 

wykonania kontraktu w zakresie świadczeń w ramach opieki długoterminowej, 



kontrakt został wykonany w 96 %, natomiast w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej 

rok został zakończony nadwykonaniami, w całości uregulowanymi przez NFZ. 

W 2020 roku Zakład posiadał płynność finansową, bez  zadłużenia kredytowego. 

Zatrudnienie w Zakładzie na dzień 31.12.2020 wyniosło łącznie z umowami 

cywilnoprawnymi - 109 osób. Związane z tym koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń 

społecznych  stanowiły największą pozycję kosztów -  71,77 % kosztów ogółem. 

Wzrost wynagrodzeń spowodowany obligatoryjną podwyżką płacy minimalnej oraz 

obligatoryjnymi podwyżkami personelu pielęgniarskiego wpłynął zdecydowanie 

negatywnie na wynik finansowy. 

 

II. Analiza sytuacji ekonomiczno – finansowej za rok 2020 

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej została opracowana w oparciu o teorię                        

i zasady analizy wskaźnikowej, dostosowanej do warunków i specyfiki sektora 

ochrony zdrowia. 

Raport sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 

2017 roku w sprawie wskaźników ekonomiczno- finansowych niezbędnych do 

sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. 2017 poz. 832). 
 

Analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020 rok przeprowadzono w oparciu                  

o punktowe oceny przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze 

sposobem określonym w/w rozporządzeniu.  

Wskaźniki Metoda ustalenia 
Przedziały           

wartości 
Ocena 

punktowa 
Wskaźnik  Ocena  

I.     WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI         

     

Zyskowności  

netto                                                               

wynik netto  x  100%                                        

przychody netto ze sprzedaży produktów                                 

+ przychody netto ze sprzedaży towarów                               

i materiałów + pozostałe przychody operacyjne                     

+ przychody finansowe 
 

 poniżej 0,0 %                                    

od 0,0% do 2,0 %                                         

powyżej 2,0% do 4,0%                                                                                       

powyżej 4,0% 

0                          

3                             

4                                                                    

5 

0,04% 3 

Zyskowności 

działalności 

operacyjnej              

 

wynik z działalności operacyjnej x 100%                                      

przychody netto ze sprzedaży   produktów                                           

+ przychody netto ze sprzedaży towarów                             

i materiałów + pozostałe przychody 

operacyjne 
 

 

 poniżej 0,0 %                                    

od 0,0% do 3,0 %                                             

powyżej 3,0% do 5,0%                                                                                        

powyżej 5,0% 

0                          

3                             

4                                                                    

5 

0,02% 3 

Zyskowność 

aktywów 
wynik netto  x 100%                                                       

Średni stan aktywów 

 

 poniżej 0,0 %                                    

powyżej 0,0% do 2,0 %                                             

powyżej 2,0% do 4,0%                                                                                        

powyżej 4,0% 

0                          

3                             

4                                                                    

5 

0,08% 3 

          RAZEM   WSKAŹNIKI   ZYSKOWNOŚCI Maksymalna ocena pkt.          15 Uzyskane pkt.     9 



W wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie sprawozdania 

finansowego za 2020 r. przy zastosowaniu metody punktowej  uzyskano 9 punktów, 

co stanowi 60% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania . 

Uzyskane 9  punktów  w powyższym wskaźniku było wynikiem osiągnięcia  

dodatniego wyniku finansowego za rok 2020. Od 1 lipca 2019 roku zawarte zostały 

nowe umowy z NFZ na świadczenie usług medycznych. Uzyskanie korzystniejszych 

odpłatności zdecydowanie wpłynęło na końcowy wynik finansowy. Poprawę wyniku 

zapewniło również 100% rozliczenie wypracowanych nadwykonań. 

Wzrost przychodów jest  wynikiem zwiększenia kontraktu poprzez przekazanie przez 

NFZ dodatkowych środków na podwyżki dla personelu pielęgniarskiego i odpłatność 

pacjentów za pobyt w Zakładzie.  

W związku z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 realizacja kontraktu nie 

mogła być realizowana swobodnie, dwukrotnie zostały wstrzymane przyjęci 

pacjentów do szpitala. Na koniec 2020 roku oddział opieki długoterminowej nie 

wykonał kontraktu, natomiast na rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach 

stacjonarnych po leczeniu operacyjnym oraz dla osób o znacznym stopniu 

niepełnosprawności kontrakt wykonaliśmy w większym zakresie, a NFZ przekazał 

100% kwoty za wykonane nadlimity. 

Nadal główną pozycję kosztów w ubiegłym roku stanowiły wynagrodzenia ogółem, 

które wyniosły 71,77% kosztów ogółem. Wzrost wynagrodzeń spowodowany był 

obligatoryjnym podwyższeniem płacy minimalnej,  zmianą umów wynikających ze 

stosunku pracy, obligatoryjnymi podwyżkami personelu pielęgniarskiego oraz kolejną 

podwyżką płac dla pielęgniarek.                                                                                                                                                                                            

Należy podkreślić, że ZOL w Tucznie, w 2020 roku, kolejnym, po 2019, uzyskał 

dodatni wynik finansowy po 5 latach notowanych strat.  

Wskaźniki Metoda ustalenia 
Przedziały           

wartości 
Ocena 

punktowa 
Wskaźnik  Ocena  

II. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI         

Płynności 

bieżącej 

aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe 

z tytułu dostaw i usług,     o okresie spłaty 

powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe 

rozliczenia międzyokresowe (czynne)                                                                                                                 

zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania  

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 

powyżej 12  miesięcy + rezerwy na 

zobowiązania krótkoterminowe 
 

poniżej 0,6                                     

od 0,60 do 1,00                              

powyżej 1,00 do 1,50                                             

powyżej 1,5 do 3,00                                                                                        

powyżej 3,00 lub jeżeli 

zobowiązania 

krótkoterminowe = 0 zł 

0                          

4                                                    

8                             

12                                                                    

10 

1,88 12 

Płynności 

szybkiej 

aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe 

z tytułu dostaw i usług,      o okresie spłaty 

powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe 

rozliczenia międzyokresowe (czynne) - zapasy                                            

zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania 

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 

powyżej 12 miesięcy + rezerwy na 

zobowiązania krótkoterminowe 
 

poniżej 0,50                                    

powyżej 0,50 do 1,00                                             

powyżej 1,00 do 2,50                                                                                       

powyżej 2,50 lub jeżeli 

zobowiązania 

krótkoterminowe = 0 zł 

 

 

0                          

8                             

13                                                                    

10 

1,87 13 



 

W wyniku analizy wskaźników płynności sporządzonej na podstawie sprawozdania 

finansowego za 2020 r. przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano 25 punktów 

co stanowi 100% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania i świadczy           

o zdolności Zakładu do bieżącego regulowania zobowiązań. Zakład posiada 

wystarczające zasoby finansowe na spłatę bieżących zobowiązań i jednocześnie 

zaciągania nowych zobowiązań umożliwiających w najbliższym czasie zachowanie 

ciągłości procesów gospodarczych. 

 

Wskaźniki Metoda ustalenia 
Przedziały           

wartości 
Ocena 

punktowa 
Wskaźnik Ocena 

III. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI 

Rotacji 

należności                             

(w dniach) 

 
średni stan należności z tytułu dostaw i usług                              

x liczba dni  w okresie (365)                                           

przychody netto ze sprzedaży produktów                                      

+ przychody netto ze sprzedaży towarów                                  

i materiałów  
 

 poniżej 45 dni                                   

od 45 dni do 60 dni                                             

od 61 dni do 90 dni                                                                                       

powyżej 90 dni 

3                          
2                             
1                                                                    
0 

30 3 

Rotacji 

zobowiązań 

(w dniach)  

 
średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług                       

x liczba dni w okresie (365)                                           

przychody netto ze sprzedaży produktów                                 

+ przychody netto ze sprzedaży towarów                                 

i materiałów 
 

 do 60 dni                                   

od 61 dni do 90 dni                                                    

powyżej 90 dni 

7                                                                    
4                                  
0 

9 7 

          RAZEM   WSKAŹNIKI  EFEKTYWNOŚCI Maksymalna ocena  pkt.       10 Uzyskane pkt.  10 

 

W wyniku analizy wskaźników efektywności sporządzonej na podstawie 

sprawozdania finansowego za 2020 r. przy zastosowaniu metody punktowej 

uzyskano 10 punktów co stanowi 100% maksymalnej liczby punktów możliwej do 

uzyskania i świadczy, że Zakład nie ma większych problemów ze ściągalnością 

należności oraz nie ma trudności w spłacie bieżących zobowiązań.  

Wskaźniki Metoda ustalenia 
Przedziały           

wartości 
Ocena 

punktowa 
Wskaźnik Ocena 

IV. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA         

Zadłużenia 

aktywów             

% 

 

zobowiązania długoterminowe                          

+ zobowiązania krótkoterminowe                     

+ rezerwy na zobowiązania ) x 100%                                                                                                                                                     

aktywa razem 
 

 poniżej 40 %                                    

od 40%  do  60%                                             

powyżej 60% do 80%                                                                                        

powyżej 80% 

10                          
8                             
3                                                                    
0 

10% 10 

          RAZEM   WSKAŹNIKI   PŁYNNOŚCI Maksymalna ocena  pkt.          25 Uzyskane pkt.   25 



Wypłacalności 

zobowiązania długoterminowe                         

+ zobowiązania krótkoterminowe                    

+  rezerwy na zobowiązania                                                                       

fundusz własny 

 

 od 0,00 do 0,50                               

od 0,51 do 1,00                                             

od 1,01 do 2,00                                                  

od 2,01  do 4,00                                                                                       

powyżej 4,00 lub poniżej 

0,00 

 
10                          
8                             
6                                                                    
4                                  
0 

0,15 10 

          RAZEM   WSKAŹNIKI  ZADŁUŻENIA Maksymalna ocena  pkt.             20 Uzyskane pkt.   20 

 

W wyniku analizy wskaźników zadłużenia sporządzonej na podstawie sprawozdania 

finansowego za 2020 r. przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano 20 punktów 
co stanowi 100% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania i świadczy, że 

Zakład posiada wiarygodność finansową, swoje aktywa finansuje w niewielkim 

stopniu kapitałami obcymi oraz korzystną wielkość funduszy obcych przypadającą na 

jednostkę funduszu własnego. Wskaźnik potwierdza wysoką zdolność do  

regulowania przez podmiot zobowiązań. 

TABELA PODSUMOWUJĄCA WYNIKI OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO-

FINANSOWEJ 
  

Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego "Leśna Ustroń"  

w Tucznie 

Grupa Wskaźniki Wartość wskaźnika Ocena 

1.Wskaźniki 

zyskowności 

  

1) wskaźnik zyskowności netto (%) 0 3 

2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%) 0 3 

3) wskaźnik zyskowności aktywów (%) 0 3 

  

  

  

1. Razem :              9 

  

  

2.Wskaźniki 

płynności 

1) wskaźnik bieżącej płynności 1,88 12 

2) wskaźnik szybkiej płynności 1,87 13 

  

    

2. Razem:              25 

  

3.Wskaźniki 

efektywności 

1) wskaźnik rotacji należności   ( w dniach) 30 3 

2) wskaźnik rotacji zobowiązań ( w dniach) 9 7 

  

   
3. Razem: 10 

  

  

4.Wskażniki 

zadłużenia 

1) wskaźnik zadłużenia aktywów (%) 10% 10 

2) wskaźnik wypłacalności 0,15 10 

 

4. Razem: 20 

  

  Łączna wartość punktów: 64 

 

W wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie sprawozdania 

finansowego za  2020 r. przy zastosowaniu metody punktowej,  uzyskano 64 punkty, 
co stanowi 91 % maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania.  



Uzyskana punktacja na podstawie  wskaźników ekonomiczno–finansowych 

potwierdza, że Zakład może dalej realizować  zadania statutowe. 

Dane źródłowe do opracowania wskaźników ekonomiczno-finansowych                                              

za 2020 rok. 

Lp

. 
NAZWA WARTOŚĆ 

1 WYNIK FINANSOWY NETTO 2680,69 

2 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW 6 329 474,04 

3 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW 0,00 

4 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 123 016,62 

5 PRZYCHODY FINANSOWE 1 516,79 

6 WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 1474,90 

7 ŚREDNI STAN AKTYWÓW 3 285 590,44 

8 AKTYWA OBROTOWE 622 658,81 

9 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG,            

O OKRESIE SPŁATY POWYŻEJ 12 MIESIĘCY 
0,00 

10 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘCZYOKRESOWE (czynne) 10 991,00 

11 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 324 642,49 

12 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, O OKRESIE 

WYMAGALNOŚCI POWYŻEJ 12 MIESIĘCY 
0,00 

13 REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 0,00 

14 ZAPASY 6 036,23  

15 ŚREDNI STAN NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG 525 997,04  

16 ŚREDNI STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG 156 530,34   

17 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 0,00 

18 REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 0,00 

19 AKTYWA RAZEM 3 302 337,81 

20 FUNDUSZ WŁASNY 2 110 378,18  

 

 

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

Opis przyjętych założeń 

 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie prowadzi 

gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej. 

Prognoza na okres 2020-2023 rok została opracowana zgodnie z  art. 52 ustawy             

o działalności leczniczej.  

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Tucznie koszty działalności i zobowiązania 

pokrywa  z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów. W prognozach 

sytuacji ekonomiczno-finansowej  na kolejne trzy lata obrotowe założono poprawę 

stabilności ekonomiczno-finansowej, m.in. przez ścisły reżim kosztów, 



maksymalizację wykonania kontraktów, rozszerzenie zakresu rehabilitacji, a w 

konsekwencji dążenia do utrzymania  dodatniego wyniku finansowego. 

W prognozach uwzględniono uchwalone przez Sejm zmiany w zasadach 

finansowania świadczeń ze środków publicznych oraz opublikowane założenia 

makroekonomiczne określone przez Radę Ministrów w Wieloletnim Planie 

Finansowym Państwa na lata 2021-2024.  

Wskaźniki makroekonomiczne  

 Analizę warunków makroekonomicznych na 2021 rok opracowano na 

podstawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2021-2024 przyjętego 

w kwietniu 2021 r. 

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne na 2021 r. 

 wzrost PKB (w ujęciu realnym o 4,0 proc.), 

 średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (1,8 proc.), 

 wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce 

narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie o 2,8 proc.), 

 wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 6,3 proc.). 

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał wcześniej że inflacja konsumencka 

wyniosła 4,7% w ujęciu rocznym w maju 2021 r. Według marcowej projekcji 

Narodowego Banku Polskiego (NBP), inflacja konsumencka wyniesie 3,1% w 2021 

r., po czym spowolni do 2,8% r/r w 2022 r. i wyniesie 3,2% w 2022 r. (wobec 3,4% w 

ub.r.)  

Polski segment zdrowotny jest bardzo niedofinansowany. Średnia unijna środków 

przeznaczanych rocznie na ochronę zdrowia wynosi 6,8% PKB, tymczasem w Polsce 

jest to ok. 4,7% PKB (w 2016 r. było to 4,3%). W tym roku, po raz pierwszy w historii, 

wydatki te przekroczą 5% PKB. Zgodnie z zapowiedziami mają wynieść nawet 5,3% 

PKB. Mimo tego to wciąż daleko do obiecanych, w podpisanej przez Prezydenta RP 

ustawie, 6% w 2024 roku. 

 

Założenia do prognozy przychodów i kosztów 

     Podstawą określenia prognozowanych przychodów jest plan finansowy na 2021 r. 

Do prognozy przychodów na lata 2021-2023 przyjęto, że zakres realizowanych 

świadczeń ze środków publicznych będzie obejmował wszystkie formy  

dotychczasowej działalności  podmiotu, powiększony o rehabilitację ambulatoryjną 

oraz stacjonarną po COVID-19.  Bazujemy na  podpisanym z NFZ w lipcu 2019 r. 

kontrakcie oraz dodatkowych środkach z kontraktu na rehabilitację ambulatoryjną i 

stacjonarną po COVID-19.   



Wykaz umów na finansowanie świadczeń ze środków publicznych zawartych                                            

z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia                          

w Szczecinie na dzień sporządzenia raportu: 

1. Umowa Nr 16-00-00779-14-06/06-01-14-006 o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach 

opieki długoterminowej zawarta na okres od 01.07.2019 r. do 30.06.1024 r.; 

2. Umowa Nr 16-00-00779-19-05/05-19-013 o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej w rodzaju Rehabilitacja lecznicza zawarta na okres od 01.07.2019 

r. do 30.06.2024 r. 

- w zakresie rehabilitacji stacjonarnej 

- w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej 

Prognoza przychodów ZOL w Tucznie z tytułu świadczeń finansowanych ze środków 

publicznych została opracowana na podstawie zawartych umów oraz założeń 

kontraktów przyszłych. Kwoty kosztów i wydatków ujęte w prognozie stanowią koszty 

i wydatki związane z realizacją umów z płatnikiem publicznym oraz innych 

przychodów. Należy podkreślić, że przedstawione założenia do prognozy mogą ulec 

zmianom. Zaistniała sytuacja epidemiczna niewątpliwie będzie miała wpływ na wyniki 

działalności szpitala jeszcze w roku 2021. Zdecydowanie skrócił się czas 

oczekiwania pacjentów do opieki długoterminowej, zmniejszyła się liczba pacjentów, 

to jest również skutek funkcjonowania szpitala w warunkach epidemii. Natomiast 

szpital dywersyfikuje przychody i stara się je zwiększać w oparciu o dodatkowe 

świadczenia rehabilitacji dla osób po przebytej chorobie COVID-19 oraz 

niewykorzystane możliwości rehabilitacji ogólnoustrojowej stacjonarnej. 

TABELA PODSUMOWUJĄCA WYNIKI OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO-
FINANSOWEJ -  PROGNOZA NA LATA 2021-2023 

 
I. WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI 

Grupa Wskaźniki 

2021 2022 2023  

Wskaźnik 
Ilość 

punktów 
Wskaźnik 

Ilość 

punktów 
Wskaźnik 

Ilość 

punktów 

I. WSKAŹNIKI 

ZYSKOWNOŚCI 

Wskaźnik zyskowności  

netto  (%)                                                            
0,05% 3 0,06% 3 0,08% 3 

Wskaźnik zyskowności 

działalności 

operacyjnej (%)             

0,04% 3 0,06% 3 0,08% 3 

Wskaźnik zyskowność 

aktywów (%) 
0,1% 3 0,13% 3 0,15% 3 

  Razem 9   9   9 

W wyniku analizy wskaźników zyskowności sporządzonej na podstawie prognozy 

bilansu oraz rachunku zysków i strat na lata 2021, 2022, 2023  przy zastosowaniu 

metody punktowej  uzyskano w analizowanych latach po 9 punktów, co stanowi 60 % 

maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania. Analiza wskaźników wykazuje 

ich stabilizację co prognozuje poprawną kondycję Zakładu.   



Prognozowane wskaźniki przewidują pozytywną ekonomiczną efektywność 

działalności i racjonalnym gospodarowaniu.  

II.  WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI  

Grupa Wskaźniki 

2021 2022 2023 

Wskaźnik 
Ilość 

punktów 
Wskaźnik 

Ilość 

punktów 
Wskaźnik 

Ilość 

punktów 

II. WSKAŹNIKI 

PŁYNNOŚCI 

Wskaźnik bieżącej 

płynności                                            
1,42 8 1,47 8 1,38 8 

Wskaźnik szybkiej 

płynności 
1,4 13 1,45 13 1,36 13 

  Razem 21   21   21 

W wyniku analizy wskaźników płynności sporządzonej na podstawie prognozy 

bilansu oraz rachunku zysków i strat na lata 2021, 2022, 2023 przy zastosowaniu 

metody punktowej  uzyskano na rok: 2021 - 21 punktów, co stanowi 84 % 

maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania,  w  2022 - 21 punktów, co 

stanowi 84 % maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania, w 2023  - 21  

punktów, co stanowi również 84 % maksymalnej liczby punktów możliwej do 

uzyskania  i świadczy o zdolności Zakładu do bieżącego regulowania zobowiązań. 

Zakład posiadał będzie wystarczające zasoby finansowe na spłatę bieżących 

zobowiązań i jednocześnie zaciągania nowych zobowiązań umożliwiających w 

najbliższym czasie zachowanie ciągłości procesów gospodarczych. 

 

III. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI 

Grupa Wskaźniki 

2021 2022 2023 

Wskaźnik 
Ilość 

punktów 
Wskaźnik 

Ilość 

punktów 
Wskaźnik 

Ilość 

punktów 

III. WSKAŹNIKI 

EFEKTYWNOŚCI 

Wskaźnik rotacji 

należności                                     

(w dniach)                            

27 3 27 3 27 3 

Wskaźnik rotacji 

zobowiązań                                          

(w dniach) 

9 7 11 7 12 7 

  Razem 10   10   10 

W wyniku analizy wskaźników płynności sporządzonej na podstawie prognozy 

bilansu oraz rachunku zysków i strat na lata 2021, 2022, 2023  przy zastosowaniu 

metody punktowej  uzyskano na rok:  

2021 - 10 punktów, co stanowi 100 % maksymalnej liczby punktów możliwej do 

uzyskania, w 2022 - 10 punktów, co stanowi 100 % maksymalnej liczby punktów 

możliwej do uzyskania, w 2023 - 10 punktów, co stanowi 100 % maksymalnej liczby 

punktów możliwej do uzyskania i świadczy, że Zakład nie będzie miał większych 

problemów ze ściągalnością swoich zobowiązań oraz nie będzie miał trudności                     

w spłacie bieżących zobowiązań.  

 



IV. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA 

Grupa Wskaźniki 

2021 2022 2023 

Wskaźnik 
Ilość 

punktów 
Wskaźnik 

Ilość 

punktów 
Wskaźnik 

Ilość 

punktów 

IV. WSKAŹNIKI 

ZADŁUŻENIA 

Wskaźnik zadłużenia 

aktywów (%)                           
11,84% 10 11,87% 10 12,54% 10 

Wskaźnik wypłacalności 0,2 10 0,20 10 0,21 10 

  Razem 20   20   20 

W wyniku analizy wskaźników płynności sporządzonej na podstawie prognozy 

bilansu oraz rachunku zysków i strat na lata 2021, 2022, 2023  przy zastosowaniu 

metody punktowej  uzyskano na rok:  

2021 - 20 punktów, co stanowi 100 % maksymalnej liczby punktów możliwej do 

uzyskania, w 2022 - 20 punktów, co stanowi 100 % maksymalnej liczby punktów 

możliwej do uzyskania, w 2023 - 20 punktów, co stanowi 100 % maksymalnej liczby 

punktów możliwej do uzyskania i świadczy, że Zakład będzie posiadał wiarygodność 

finansową. Swoje aktywa będzie finansował w niewielkim stopniu kapitałami obcymi 

oraz będzie posiadał korzystną wielkość funduszy obcych, przypadającą na 

jednostkę funduszu własnego. Wskaźnik potwierdza wysoką zdolność do  

regulowania przez podmiot zobowiązań. 

 

TABELA PODSUMOWUJĄCA WYNIKI OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO-

FINANSOWEJ -  PROGNOZA NA LATA 2021-2023 

Grupa Wskaźniki 

2021 2022 2023 

Wskaźnik 
Ilość 

punktów 
Wskaźnik 

Ilość 

punktów 
Wskaźnik 

Ilość 

punktów 

I. WSKAŹNIKI 

ZYSKOWNOŚCI 

Wskaźnik zyskowności  

netto  (%)                                                            
0,05% 3 0,06% 3 0,08% 3 

Wskaźnik zyskowności 

działalności 

operacyjnej (%)             

0,04% 3 0,06% 3 0,08% 3 

Wskaźnik zyskowność 

aktywów (%) 
0,1% 3 0,13% 3 0,15% 3 

  Razem 9   9   9 

                

II. WSKAŹNIKI 

PŁYNNOŚCI 

Wskaźnik bieżącej 

płynności                                            
1,42 8 1,47 8 1,38 8 

Wskaźnik szybkiej 

płynności 
1,4 13 1,45 13 1,36 13 

  Razem 21   21   21 

  
            



III. WSKAŹNIKI 

EFEKTYWNOŚCI 

Wskaźnik rotacji 

należności                                     

(w dniach)                            

27 3 27 3 27 3 

Wskaźnik rotacji 

zobowiązań                                          

(w dniach) 

9 7 11 7 12 7 

  Razem 10   10   10 

        

IV. WSKAŹNIKI 

ZADŁUŻENIA 

Wskaźnik zadłużenia 

aktywów (%)                           
11,84% 10 11,87% 10 12,54% 10 

Wskaźnik 

wypłacalności 
0,20 10 0,20 10 0,21 10 

  Razem 20   20   20 

        
Łączna wartość punktów 60 60 60 

 

W wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie prognozy bilansu oraz 

rachunku zysków i strat na lata 2021, 2022, 2023 przy zastosowaniu metody 

punktowej  uzyskano łączną wartość punktów na rok: 2021 - 60 punktów, co stanowi 

86 % maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania, w 2022 - 60 punktów, co 

stanowi 86 % maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania, podobnie w 2023 

- 60 punktów, co stanowi 86 % maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania.     

 

Dane źródłowe do opracowania wskaźników ekonomiczno-finansowych 

prognozy na lata 2021, 2022, 2023 rok. 

Lp. NAZWA 
WARTOŚĆ                

2021 
WARTOŚĆ             

2022 
WARTOŚĆ           

2023 

1 WYNIK FINANSOWY NETTO 3 300,00 4 500,00 5 500,00 

2 
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 
PRODUKTÓW 

6 540 000,00 6 870 000,00 6 971 000,00 

3 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 
TOWARÓW I MATERIAŁÓW 

0,00 0,00 0,00 

4 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 143 500,00 150 000,00 165 000,00 

5 PRZYCHODY FINANSOWE 500,00 500,00 0,00 

6 WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 2 800,00 4 000,00 5 500,00 

7 ŚREDNI STAN AKTYWÓW 3 447 825,41 3 599 845,00 3 590 131,50 

8 AKTYWA OBROTOWE 614 407,00 639 871,00 632 380,00 

9 
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE Z 
TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, O OKRESIE 
SPŁATY POWYŻEJ 12 MIESIĘCY 

0,00 0,00 0,00 

10 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA 
MIĘCZYOKRESOWE (czynne) 

10 991,00 10 991,00 11 880,00 

11 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 426 444,00 428 000,00 448 200,00 



12 
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I 
USŁUG, O OKRESIE WYMAGALNOŚCI 
POWYŻEJ 12 MIESIĘCY 

0,00 0,00 0,00 

13 REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 
KRÓTKOTERMINOWE 

0,00 0,00 0,00 

14 ZAPASY 7 000,00 8 000,00 9 000,00 

15 ŚREDNI STAN NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU 
DOSTAW I USŁUG 

478 052,88 512 880,00 522 690,00 

16 ŚREDNI STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU 
DOSTAW I USŁUG 

168 487,01 213 000,00 220 000,00 

17 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 0,00 0,00 0,00 

18 REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 
KRÓTKOTERMINOWE 

0,00 0,00 0,00 

19 AKTYWA RAZEM 3 593 313,00 3 606 377,00 3 573 886,00 

20 FUNDUSZ WŁASNY 2 113 678,00 2 118 178,00 2 123 678,00 

 

Podsumowanie: 

 Podstawową działalnością samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej jest 

działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych 

finansowanych ze środków  publicznych. Samodzielny publiczny zakład opieki 

zdrowotnej nie jest jednostką nastawioną na osiągnięcie zysku. 

Zasadniczym celem działania podmiotów leczniczych realizujących usługi w całości 

finansowane lub dofinansowane ze środków NFZ jest zaspokajanie w sposób ciągły           

i trwały potrzeb obywateli w zakresie ochrony zdrowia w ramach gwarantowanych 

przez państwo świadczeń zdrowotnych. ZOL SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie 

udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych 

ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie 

odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową lub całkowitą odpłatnością. Opłaty 

za świadczenia zdrowotne udzielone odpłatnie, w sytuacjach, w których ustawa oraz 

przepisy odrębne dopuszczają taką odpłatność ustalane są w oparciu o rzeczywiste 

koszty. 

Panująca w okresie opracowania niniejszego dokumentu pandemia koronawirusa ma 

niewątpliwy wpływ na założenia perspektywy działalności w najbliższych 3 latach. 

Aczkolwiek szybkie opracowanie szczepionek oraz dążenie władz do osiągnięcia 

odporności populacyjnej na SARS-CoV-2, daje nadzieję, że epidemia znajdzie się                

w odwrocie, a w związku ze skutkami i powikłaniami po przebytej chorobie COVID-

19, od 17 maja 2021 r. ZOL Tuczno otrzymał kontrakt z NFZ na prowadzenie 

rehabilitacji stacjonarnej po przebyciu tej choroby.  

Celem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Tucznie jest prowadzenie statutowej 

działalności medycznej przy założeniu równoważenia kosztów przychodami                                

i osiągania zbilansowanego wyniku.  



W związku z powyższym  uzyskanie w 2020 r. 91% maksymalnej, możliwej do 

uzyskania  liczby punktów oraz w prognozach na lata 2021-2023 uzyskanie 86%  

punktów,  świadczy o bezpiecznej ekonomicznie kontynuacji działalności Zakładu 

Opiekuńczo-Leczniczego w Tucznie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załączniki: 

1. Bilans i RZiS za rok 2020 r. 

2. Tabela z danymi źródłowymi za 2020 r. 

3. Bilans i RZiS dla 2021 r.  – prognoza 

4. Bilans i RZiS dla 2022 r.  – prognoza 

5. Bilans i RZiS dla 2023 r.  – prognoza 

6. Tabela z danymi źródłowymi dla lat 2021, 2022 oraz 2023.     

 


