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Skutki finansowe dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego na 2013 r. 

wynikające z ustawy o działalności leczniczej 

 

 

Zmiany przepisów ustawy o działalności leczniczej wprowadziły nowe procedury w 

zakresie postępowania organu tworzącego – jednostki samorządu terytorialnego - w 

przypadku uzyskania ujemnego wyniku finansowego przez SP ZOZ. Zgodnie z art. 59 

ustawy o działalności leczniczej, SP ZOZ pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik 

finansowy. W sytuacji, gdy SP ZOZ nie jest w stanie pokryć samodzielnie ujemnego wyniku 

finansowego, podmiot tworzący SP ZOZ może to uczynić ze środków własnych, w terminie 3 

miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, 

z którego wynika, że wynik finansowy po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną. 

Decyzję w sprawie przekształcenia SP ZOZ podejmuje jednostka samorządu terytorialnego, 

która go utworzyła. Może go przekształcić w spółkę kapitałową lub jednostkę budżetową. 

Jeśli ujemny wynik finansowy nie zostanie pokryty, jednostka samorządu terytorialnego 

jest zobowiązana w ciągu 12 miesięcy, od dnia w którym minie trzymiesięczny termin na 

pokrycie tego wyniku finansowego, do podjęcia decyzji o zmianie formy organizacyjno-

prawnej albo o likwidacji SP ZOZ. Likwidacja SP ZOZ skutkuje przejęciem jego zobowiązań i 

należności przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego (art. 61 ustawy).  

W przypadku komercjalizacji zadłużonego SP ZOZ, ustawa przewiduje możliwość umorzenia 

przejętych przez samorząd zobowiązań publicznoprawnych i pomoc w spłacie pozostałych 

zobowiązań (art. 190 i art. 196 ustawy). 

 Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie ankiet, otrzymanych z j.s.t. 

tworzących SP ZOZ, dotyczących przewidywanych skutków dla budżetu j.s.t. wynikających z 

realizacji zapisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W ankietach, 

między innymi, należało podać ustalony w bilansie jednostki wynik finansowy SP ZOZ za lata 

2011 – 2012 (pierwsze skutki dla budżetów j.s.t. wystąpiły w 2012 r.). W przypadku 

ujemnego wyniku finansowego, należało określić sposób jego pokrycia oraz planowane 

zmiany formy organizacyjno-prawnej SP ZOZ. Na ankietę odpowiedziały wszystkie jednostki 

samorządu terytorialnego, będące podmiotami tworzącymi SP ZOZ.  

Na koniec 2012 roku w województwie opolskim funkcjonowały 32 samodzielne publiczne 

zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym było 15 jednostek samorządu 

terytorialnego z tego: 

  6 gmin – 6 SP ZOZ, 

  miasto na prawach powiatu – 3 SP ZOZ, 

  7 powiatów – 10 SP ZOZ, 

  województwo samorządowe - 13 SP ZOZ.  

W 2012 roku funkcjonowały o 2 SP ZOZ mniej niż w roku poprzednim. Zlikwidowane 

zostały SPZOZ w powiatach kluczborskim i kędzierzyńsko-kozielskim. 

Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na podstawie art. 66 ustawy o działalności 

leczniczej podjęła 27 marca 2012 r. uchwałę o połączeniu dwóch SP ZOZ. Samodzielny 

Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej - jako przejmujący SP ZOZ Zakład Zdrowia Publicznego 

i Medycyny Profilaktycznej, przejął zobowiązania likwidowanego Zakładu. Ta zmiana 

organizacyjna nie miała żadnego wpływu na budżet Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.  
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Zarząd Powiatu Kluczborskiego w dniu 30 stycznia 2012 r. podjął uchwałę w sprawie 

przekształcenia SP ZOZ w Kluczborku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, skutkiem 

czego było wpisanie nowego podmiotu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nazwą Zakład Usług Medycznych w Kluczborku Sp. z o. o. Zobowiązania 

przejęte przez Powiat z przekształconego SP ZOZ zostały umorzone oraz pokryte w 2012 r. 

z otrzymanej dotacji z Ministerstwa Zdrowia, na mocy zapisów ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej. 

Szczegółowe dane z ankiet dotyczące wyniku za 2012 r. ujęto w załączniku nr 1 do 

niniejszego opracowania. 

Informacje zbiorcze w zakresie uzyskanego przez SP ZOZ wyniku w latach 2011 i 2012 

przedstawia poniższa tabela.  

 

Wyszczególnienie 

Rok 2011 Rok 2012  

Wynik dodatni Wynik ujemny Wynik dodatni Wynik ujemny 

Zł 
Ilość 
SP 

ZOZ 
zł 

Ilość 
SP 

ZOZ 
zł 

Ilość 
SP 

ZOZ 
zł 

Ilość 
SP 

ZOZ 

Ogółem, w tym : 5 173 284,20 17 41 736 446,23 17 21 229 335,36 23 3 816 606,31 9 

gminy 373 945,51 4 187 128,00 2 272 778,13 4 107 694,66 2 

powiaty 180 702,76 3 26 337417,56 9 5 494 325 6 2 469 873,44 4 

miasto na 
prawach powiatu 

277 582,04 3 − − 72 710,32 3 − − 

województwo 
samorządowe 

4 881 054,89 7 15 211 900,57 6 15 389 521,91 10 1 239 038,21 3 

 

Jak wynika z zestawienia, 9 SP ZOZ (tj. 28,1% działających w województwie) zakończyło 

2012 r. ujemnym wynikiem finansowym w łącznej kwocie 3 816 606,31 zł. W porównaniu 

do roku 2011, zmniejszyła się o 47,1% liczba SP ZOZ z ujemnym wynikiem finansowym i o 

90,9% (tj. o 37 919 839,92 zł) jego wysokość, co można uznać za sukces zarządzających 

tymi podmiotami.  

Ujemny wynik dotyczył: 

- 2 SP ZOZ w gminach (Gogolin i Strzeleczki),  

- 4 SP ZOZ w powiatach (brzeskim, kędzierzyńsko-kozielskim, nyskim i prudnickim), 

- 3 SP ZOZ w województwie samorządowym.  

Największy ujemny wynik finansowy za 2012 r. wystąpił w SP ZOZ w powiecie 

kędzierzyńsko-kozielskim – 1 059 051 zł, a najniższy w Gminnym Ośrodku Zdrowia w 

Gogolinie – 22 620,62 zł.  

Istotne jest, że SP ZOZ, które uzyskały w 2012 r. ujemny wynik finansowy (z wyjątkiem 

SP ZOZ w Strzeleczkach), na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, 

pokryły je we własnym zakresie.  

W przypadku SP ZOZ w Gminie Strzeleczki, wynik ujemny za 2012 r. został pokryty w 

29,5% (25 074,04 zł) przez SPZOZ, a w 70,5% (60 000 zł) przez gminę. Kwota zobowiązań 

SP ZOZ w Strzeleczkach, przejętych przez Gminę, stanowiła zaledwie 0,3% planowanych 

dochodów budżetu tej jednostki. Rada Gminy Strzeleczki w dniu 26.09.2013 r. podjęła 

uchwałę nr XXX/197/13 w sprawie zakończenia likwidacji i zatwierdzenia sprawozdania 

likwidacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strzeleczkach. Na 

dzień 28 października 2013 r. Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań z tytułu likwidacji 

SP ZOZ. 
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Wynik dodatni w łącznej wysokości 21 229 335,36 zł uzyskało 23 SP ZOZ, dla których 

podmiotem tworzącym jest 10 jednostek samorządu terytorialnego (gminy: Kietrz, Łubniany, 

Niemodlin, Walce, miasto Opole, powiaty: głubczycki, nyski, oleski strzelecki i województwo 

samorządowe). Tak więc dobrą kondycję finansową miało 66,7% SP ZOZ w gminach, 50,0% 

w powiatach, wszystkie w mieście na prawach powiatu i 76,9% w województwie 

samorządowym. Najwyższy wynik dodatni na koniec 2012 roku osiągnęło Wojewódzkie 

Centrum Medyczne w Opolu – 5 501 044,68 zł, a najniższy Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Walcach – 14 107,61 zł.  

Z funkcjonujących w 2012 r. 32 SP ZOZ, jednostki samorządu terytorialnego 

zadeklarowały utrzymanie dotychczasowej formy organizacyjnej 30 SP ZOZ.   

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej planowane jest przekształcenie w spółkę 

kapitałową SP ZOZ – Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek. Jak już wcześniej opisano, 

w 2013 roku nastąpiła likwidacja SP ZOZ w Strzeleczkach. 

W skali kraju, według danych Ministerstwa Zdrowia, 205 SP ZOZ zamknęło rok 2012 

ujemnym wynikiem finansowym, a 34 spośród 700 placówek przekształcono w spółki1.  

W województwie opolskim tylko jedna jednostka samorządu terytorialnego musiała 

wydatkować środki w budżecie na 2013 r. na pokrycie zobowiązań, w związku z likwidacją 

SP ZOZ.  

Z analizy wynika, że w 2013 r. sytuacja finansowa SP ZOZ w województwie opolskim, 

dla których j.s.t. są organem tworzącym, nie miała negatywnego wpływu na wielkość 

wydatków tych jednostek.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Opracowano w Wydziale  

Informacji Analiz i Szkoleń 

Opole, 14 listopada 2013 r. 

                                                           
1
 Dziennik Rzeczpospolita z dnia 21.11.2013 r. 


