RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO – FINANSOWEJ
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
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. Firma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku
2. Siedziba
Słupsk
3. Adres
76-200 Słupsk ; ul. Obrońców Wybrzeża 4
4. Numer telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej
Tel. 59 83-22-555 ; fax 59 83-22-185; e-mail sekretariat@psychiatria-slupsk.pl
5. Numer identyfikacyjny REGON 770901497
6. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym

0000007521

7. Data wpisu i numer rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Data wpisu 25.02.1993r. ; nr rejestru 000000011498

II. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy

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 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 roku
w sprawie wskaźników ekonomiczno- finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz
prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej.
Analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020 rok przeprowadzono w oparciu o punktowe
oceny przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze sposobem określonym
w/w rozporządzeniu.

W wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego
za 2020r. przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano 59 punktów co stanowi 84,29%
maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania i świadczy to o stabilności ekonomicznofinansowej jednostki.

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

CZP w Słupsku prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie
o działalności leczniczej. Prognoza na okres 2021-2023 rok została opracowana zgodnie
z art. 52 ustawy o działalności leczniczej. CZP w Słupsku pokrywa z posiadanych środków
i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania. W prognozach
sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe przyjęto zasadę ostrożności
i uwzględniono planowany średnioroczny wskaźnik inflacji. Rok 2021 zaplanowano na
podstawie wykonania za rok 2020. W prognozie uwzględniono skutki finansowe programu e
– zdrowie oraz programu pilotażowego centrum zdrowia psychicznego, który rozpoczęto w
CZP w Słupsku dnia 01 kwietnia 2020 roku.
Do prognozy przychodów na lata 2021-2023 przyjęto, że zakres realizowanych świadczeń ze
środków publicznych będzie obejmował wszystkie zakresy dotychczasowej działalności
podmiotu. Przychody na 2021 rok zaplanowano na podstawie podpisanej umowy z
Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację świadczeń opieki
zdrowotnej i leczenia uzależnień. W prognozie założono brak zapłaty za świadczenia
ponadlimitowe.
Umowy na świadczenie usług psychiatrycznych są zawarte od 01.10.2018 na okres 5 lat a
umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego w
centrum zdrowia psychicznego do końca 2022 roku.
Kwoty kosztów i wydatków ujęte w prognozie stanowią koszty i wydatki związane
z realizacją umów z płatnikiem publicznym oraz innych przychodów. W następnych latach
przyjęto wzrosty kwot kosztów na poziomie zbliżonym do planowanej inflacji.
Podsumowanie
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Zaprezentowane dane pozwalają pozytywnie oceniać przyszłą działalność CZP w Słupsku pod
warunkiem uzyskania planowanych wartości przychodowych.

IV. Informacja o istotnych zdarzeniach mogących mieć wpływ na sytuację ekonomicznofinansową i przedstawioną prognozę
1. Aktualnie brak jest przesłanek do tworzenia rezerw z tytułu toczących się spraw
sądowych. Nie można jednak wykluczyć, że w tak długim okresie prognozowania mogą
wystąpić zagrożenia z tego tytułu.
2. Generalnie nie przewiduje się zmian w strukturze organizacyjnej. Jednak sytuacja
finansowa może wymusić działania polegające na ograniczeniu działalności oddziałów
wysoko deficytowych oraz rozszerzenie działalności efektywniejszych oddziałów.
3. Wprowadzenie ustawowych regulacji płacowych jedynie dla wybranych grup zawodowych
powoduje presję płacową pozostałych pracowników, co przełoży się na wzrost kosztów
wynagrodzeń, ubezpieczeń i usług outsourcingowych.
4. Obecne zagrożenie epidemiczne przekłada się na zwiększenie środków finansowych na
zakup materiałów i usług związanych z ograniczeniem i zabezpieczeniem przed pandemią.

