RAPORT
O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA ROK 2019

Podstawa prawna:

art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.
Dz.U z 2018 r. poz. 2190, ze zmianami)

I. Wybrane informacje o samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
1. Firma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
2. Siedziba (miejscowość)
Poznań
3. Adres
Ul. Krysiewicza 7/8; 61 – 825 Poznań
4. Numer telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej
Tel. 61 8506200; sekretariat@szoz.pl
5. Numer identyfikacyjny REGON
630863147
6. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym
0000003220
7. Data wpisu i numer rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
1993-12-01 Nr 30 -00353

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 Rozporządzeniem 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 (Dz. U.
z 2017 r. poz. 832).
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Analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2019 rok przeprowadzono w oparciu o punktowe oceny
przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze sposobem określonym w cytowanym
wyżej rozporządzeniu.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA I PUNKTOWA SYTUACJI FINANSOWEJ za 2019 rok
Przedziały wartości

Ocena
punktowa

Wskaźnik

Zyskowności
netto (%)

wynik netto × 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

-3,15%

Zyskowności
działalności
operacyjnej
(%)

wynik z działalności operacyjnej × 100%
przychody netto ze sprzedaży produktów
+ przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
+ pozostałe przychody operacyjne

Zyskowności
aktywów (%)

wynik netto × 100%
średni stan aktywów

poniżej 0,0 %
od 0,0% do 3,0 %
powyżej 3,0% do 5,0%
powyżej 5,0%
poniżej 0,0 %
powyżej 0,0% do 2,0 %
powyżej 2,0% do 4,0%
powyżej 4,0%
Maksymalna ocena pkt.

0
3
4
5
0
3
4
5
15

aktywa obrotowe − należności krótkoterminowe z tyt.
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

1,63

aktywa obrotowe − należności krótkoterminowe z tytułu
dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy
– krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)
− zapasy
zobowiązania krótkoterminowe − zobowiązania z tyt.
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
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Maksymalna ocena pkt.

Wskaźniki
I.

Metoda ustalenia

WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI

RAZEM WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI
II.

0

-3,11%

0

-5,02%

0

Uzyskano

0

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI

Płynności
bieżącej

Płynności
szybkiej

RAZEM WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI
III.

Ocena

12

10
0
8
13

1,47

13

25

Uzyskano

25

32

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI

Rotacji
należności
(w dniach)

średni stan należności z tytułu dostaw i usług
× 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

Rotacji
zobowiązań
(w dniach)

średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług
× 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

Maksymalna ocena pkt.

10

RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI

3

19

7

Uzyskano

10

2

Wskaźniki
IV.

Metoda ustalenia

Przedziały wartości

Ocena
punktowa

Wskaźnik

10
8
3
0

31%

Ocena

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA
(zobowiązania długoterminowe
+ zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na
zobowiązania ) × 100% /
aktywa razem

Zadłużenia
aktywów
(%)

Wypłacalności

zobowiązania długoterminowe + zobowiązania
krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania /
fundusz własny

RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI

poniżej 40%
od 40% do 60%
powyżej 60% do 80%
powyżej 80%
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
Maksymalna ocena pkt.

10
8
6
4

10

0,61

8

Uzyskano

18

0
20

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW

53

W wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego za 2019 rok przy
zastosowaniu metody punktowej uzyskano 53 punktów, co stanowi 75,71% maksymalnej liczby
punktów możliwej do uzyskania i świadczy o stabilności ekonomiczno-finansowej jednostki.
(Analiza przypisanych punktów pomiędzy poszczególne grupy wskaźników ekonomicznych odzwierciedla ich znaczenie
w ocenie ekonomiczno-finansowej SPZOZ. Samodzielne zakłady opieki zdrowotnej zgodnie z ustawą o działalności
leczniczej nie są nastawione na osiąganie zysku).

III. Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe
Opis przyjętych założeń
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, jako samodzielny
publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie
o działalności leczniczej. Prognoza na lata 2020-2022 została opracowana zgodnie z art. 52 ustawy o
działalności leczniczej. SPZOZ pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty
działalności i reguluje zobowiązania. W prognozach sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy
lata obrotowe założono utrzymanie stabilności ekonomiczno-finansowej oraz zmniejszenie straty.
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 2019-2022.
Wskaźniki makroekonomiczne
Z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022 wynika, że zakłada się stopniowy wzrost
nakładów na ochronę zdrowia w relacji do PKB w kolejnych latach, aż do osiągnięcia 6% PKB w roku
2024. Zgodnie z art. 131c znowelizowanej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510), w najbliższych latach wzrost ten ma
kształtować się następująco:
•

2020 rok – 5,03% PKB,
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•
•

2021 rok – 5,30% PKB.
2022 rok – 5,55% PKB

Działalności państwa ujętej w obszarze funkcji 20. Zdrowie został przypisany cel: zwiększenie
bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze
szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie.
Stopień osiągnięcia celu funkcji będzie monitorowany jednocześnie za pomocą miernika:
- liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców
(w szt.), która w okresie planowania WPFP 2019-2022 wyniesie 392 szt. w każdym roku.
Dla realizacji celu funkcji przewiduje się prowadzenie prac zorientowanych na stopniowy wzrost
nakładów na ochronę zdrowia. Szczególne działania dotyczące zabezpieczenia zdrowia będą
przeznaczone dla osób najczęściej korzystających z pomocy lekarskiej, a więc dla osób starszych. Ocena
celowości inwestycji dokonywana przez Ministra Zdrowia pozwoli z kolei na rozwój infrastruktury
w ochronie zdrowia zgodny z mapami potrzeb zdrowotnych oraz priorytetami dla regionalnej polityki
zdrowotnej.
Po dwóch latach silnego wzrostu dynamika inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych
ulegnie w latach 2019-2022 osłabieniu w związku ze ścieżką absorbcji funduszy z UE. Pomimo tego
relacja wydatków inwestycyjnych do PKB utrzyma się w horyzoncie prognozy na średnim poziomie
4,5%. Na wydatki sektora w horyzoncie prognozy wpływ ma także wprowadzenie od połowy 2019 r.
Pracowniczych Programów Kapitałowych – PPK, czyli instrumentu nakierowanego na zwiększenie
poziomu oszczędności długookresowych i wzrost aktywów przyszłych emerytów.
Prognozuje się, że w całym 2020 roku inflacja wyniesie średnio 2,5%. Zakłada się, że w kolejnych latach
średnioroczne zmiany CPI będą podążać w kierunku celu inflacyjnego NBP.
Nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej prognozowane jest
w 2020 r. na poziomie 6%, a w latach 2021-2022 osiągnie odpowiednio 5,8% oraz 5,7%.
Założenia do prognozy przychodów i kosztów
Podstawą określenia prognozowanych przychodów jest plan finansowy na rok 2020. Do prognozy
przychodów na lata 2020-2022 przyjęto, że zakres realizowanych świadczeń ze środków publicznych
będzie obejmował wszystkie zakresy dotychczasowej działalności podmiotu.
Wykaz umów na finansowanie świadczeń ze środków publicznych zawartych na dzień sporządzenia
raportu:

Lp.

Nazwa
płatnika

Rodzaj/zakres świadczeń

Termin obowiązywania
umowy (od – do)

1

WOW NFZ

LECZENIE SZPITALNE

01.07.2018 – 30.06.2023

2

WOW NFZ

AMBULATORYJNA OPIEKA
SPECJALISTYCZNA

01.01.2012 – 30.06.2021

4

3

WOW NFZ

PROGRAMY PILOTAŻOWE

01.10.2019-30.09.2021

4

WOW NFZ

LECZENIE SZPITALNE

06.11.2019-30.06.2021

5

WOW NFZ

LECZENIE SZPITALNE

01.10.2017 – 30.06.2021

6

WOW NFZ

CHOROBY ZAKAŹNE I
STANY NADZWYCZAJNE

10.04.2020 – 04.09.2020

7

WOW NFZ

CHOROBY ZAKAŹNE I
STANY NADZWYCZAJNE

01.07.2020 – 31.12.2020

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 844), wprowadziła zmiany w organizacji i finansowaniu
świadczeń oraz określiła zasady kwalifikacji świadczeniodawców do jednego z poziomów systemu
zabezpieczenia, wskazania profili systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów świadczeń, w ramach
których będą udzielane świadczenia opieki zdrowotnej w systemie zabezpieczenia. Ogłoszony wykaz
świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia
obowiązuje od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 czerwca 2021r. Specjalistyczny Zespół Opieki
Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu zakwalifikowano do systemu zabezpieczenia w grupie
szpitale pediatryczne.
Prognozę przychodów w zakresie świadczeń objętych ryczałtem na lata 2020-2022 opracowano
z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu ustalania ryczałtu
systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej oraz wykazu
świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania.
Prognoza pozostałych przychodów z tytułu świadczeń finansowanych ze środków publicznych została
opracowana na podstawie zawartych umów.
Kwoty kosztów i wydatków ujęte w prognozie stanowią koszty i wydatki związane z realizacją umów
z płatnikiem publicznym oraz innych przychodów. W prognozach ujęto również zaplanowane do
sfinansowania wydatki w ramach projektów i programów wieloletnich w tym związane z programami
współfinansowanymi udziałem środków zagranicznych a także wydatki inwestycyjne na lata 2020-2022.
WYNIKI OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ
– PROGNOZA NA LATA 2020-2022
Wskaźniki

2020

2021

2022

Wskaźnik

Ocena

Wskaźnik

Ocena

Wskaźnik

Ocena

0

-2,98%

0

-2,88%

0

Zyskowności działalności operacyjnej (%)

-4,63%
-4,66%

0

-3,04%

0

-2,90%

0

Zyskowności aktywów (%)

-7,74%

0

-5,03%

0

-4,96%

0

Uzyskano

0

Uzyskano

0

Uzyskano

0

1,38
1,23

8

1,18

8

1,34

8

13

1,03

13

1,20

13

Uzyskano

21

Uzyskano

21

Uzyskano

21

I.

WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI

Zyskowności netto (%)

RAZEM WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI
II.

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI

Płynności bieżącej
Płynności szybkiej
RAZEM WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI
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Wskaźniki
III.

2020
Wskaźnik

2021
Ocena

Wskaźnik

2022
Ocena

Wskaźnik

Ocena

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI

Rotacji należności (w dniach)

33

3

32

3

34

3

Rotacji zobowiązań (w dniach)

22

7

27

7

25

7

Uzyskano

10

Uzyskano

10

Uzyskano

10

36%
0,80

10

41%

8

38%

10

8

1,04

6

1,06

6

Uzyskano

18

Uzyskano

14

Uzyskano

16

RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI
IV.

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

Zadłużenia aktywów (%)
Wypłacalności
RAZEM WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW:

49

45

47

TABELA PUNKTÓW OGÓŁEM ZA LATA 2020-2022
Wskaźniki

2019

2020

2021

2022

0

0

0

Zyskowności netto (%)

0

Zyskowności działalności operacyjnej (%)

0

0

0

0

Zyskowności aktywów (%)

0

0

0

0

Płynności bieżącej

12

8

8

8

Płynności szybkiej

13

13

13

13

Rotacji należności (w dniach)

3

3

3

3

Rotacji zobowiązań (w dniach)

7

7

7

7

Zadłużenia aktywów (%)

10

10

8

10

8

8

6

6

53

49

45

47

Wypłacalności
RAZEM

Podsumowanie
W 2019 roku Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu osiągnął
53 punktów z 70 możliwych do zdobycia, co stanowi 75,71% maksymalnej liczby punktów. W latach
2020-2022 prognozowany jest niewielki spadek liczby punktów (2020 - do 49 pkt., 2021- do 45 pkt oraz
2022 rok – wzrost do 47 pkt.). Z powyższej analizy wskaźnikowej wynika, że w najbliższych 3 latach
planowana jest, przy założeniu wzrostu nakładów na służbę zdrowia, względna stabilizacja sytuacji
ekonomiczno-finansowej jednostki w stosunku do 2019 roku.
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WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI I PŁYNNOŚCI
12

13 13 13 13 13 13

12 12 12 12 12 12
10

PUNKTY

8
6
4

3

2

3

0

0 0 0 0

0

3
0 0 0 0

0

0 0 0 0

0
Wsk. zyskowności netto
Wsk. zyskowności
(%)
działalności operacyjnej
(%)

2016

2017

Wsk. zyskowność
aktywów (%)

2018

2019

Wsk. bieżącej płynności Wsk. szybkiej płynności

2020

2021

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI I ZADŁUŻENIA

10

10 10 10 10 10 10

10 10 10

10

8

PUNKTY

8
7

6

7

7

7

7

8

7

4

2

3

3

3

3

3

3

0
Wsk. rotacji należności
(w dniach)

Wsk. rotacji zobowiązań
(w dniach)

2016

2017

2018

Wsk. zadłużenia aktywów (%)

2019

2020

Wsk. wypłacalności

2021
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IV. Informacja o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową
1. Skutki finansowe istotnych zagrożeń wynikających z toczących się spraw sądowych nieobjętych
rezerwami w sprawozdaniu finansowym za 2020 r.
Wszystkie toczące się sprawy sądowe objęte są rezerwami w związku z czym nie wpłyną w sposób
istotny na sytuację ekonomiczno-finansową Szpitala.
2. Regulacje płacowe
a) skutki finansowe wynikające z porozumienia z lipca 2018 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia,
Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek
i Położnych oraz Narodowym Funduszem Zdrowia
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 547), wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek i położnych zostaje
podwyższone o kwotę nie niższą niż 1 100 zł brutto od września 2018 r. do czerwca 2019 r. oraz
o kwotę nie niższą niż 1 200 zł począwszy od 1 lipca 2019 r.
Skutki finansowe:
Rok 2020 – 9 031850,54 zł
Rok 2021 – 9 257 646,80 zł
Rok 2022 – 9 489 087,97 zł
b) podwyższenie minimalnego wynagrodzenia zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r.
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących
zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 830)
stanowiącej, że minimalne wynagrodzenie zasadnicze będzie stanowiło iloczyn kwoty bazowej
i współczynnika określonego w załączniku do ustawy.
W okresie przejściowym – tj. do 31 grudnia 2021 r. – kwota bazowa została ustalona na poziomie
3 900 złotych brutto. Docelowo – czyli od 1 stycznia 2022 r. – kwotę bazową będzie stanowiła
równowartość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (w rozumieniu art. 1 pkt 3a ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) w poprzednim roku.
Takie rozwiązanie wprowadzi mechanizm corocznej automatycznej waloryzacji minimalnych
kwot wynagrodzeń zasadniczych określonych w projekcie ustawy.
Zgodnie z harmonogramem zaproponowanym w ustawie do 1 lipca 2018 r. wynagrodzenie
pracowników służby zdrowia zostanie podwyższone co najmniej o 20% kwoty stanowiącej
różnicę między określonym w ustawie minimalnym wynagrodzeniem a wynagrodzeniem
zasadniczym pracownika. Natomiast w kolejnych latach wynagrodzenie to będzie corocznie
podwyższane co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę między minimalnym
wynagrodzeniem a wynagrodzeniem zasadniczym pracownika, aż do osiągnięcia docelowego
poziomu wynagrodzenia minimalnego, zapisanego w ustawie.
Skutki finansowe:
Rok 2020 – 203 790,41 zł
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Rok 2021 – 560 720,19 zł
Rok 2022 – 574 738,19 zł
c) podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego dla lekarzy specjalistów oraz rezydentów
Zgodnie z Porozumieniem Ministra Zdrowia z Porozumieniem Rezydentów Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Lekarzy z dnia 8 lutego 2018 roku wynagrodzenie zasadnicze ulega
zmianie w oparciu o §§ 3, 5 i 6 cytowanego Porozumienia.
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1532, w latach 2018-2020 ze środków finansowych przeznaczonych na
finansowanie ochrony zdrowia w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, finansuje się koszty wzrostu wynagrodzeń lekarzy
i lekarzy dentystów posiadających specjalizację, co zapewnia podwyższenie lekarzom
spełniającym określone warunki wynagrodzeń zasadniczych do wysokości 6 750 zł miesięcznie,
w przeliczeniu na pełny etat, oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat.
Natomiast Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wysokości
zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających
specjalizacje w ramach rezydentury (Dz. U. z 2018 r. poz. 1737) określa wysokość zasadniczego
wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację
w ramach rezydentury w poszczególnych dziedzinach (po dwóch latach zatrudnienia w trybie
rezydentury) na poziomie 5 300 zł, a w pozostałych dziedzinach medycyny – 4 500 zł.
Skutki finansowe:
Rok 2020 – 768 498,63 zł
Rok 2021 – 786 174,10 zł
Rok 2022 – 805 828,45 zł
d) wzrost dodatku do wynagrodzenia ratowników medycznych
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r., zmieniające rozporządzenie
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019
r. poz. 34) wskazuje, iż w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju
leczenie szpitalne oraz ratownictwo medyczne należy zapewnić średni wzrost miesięcznego
wynagrodzenia, w tym składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz
Emerytur Pomostowych dla ratowników medycznych, w przeliczeniu na jeden etat albo
równoważnik etatu w wysokości 1 200 zł za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 sierpnia
2019 r.
Skutki finansowe:
Rok 2020 – 135 000,00 zł
Rok 2021 – 135 000,00 zł
Rok 2022 – 135 000,00 zł
e) podwyższenie kwoty minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2019 r. na poziomie 2 250 zł
brutto, a od 1.01.2020 wynosi 2 600,00 zł brutto
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Skutki finansowe:
Rok 2020 – 29 522,40 zł
Rok 2021 – 33 507,92 zł
Rok 2022 – 38 031,49 zł
Zakłada się, że w kolejnych latach średnioroczne zmiany CPI będą stopniowo podążać w kierunku celu
inflacyjnego NBP.
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