
 

PRZYGOTOWANIE RAPORTU O SYTUACJI EKONOMICZNO-
FINANSOWEJ SP ZOZ ZA 2020 ROK. PREZENTACJA WPŁYWU 

PANDEMII COVID19 NA WYNIK I SYTUACJĘ PODMIOTU 
LECZNICZEGO 

 

WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU: 
Podczas szkolenia przybliżymy Państwu temat sporządzania raportu ekonomiczno-
finansowego SP ZOZ-u, w kontekście szczególnych uwarunkowań sytuacji podmiotów 
leczniczych w 2020 roku. Przedstawimy przykładową strukturę dokumentu i modelowe 
rozwiązania dla pracowników jednostek sporządzających raport, z uwzględnieniem 
wpływu pandemii COVID19 na wynik finansowy podmiotu leczniczego. Zaprezentujemy 
także interpretację wartości wskaźników ekonomiczno-finansowych w świetle 
rozporządzenia Ministra Zdrowia i oceny sytuacji finansowej nadzorowanej jednostki. 

 
 

CELE I KORZYŚCI: 

• Zapoznanie z aktualnymi przepisami, zasadami i terminami sporządzenia raportu 
o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ za 2020 rok. 

• Szczegółowe omówienie obowiązkowej struktury raportu i zakresu dokumentu 
oraz raportowania danych finansowych związanych z pandemią COVID19. 

• Uzyskanie wiedzy jak przygotować projekcję sprawozdań i prognozę sytuacji SP ZOZ 
w kolejnych latach. 

• Przekazanie praktycznych wskazówek, schematów i modeli, przykładowych 
rozwiązań, prezentacja danych w arkuszu kalkulacyjnym. 

PROGRAM: 
1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej 

SP ZOZ: 

• podmioty zobowiązane do przygotowania i złożenia raportu, 

• minimalna struktura raportu określona w ustawie o działalności leczniczej, 

• zakres czasowy raportu, 

• odniesienie do innych dokumentów finansowych (sprawozdanie finansowe, plan 
finansowy, program naprawczy). 

2. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe, jako podstawowe mierniki kondycji finansowej 
jednostki:  

• dane wyjściowe do obliczenia wartości wskaźników, 
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• ocena dynamiczna i statyczna sytuacji jednostki w zdefiniowanych obszarach, 

• prezentacja i interpretacja wyników. 
3. Roczne sprawozdanie finansowe SP ZOZ, jako podstawa przygotowania pierwszej 

części raportu. 
4. Prognoza sytuacji ekonomiczno – finansowej: 

• założenia mikro i makroekonomiczne, 

• uwarunkowania systemowe i formalne, 

• projekcja sprawozdań finansowych. 
5. Informacja o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-

finansową samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – pandemia 
COVID19 i jej wpływ w roku sprawozdawczym oraz w okresie prognozy: 

• organizacja procesu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w czasie pandemii, 

• świadczenia związane z zapobieganiem i leczeniem COVID19 a wynik jednostki, 

• szczególne kategorie przychodów i kosztów, 

• wpływ pandemii na zasoby jednostki,  

• zdolność podmiotu do kontynuowania działalności. 
6. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki (raportu) przez podmiot tworzący:  

• weryfikacja poprawności wyliczeń i założeń raportu (ocena formalna), 

• ocena punktowa zgodnie z wytycznymi rozporządzenia, 

• ocena merytoryczna. 
7. Rola podmiotu tworzącego w procesie przygotowania raportu. 
8. CASE STUDY: przykładowa struktura raportu. 
9. Konsultacje w temacie szkolenia. 

 
ADRESACI:  
Główni księgowi i dyrektorzy finansowi podmiotów leczniczych, pracownicy działów 
finansowych i księgowych podmiotów leczniczych, pracownicy wydziałów zdrowia 
i kontroli jednostek nadzorujących podmioty lecznicze, audytorzy i kontrolerzy 
wewnętrzni, skarbnicy jst, członkowie zarządów jst, członkowie rad społecznych SP ZOZ. 

 
PROWADZĄCY: 
doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i 
menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra 
Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły 
Głównej Handlowej, wykładowca i autor publikacji w zakresie finansów publicznych i 
zarządzania w ochronie zdrowia.   



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Przygotowanie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ za 2020 
rok. Prezentacja wpływu pandemii COVID19 na wynik i sytuację podmiotu 

leczniczego 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
18 maja  2021 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:00 

  

Cena: 350 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 
szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum 
ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok 
tel.: 85 732 17 88 | fax: 85 732 94 84 
frdl-pc@frdl.bialystok.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej ☐ 

Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….…………………… 

 
Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………..……………. 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl.bialystok.pl oraz zawartej w nim Polityce 
prywatności i ochrony danych osobowych 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub 
mailem na adres frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 12 maja 2021 r. 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 
potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 
terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 
uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 
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http://www.frdl.bialystok.pl/
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Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 


