
UCHWAŁA NR XXXVII/229/2021 
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU 

z dnia 26 sierpnia 2021 r. 

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., 
poz. 1372) oraz na podstawie art. 53a ust 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U 
z 2021 r., poz. 711 z późn.zm.) 

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.   Na podstawie „Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia Lekarska w Iwoniczu-Zdroju”, stanowiącego Załącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały, pozytywnie ocenia się sytuację ekonomiczno-finansową Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju. 

2. Szczegółowa ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Rajmund Boczar 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/229/2021
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 26 sierpnia 2021 r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/229/2021 

       Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju 

z dnia 26 sierpnia 2021 r. 

 

 

 

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia Lekarska 

  w Iwoniczu-Zdroju za 2020 rok 

 

 

Zgodnie z treścią art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.  

z 2021 r., poz. 711 z późn.zm.) podmiot tworzący dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Podstawą oceny jest raport o sytuacji 

ekonomiczno-finansowej, przedłożony przez dyrektora w sposób i w terminie określonym w art.53a 

ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711  

z późn.zm.). Raport został przygotowany na podstawie sprawozdania finansowego za rok 2020  

i zawiera: 

1. analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020 r.; 

2. prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych 

założeń; 

3. informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację Zakładu. 

 

I. Analiza oraz prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej została przygotowana w oparciu  

o wskaźniki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie 

wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji 

ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 832). 

Przyjęto cztery obszary analizy: zyskowność, płynność, efektywność i zadłużenie: 

1) wskaźniki zyskowności: służą do oceny rentowności działania podmiotu, 

2) wskaźniki płynności: mierzą zdolność do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań, 

3) wskaźniki efektywności: informują w jakich cyklach podmiot spłaca zobowiązania oraz otrzymuje 

należności, 

4) wskaźniki zadłużenia: zadłużenia aktywów, wypłacalności. 

 

Analiza wskaźnikowa jest powszechnie znanym narzędziem oceny kondycji finansowej podmiotu. 

Pozwala uzyskać syntetyczne informacje świadczące przede wszystkim o efektywności prowadzonej 

działalności. Dane wykorzystywane do analizy zaczerpnięte zostały bezpośrednio ze sprawozdań 

finansowych, tj. bilansu i rachunku zysków i strat. 
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1. Wskaźniki zyskowności 

 

Podstawą oceny zyskowności działalności gospodarczej jest wynik finansowy, który może być dodatni 

(zysk) lub ujemny (strata). Wskaźniki zyskowności odzwierciedlają zdolność jednostki do 

wypracowania zysków z zaangażowanych kapitałów, a zatem określają ekonomiczną efektywność 

działalności. Dodatnie wartości wskaźników informują o racjonalnym gospodarowaniu, gdzie 

przychody podmiotu przewyższają koszty. 

Ogólnie można powiedzieć, że im większe wartości przyjmuje wskaźnik zyskowności, tym bardziej 

efektywna jest działalność podmiotu.  

W przypadku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia Lekarska 

w Iwoniczu-Zdroju wskaźniki osiągają korzystne wartości, co jest wynikiem uzyskania dodatniego 

wyniku finansowego za rok 2020. Uzyskany łączny wynik na tych wskaźnikach to 5 pkt na max. 5 

pkt. 

 

2. Wskaźniki płynności 

 

Drugą grupę wskaźników wykorzystanych do analizy raportu stanowią wskaźniki płynności 

finansowej. 

Są one wykorzystywane w analizie do ustalania zdolności podmiotu do terminowego regulowania 

zobowiązań. Płynność finansowa podmiotu jest oceniana na podstawie relacji aktywów obrotowych 

do zobowiązań krótkoterminowych. Zakres aktywów obrotowych uwzględnianych w tej relacji może 

być różny, w zależności od stopnia płynności finansowej, wyrażonego przez terminy wymagalności 

zobowiązań. Płynność finansowa jest więc wyznaczana przez stopień płynności aktywów obrotowych 

i stopień wymagalności zobowiązań. Jeżeli poziom wskaźników obniża się, to występuje ryzyko utraty 

przez podmiot zdolności do terminowego regulowania zobowiązań. 

Analiza wskaźników płynności SP ZOZ GPL w Iwoniczu-Zdroju nie uwidacznia problemu  

z ograniczoną płynnością finansową jednostki. Uzyskany łączny wynik na tych wskaźnikach to 10 pkt 

na max. 10 pkt. 

 

3. Wskaźniki efektywności 

 

Ważnym czynnikiem wpływającym na sytuację finansową podmiotu jest sprawność jego działalności. 

Ocena sprawności działania podmiotu obejmuje badanie rotacji należności i zobowiązań. Wskaźniki te 

opisują efektywność przyjętej polityki zarządzania przepływami pieniężnymi, tzn. mogą sygnalizować 

ryzyko utraty płynności finansowej przez jednostkę – w przypadku, gdy wskaźniki płynności 

finansowej już wyraźnie wskazują na brak płynności – określają przyczyny tych problemów. 

Optymalną jest sytuacja, gdy wskaźnik rotacji zobowiązań jest wyższy lub równy wskaźnikowi rotacji 

należności. W SP ZOZ GPL w Iwoniczu-Zdroju, w analizie roku 2020, wynik na wskaźniku 

zobowiązań to 7 pkt natomiast na wskaźniku rotacji należności 3 pkt.  
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4. Wskaźniki zadłużenia 

 

Stabilność finansowa podmiotu zależy w dużym stopniu od poziomu jego zadłużenia. W analizie 

wskaźnikowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej został wykorzystany wskaźnik 

zadłużenia aktywów informujący, jaki jest udział zobowiązań w finansowaniu aktywów podmiotu. 

Drugim wskaźnikiem wykorzystywanym w analizie zadłużenia jest wskaźnik wypłacalności opisujący 

zdolność podmiotu do spłaty długu. W analizie wskaźnika zadłużenia aktywów SP ZOZ GPL 

Iwonicz-Zdrój uzyskał 10 pkt na 10 pkt. Niska wartość tego wskaźnika podważa wiarygodność 

finansową podmiotu. Punktacja po analizie wskaźnika wypłacalności to 10 pkt na 10 pkt. 

 

II. Podsumowanie 

Analiza wskaźnikowa – ocena sumaryczna 2020 rok 

 

Grupa Wskaźniki Wartość 

wskaźnika 

Ocena 

1.Wskaźniki 

zyskowności 

1) Wskaźnik zyskowności netto (%) 6,76 % 5 

2) Wskaźnik zyskowności działalności 

operacyjnej (%) 

6,74 % 5 

3) Wskaźnik zyskowności aktywów (%) 17,07% 5 

 Razem 15 

2.Wskaźniki 

płynności 

      1) Wskaźnik bieżącej płynności 

 

8,67 10 

2)Wskaźnik szybkiej płynności 8,45 10 

 Razem 20 

3.Wskaźniki 

efektywności 

      1) Wskaźnik rotacji należności (w dniach)  35 dni 3 

      2)Wskaźnik rotacji zobowiązań (w  

         dniach) 

4 dni 7 

 Razem 10 

4.Wskaźniki 

zadłużenia 

1)wskaźnik zadłużenia aktywów (%) 8,31% 10 

2)wskaźnik wypłacalności 0,10 10 

 Razem 20 

Łączna wartość punktów 65 

 

 

Maksymalna ocena punktowa wskaźników ekonomiczno-finansowych wynikająca z rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. wynosi łącznie 70. Łączna ocena punktowa za 2020 r. 

uzyskana przez SP ZOZ GPL w Iwoniczu-Zdroju wyniosła 65. 

Analiza wskaźników ekonomiczno-finansowych pokazuje, że sytuacja finansowa Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia Lekarska w Iwoniczu-Zdroju jest 

dobra. Prognoza na kolejne trzy lata jest również korzystna i nie przewiduje znaczącej zmiany 

wskaźników. 
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Analiza wskaźnikowa – ocena sumaryczna 2021 rok 

 

Grupa Wskaźniki Wartość 

wskaźnika 

Ocena 

1.Wskaźniki 

zyskowności 

4) Wskaźnik zyskowności netto (%) 1,73 % 3 

5) Wskaźnik zyskowności działalności 

operacyjnej (%) 

1,74 % 3 

6) Wskaźnik zyskowności aktywów (%) 4,47% 5 

 Razem 11 

2.Wskaźniki 

płynności 

      1) Wskaźnik bieżącej płynności 

 

8,20 10 

2)Wskaźnik szybkiej płynności 8,10 10 

 Razem 20 

3.Wskaźniki 

efektywności 

      1) Wskaźnik rotacji należności (w dniach)  31dni 3 

      2)Wskaźnik rotacji zobowiązań (w  

         dniach) 

5 dni 7 

 Razem 10 

4.Wskaźniki 

zadłużenia 

1)wskaźnik zadłużenia aktywów (%) 9,09 % 10 

2)wskaźnik wypłacalności 0,11 10 

 Razem 20 

Łączna wartość punktów 61 

 

Maksymalna ocena punktowa wskaźników ekonomiczno-finansowych wynikająca z rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. wynosi łącznie 70. Łączna ocena punktowa 

prognozowana za 2021 r. do osiągnięcia przez SP ZOZ GPL w Iwonicz-Zdroju wyniesie 61 punktów.

  

 

Analiza wskaźnikowa – ocena sumaryczna 2022 rok 

 

Grupa Wskaźniki Wartość wskaźnika Ocena 

1.Wskaźniki 

zyskowności 

1)Wskaźnik zyskowności netto (%) 1,45 % 3 

2)Wskaźnik zyskowności 

działalności operacyjnej (%) 

1,44 % 3 

3)Wskaźnik zyskowności aktywów 

(%) 

3,85% 4 

 Razem 10 

2.Wskaźniki 

płynności 

      1) Wskaźnik bieżącej płynności 

 

8,85 10 

2)Wskaźnik szybkiej płynności 8,70 10 

 Razem 20 

3.Wskaźniki 

efektywności 

      1) Wskaźnik rotacji należności (w 

dniach)  

32 dni 3 

      2)Wskaźnik rotacji zobowiązań (w  

         dniach) 

5 dni 7 

 Razem 10 

4.Wskaźniki 

zadłużenia 

1)wskaźnik zadłużenia aktywów (%) 9,12 % 10 

2)wskaźnik wypłacalności 0,10 10 

 Razem 20 

Łączna wartość punktów 60 

 

Maksymalna ocena punktowa wskaźników ekonomiczno-finansowych wynikająca z rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. wynosi łącznie 70. Łączna ocena punktowa 

prognozowana za 2022 r. do osiągnięcia przez SP ZOZ GPL w Iwonicz-Zdroju wyniesie 60 punktów. 
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Analiza wskaźnikowa – ocena sumaryczna 2023 rok 

 

Grupa Wskaźniki Wartość 

wskaźnika 

Ocena 

1.Wskaźniki 

zyskowności 

1)Wskaźnik zyskowności netto (%) 1,64 % 3 

2)Wskaźnik zyskowności działalności 

operacyjnej (%) 

1,64 % 3 

 3)Wskaźnik zyskowności aktywów (%) 4,28% 5 

 Razem 11 

2.Wskaźniki 

płynności 

  1) Wskaźnik bieżącej płynności 

 

9,42 10 

2)Wskaźnik szybkiej płynności 9,22 10 

 Razem 20 

3.Wskaźniki 

efektywności 

1) Wskaźnik rotacji należności (w dniach)  36 dni 3 

 2)Wskaźnik rotacji zobowiązań (w  

         dniach) 

5 dni 7 

 Razem 10 

4.Wskaźniki 

zadłużenia 

1)wskaźnik zadłużenia aktywów (%) 9,01 % 10 

2)wskaźnik wypłacalności 0,10 10 

 Razem 20 

Łączna wartość punktów 61 

 

Maksymalna ocena punktowa wskaźników ekonomiczno-finansowych wynikająca z rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. wynosi łącznie 70. Łączna ocena punktowa 

prognozowana za 2023 r. do osiągnięcia przez SP ZOZ GPL w Iwonicz-Zdroju wyniesie 61 punktów. 

 

Według prognoz przedstawianych przez SP ZOZ GPL w Iwoniczu-Zdroju, w kolejnych trzech latach 

sytuacja finansowa ma się utrzymać. W latach 2021-2023 prognozowany wskaźnik zyskowności 

działalności operacyjnej przedstawia się na poziomie 1,74 %, 1,44 %, 1,64 %. 

Placówka planuje utrzymanie płynności finansowej, co oznacza terminowe regulowanie zobowiązań 

krótkoterminowych. 

Okres spłaty należności w 2023 r. wynosi maksymalnie 36 dni. Wskaźnik rotacji zobowiązań  

w prognozowanych okresach wynosi 5 dni. Jest to czas potrzebny do spłacenia zobowiązań 

krótkoterminowych. Taki poziom wskaźnika świadczy o tym, że SP ZOZ GPL w Iwoniczu-Zdroju nie 

przewiduje trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań. 

Wskaźnik zadłużenia aktywów kształtuje się na porównywalnym poziomie i wynosi kolejno 9,09%, 

9,12%, 9,01%. Oznacza to, że majątek placówki w prognozowanych okresach planuje się finansować 

własnymi środkami w 2021 r. w 90,91%, w 2022 r. w 90,88%, w 2023 r. 90,99%. 

W przyszłości poziom zadłużenia placówki nie powinien stanowić istotnego problemu. Potwierdza to 

wskaźnik wypłacalności, który w kolejnych latach kształtuje się na poziomie od 0,10 do 0,11. 

Według informacji przedstawionych przez Dyrektora SP ZOZ GPL w Iwoniczu-Zdroju w Raporcie 

będącym przedmiotem oceny, w kolejnych latach przewidywany jest wzrost kosztów wynagrodzeń  

i pochodnych (głównie poprzez wzrost płacy minimalnej oraz wypłaty nagród jubileuszowych) a także 

kosztów zużycia materiałów i energii (szczególnie wydatki na jednorazowe środki ochrony 

pracowników oraz środki dezynfekcyjne związane z przeciwdziałaniem Covid-19). 
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Pomimo sytuacji związanej z COVID-19 Dyrektor zakłada kontynuację działalności oraz wykonanie 

kontraktów z NFZ. 

 

III. Ocena 

 

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Gminna Przychodnia Lekarska w Iwoniczu-Zdroju została przeprowadzona w oparciu o przedłożony 

przez Dyrektora Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej niezbędny do sporządzenia analizy oraz 

prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej na lata 2021-2023. 

Przeanalizowano wskaźniki: zyskowności, płynności, efektywności i zadłużenia. Wytyczne do oceny 

sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna 

Przychodnia Lekarska w Iwoniczu-Zdroju, tj. przedziały wartości wskaźników i przypisane im oceny 

punktowe określone zostały w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie 

wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji 

ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 832). 

W odniesieniu do jednostki SP ZOZ GPL w Iwoniczu-Zdroju stwierdza się, że wskaźniki będące 

podstawą analizy kształtują się na bezpiecznym poziomie. Przyjęta ocena: pozytywna. 

 

 

 

Id: 59824885-485B-4253-86F3-EB4A296C69CC. Uchwalony Strona 6




