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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: 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi 

2. Siedziba  i adres 

91-433 Łódź ul. Franciszkańska 17/25 

3. Numer  telefonu, faksu  oraz adres poczty elektronicznej: 

(42)61-61-429 

fax (42)61-61-499 

sekretariat@krwiodawstwo.pl 

4. Numer identyfikacyjny REGON:  0002944830 

5. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000022092 

6. Data wpisu i numer rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą : 11.05.1999r, 

numer  000000018655  

7 Przeważający rodzaj działalności posiada symbol PKD 8690E 

8. Jednostka jest podatnikiem  podatku od towarów i usług (VAT) i posiada nadany przez 

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty NIP:726-22-92-906.Obecny Urząd Skarbowy to: 

Łódzki Urząd Skarbowy. 

9. Dyrektorem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi jest Pani 

Edyta Wcisło. 
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II.  Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy 

 
 Ocena sytuacji ekonomicznej SP ZOZ została opracowana w oparciu o teorię  

i zasady analizy wskaźnikowej, dostosowanej do warunków i specyfiki sektora ochrony zdrowia.  

Raport, został przygotowywany na podstawie sprawozdania finansowego za  rok obrotowy 2021 

i zawiera w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej. Analizy tej dokonano w oparciu 

o punktowe oceny przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze sposobem 

określonym Rozporządzeniem 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. 

Prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem 

przyjętych założeń oraz informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację 

ekonomiczno-finansową RCKiK w Łodzi przygotowano w oparciu o w/w rozporządzenie w sprawie 

wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji 

ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

 

 

 

 

  
ANALIZA WSKAŹNIKOWA I PUNKTOWA SYTUACJI FINANSOWEJ ZA 2021 rok  

  

L
p. 

Wskaźniki Metoda ustalenia 
Przedziały           
wartości 

Ocena 
punkto

wa 
Wskaźnik  Ocena  

 

1 2 3 4 5 6 7  

  I.     WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI     2021    

1. 
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 

18,25% 5  

2. 
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 

17,51% 5  

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 

21,00% 5  

                    RAZEM   WSKAŹNIKI   ZYSKOWNOŚCI Maksymalna ocena  pkt. 15 
Uzyskane 

pkt. 
15  
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  II.     WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI          

1. 
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 

7,38 10  

2. 
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 5,97 10  

          RAZEM   WSKAŹNIKI   PŁYNNOŚCI Maksymalna ocena  pkt. 25 
Uzyskane 

pkt. 
20  

               

III.     WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI  

1. 
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 

43 3  

2. 
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 

17 7  

            RAZEM   WSKAŹNIKI  EFEKTYWNOŚCI Maksymalna ocena  pkt. 10 
Uzyskane 

pkt. 
10  

               

  IV.     WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA          

1. 
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 

15% 10  

2. 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 

0,19 10  

            RAZEM   WSKAŹNIKI  EFEKTYWNOŚCI Maksymalna ocena  pkt. 20 
Uzyskane 

pkt. 
20  

               

  SUMA  UZYSKANYCH  PUNKTÓW 65  
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W wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego za 

2021r. przy zastosowaniu metody punktowej  uzyskano 65 punków co stanowi 92,85% maksymalnej 

liczby punktów możliwej do uzyskania i świadczy o stabilności ekonomiczno-finansowej jednostki. 

Odnotowane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi wskaźniki 

zyskowności w 2021 roku są wysokie i wskazują na dobre gospodarowanie środkami publicznymi. 

Wynikająca ze wskaźników nadpłynność pozwala planować wydatki inwestycyjne w najbliższych 

latach. Terminowo regulujemy swoje zobowiązania. Pomimo panującej epidemii wskaźnik rotacji 

należności w dniach, który określa długość cyklu oczekiwania podmiotu na uzyskanie należności, 

zmniejszył się w stosunku do 2020 roku. Jednostka posiada korzystny stosunek funduszu własnego 

w stosunku do kapitału obcego, co wskazuje na stabilność struktury finansowania działalności. 

 

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

 

1. Opis przyjętych założeń. 
 

 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi jako samodzielny publiczny 

zakład opieki zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie 

o działalności leczniczej.  

Prognoza na okres 2022-2024 rok została opracowana zgodnie z  art. 52 ustawy 

o działalności leczniczej. RCKiK w Łodzi pokrywa  z posiadanych środków i uzyskiwanych 

przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania. W prognozach sytuacji ekonomiczno-

finansowej  na kolejne trzy lata obrotowe założono  osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego  

 

Do opracowania prognozy przyjęto następujące założenia: 

1. Podstawą określenia prognozowanych przychodów jest plan finansowy na 2022 r.  Do 

prognozy przychodów na lata 2022-2024 przyjęto, że zakres realizowanych świadczeń ze 

środków publicznych będzie obejmował wszystkie dotychczasowe zakresy działalności 

wynikające ze statutu i z realizacji programów polityki zdrowotnej: 

− „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na 

lata 2021-2026” 

− „Narodowy Program Leczenia Chorych na hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na 

lata 2019-2023” 

Przychody zostały oszacowane na podstawie danych z lat poprzednich z wstępnymi danymi  

na rok 2022 przy założeniu zwiększenia zapotrzebowania na krew i jej składniki. Wartość 

przychodów w 2022 roku wyceniono w oparciu o planowane wykonanie oraz  wysokość opłaty 

określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie określenia 

wysokości opłat za krew i jej składniki w 2022 r. (Dz.U.2021. poz 1353). W prognozach 

przychodów na lata 2023-2024 wysokość opłaty podwyższono o wskaźnik wzrostu cen 

towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, który zgodnie z art. 19 Ustawy o publicznej służbie 

krwi powinien być uwzględniony przy określeniu wysokości opłaty za krew i jej składniki. 

Prognoza przychodów ze sprzedaży osocza do frakcjonatorów zagranicznych na 2022 

rok została sporządzona w oparciu o posiadane umowy. Prognoza przychodów na lata 

2023-2024 została sporządzona w sposób szacunkowy na podstawie analizy danych 

historycznych. 
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W prognozach przychodów założono także utrzymanie wysokości dotacji do 

działalności Regionalnego Centrum w celu realizacji zadań wynikających z ustawy 

o publicznej służbie krwi i programów polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia. 

2. Koszty materiałów i usług zostały oszacowane na podstawie danych z roku 2021 

z uwzględnieniem tendencji wzrostu cen na nabywane wyroby i usługi - założono inflację na 

poziomie 9% w 2023 i 4,2% w 2024 roku na podstawie Raportu o inflacji Narodowego Banku 

Polskiego z dnia 11 marca 2022 roku. 

3. Koszty amortyzacji i umorzenia zostały powiększone o planowane zakupy środków z środków 

trwałych oraz przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w planach  finansowych. 

4. Prognozowany wzrost kosztów uwzględnia  proporcjonalny  wzrost przychodów ze sprzedaży 

krwi i jej składników. 

5. Przy założeniach do oszacowania wynagrodzeń uwzględniono podwyżki wynagrodzeń 

w związku z planowaną zmianą najniższego wynagrodzenia, zmianą ilości zatrudnionych, 

odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz podwyżki wynagrodzeń wynikające z projektu 

z dnia 1 kwietnia 2022 roku ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach 

leczniczych. 

W 2022 roku Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi planuje złożyć 

Wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 

2020, Oś Priorytetowa: XI: REACT-UE, Działanie 11.3 – Wspieranie naprawy i odporności systemu 

ochrony zdrowia w zakresie wsparcia podmiotów funkcjonujących w obszarze publicznej służby krwi. 

W prognozach przychodów i kosztów na lata 2022-2024r. założono  uzyskanie w/w dofinasowania 

i tym samym realizację planów inwestycyjnych tj. zakup sprzętu medycznego ( m.in.: wagomieszarki, 

wirówki do produkcji składników krwi, zgrzewarki, witryny chłodnicze do przechowywania KKCz), 

informatycznego (m.in. komputery, tablety, drukarki, czytniki e-dowodów) oraz remont głównej 

siedziby RCKiK w Łodzi (zewnętrzy remont budynku wraz z przyległym terenem, budowa dwóch 

mroźni automatycznych wraz z remontem działu preparatyki, remont działu ekspedycji, magazynów, 

archiwum, wymiana instalacji wod.-kan. i c.o., wykonanie instalacji ppoż., remont serwerowni 

i wymiana okablowania, założenia instalacji fotowoltaicznej i wymiana oświetlenia, modernizacja 

windy). Tak szeroki zakres inwestycji możliwy będzie w przypadku uzyskania środków finansowych 

z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

TABELA PODSUMOWUJĄCA WYNIKI OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ  

 PROGNOZA NA LATA 2022-2024 

Grupa Wskaźniki 
2022 2023 2024 

Wskaźnik 
Ilość 

punktów 
Wskaźnik 

Ilość 
punktów 

Wskaźnik 
Ilość 

punktów 

I. WSKAŹNIKI 
ZYSKOWNOŚCI 

Wskaźnik zyskowności  
netto  (%)                                                            

2,10% 4 0,23% 3 0,17% 3 

Wskaźnik zyskowności 
działalności operacyjnej (%)             

1,39% 3 0,00% 3 0,00% 3 

Wskaźnik zyskowność 
aktywów (%) 

2,12% 4 0,20% 3 0,14% 3 

  Razem 11   9   9 
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II. WSKAŹNIKI 
PŁYNNOŚCI 

Wskaźnik bieżącej 
płynności                                            

5,99 10 5,44 10 6,37 10 

Wskaźnik szybkiej 
płynności 

4,82 10 4,25 10 5,07 10 

  Razem 20   20   20 

             

III. WSKAŹNIKI 
EFEKTYWNOŚCI 

Wskaźnik rotacji należności                                     
(w dniach)                            

47 2 50 2 49 2 

Wskaźnik rotacji 
zobowiązań                                          
(w dniach) 

13 7 14 7 12 7 

  Razem 9   9   9 

  
      

IV. WSKAŹNIKI 
ZADŁUŻENIA 

Wskaźnik zadłużenia 
aktywów (%)                           

15% 10 12% 10 12% 10 

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

  Razem 20   20   20 

  
      

Łączna wartość punktów 60 58 58 

 

 

 

 

TABELA PUNKTÓW OGÓŁEM ZA LATA 2021-2024 

  2021 2022 2023 2024 

Wskaźnik zyskowności  netto 5 4 3 3 

Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej 5 3 3 3 

Wskaźnik zyskowność aktywów 5 4 3 3 

Wskaźnik bieżącej płynności 10 10 10 10 

Wskaźnik szybkiej płynności 10 10 10 10 

Wskaźnik rotacji należności (w dniach) 3 2 2 2 

Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) 7 7 7 7 

Wskaźnik zadłużenia aktywów 10 10 10 10 

Wskaźnik wypłacalności 10 10 10 10 

RAZEM 65 60 58 58 
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Obniżenie wysokości uzyskanych punktów (wskaźniki zyskowności) w prognozie na lata 

2023-2024 wynika z zasady ostrożności przyjętej do wyceny przychodów oraz prognozowanych 

kosztów.  

 

 

  

IV. Informacja o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-

finansową  

 

Najistotniejsze zagrożenia dla osiągnięcia prognozowanych wskaźników stanowią, m. in. : 

 

• Niepewność dot. pozyskania źródła finansowania planowanych inwestycji tj. środków 

finansowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 – 

XI Oś REACT-EU Działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony 

zdrowia. 

• Nieuwzględnienie rekordowo wysokiej inflacji i związanego z nią znaczącego wzrostu 

kosztów funkcjonowania jednostki przy ustalaniu wysokości opłat za krew i jej składniki oraz 

dotacji do działań RCKiK na kolejne lata, 

• Brak umów na dostawy osocza do frakcjonatorów zagranicznych od 2023 roku, czego 

skutkiem jest niepewność co do warunków finansowych na jakich jednostka będzie 

przekazywać osocze w latach następnych, 

• Wpływ sytuacji finansowej podmiotów medycznych na terminowe regulowanie należności 

z tytułu zaopatrzenia w krew i preparaty krwiopochodne oraz świadczone usługi, 

• Wzrost cen energii elektrycznej, innych materiałów oraz usług, 
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• Konieczność wprowadzenia regulacji płacowych wynikających z projektu z dnia 1 kwietnia 

2022 roku ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych bez 

zabezpieczenia dodatkowych środków na ten cel, 

• Trwająca niepewność spowodowana toczącą się wojną na Ukrainie, 

• Nawrót stanu epidemiologicznego wywołanego COVID-19. 

 

 

 

V. Podsumowanie 
 

 Przedstawiona powyżej analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej zapewnia prawidłowe 

funkcjonowanie jednostki w bieżącym roku jak i dłuższej perspektywie. Posiadane środki pieniężne 

stanowią zabezpieczenia m.in. na bieżące regulowanie zobowiązań. Wskazać jednak należy, że 

w obecnych warunkach prognozowanie sytuacji jednostki w okresie 3 lat obarczone jest dużym 

ryzykiem błędu, a wyżej wymienione zagrożenia mogą mieć większy niż założono wpływ na wyniki 

finansowe jednostki w najbliższych latach. 
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