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W przypadku wystąpienia w sprawozdaniu finansowym straty netto

Jeżeli SP ZOZ nie może pokryć straty we własnym zakresie

lub

NOWE OBOWIĄZKI DLA ORGANU ZAŁOŻYCIELSKIEGO
I KIEROWNIKÓW SP ZOZ

Informujemy, że zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o działalności leczniczej podmiot tworzący ma obowiązek:

w zakresie sprawozdania finansowego za 2016 rok – w terminie 9 miesięcy od upływu terminu do 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ (30 czerwca), pokryć stratę netto (po uwzględ-
nieniu amortyzacji) tego zakładu w kwocie, jaka nie może być pokryta przez SP ZOZ we własnym 
zakresie;

w zakresie sprawozdania finansowego za 2017 rok – jeśli podmiot leczniczy wykaże stratę po 
uwzględnieniu amortyzacji i nie jest w stanie jej pokryć, organ założycielski może pokryć ją sam 
lub w terminie 12 miesięcy od upływu daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego może 
podjąć uchwałę o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

NOWELIZACJA USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ



W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań uprzejmie prosimy o kontakt:
ZUK Know How Sp. z o.o.
ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin
tel.: 91 489 22 80, tel./fax: 91 421 61 42
email: knowhow@knowhow.com.pl, www.knowhow.com.pl

Monika Wiklińska – Koordynator marketingu i procesu sprzedaży
e-mail: mwiklinska@knowhow.com.pl, tel.: 606 599 649

CHĘTNIE POMOŻEMY PAŃSTWA PODMIOTOM LECZNICZYM W SPEŁNIENIU
OBOWIĄZKU WSKAZANEGO PRZEZ USTAWĘ O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

Raport o sytuacji ekonomiczno–finansowej 
SP ZOZ powinien być sporządzony i przekaza-
ny podmiotowi tworzącemu przez kierownika 
SP ZOZ w terminie do dnia 31 maja każdego 
roku. Zgodnie z art. 53a w/w ustawy powinien:
•  zostać przygotowany na podstawie sprawo-

zdania finansowego za poprzedni rok obroto-
wy,

•  zawierać w szczególności:
-  analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej 

za poprzedni rok obrotowy,
-  prognozę sytuacji ekonomiczno-finan-

sowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz  
z opisem przyjętych założeń,

-  informację o istotnych zdarzeniach mają-
cych wpływ na sytuację ekonomicznofi-
nansową SP ZOZ.

RAPORTY O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ,
AUDYTY ORGANIZACYJNO-FINANSOWE,
PROGRAMY NAPRAWCZE,
STRATEGIE DZIAŁANIA DLA JEDNOSTEK MEDYCZNYCH

Program naprawczy dla SP ZOZ należy stwo-
rzyć w przypadku wystąpienia w sprawozda-
niu finansowym SP ZOZ straty netto po odjęciu 
amortyzacji. Zgodnie z art. 59 ust. 4 w/w ustawy 
powinien:
•  zostać sporządzony i przedstawiony przez 

kierownika SP ZOZ podmiotowi tworzącemu 
w celu zatwierdzenia, w terminie 3 miesięcy 
od upływu terminu do zatwierdzenia sprawo-
zdania finansowego,

• powinien dotyczyć okresu nie dłuższego niż 
kolejne 3 lata i opierać się na sporządzonym 
wcześniej raporcie o sytuacji ekonomiczno–
finansowej SP ZOZ.

O FIRMIE
Na koncie mamy:
87 rocznych planów rzeczowo-finansowych pomagających zarządzać budżetami, 
 o łącznej wartości przekraczającej 1 mld zł,
1 168  raportów okresowych dla kadry zarządzającej firmami medycznymi,
300 mln zł łącznego rocznego kontraktu w jednostkach wspieranych przez ZUK Know How 
 w zakresie bieżącego zarządzania,
59  programów restrukturyzacyjnych szpitali na terenie całego kraju,
88  audytów organizacyjno-finansowych oceniających funkcjonowanie szpitali,
10  planów polityki zdrowotnej,
64  mln zł wartości projektów, na które pozyskano finansowanie unijne i inne środki pomocowe,
5  regionalnych programów restrukturyzacyjnych,
10  wdrożeń autorskiego programu do budżetowania i controllingu MedLider.

FIRMA KNOW HOW OD 25 LAT SPORZĄDZA:


