
 

 

 

 

 

 

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej                                               

Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego 

im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu                                             

za rok 2020                                                                                                        

zawierający istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej 
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I. Analiza sytuacji ekonomiczno - finansowej za rok obrotowy 2020 

Aktualną sytuację finansową Szpitala przedstawia sprawozdanie finansowe za rok 2020 oraz 

wykonanie planu finansowego za rok 2020.  

Najważniejsze informacje zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym za rok 2020: 

1) bilans sporządzony na 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka 

się sumą  44.564.901,88 zł; 

2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku 

wykazujący zysk netto w wysokości  274.398,67 zł; 

3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 

31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie funduszu własnego o kwotę 274.398,67 zł; 

4) rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 

roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 164.223,39 zł. 

Najważniejsze informacje zaprezentowane w wykonaniu planu finansowego za rok 2020: 

1) dokonane zakupy inwestycyjne o wartości 1.710.678,79 zł, w tym ze środków własnych 

334.841,28 zł, ze środków budżetowych 334.841,28 zł, ze środków Unii Europejskiej 

1.165.328,84 zł, z innych źródeł finansowania (bez budżetowych) 10.000,00 zł; 

2) zrealizowane inwestycje budowlano – montażowe o wartości 1.932.406,79 zł, w tym ze 

środków własnych 1.469.234,62 zł, ze środków budżetowych 35.731,80 zł, ze środków 

Unii Europejskiej 303.720,37 zł, z innych źródeł finansowania (bez budżetowych) 

123.720,00 zł; 

3) wykonane remonty o wartości 100.718,03 zł w całości ze środków własnych; 

4) osiągnięte przychody za świadczenia medyczne o wartości 106.579.960,20 zł. 

Na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym za rok 2020 obliczono 

wskaźniki ekonomiczno – finansowe, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 53a. ust. 

5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Obliczone wskaźniki oraz ich ocena 

przedstawione zostały w poniższej tabeli, dane źródłowe oraz tabele obliczeniowe przedstawiono 

w dodatku - „Zestawienie składowych części raportu w formie tabel” - do niniejszego raportu. 
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NAZWA WSKAŹNIKA 

Według stanu na 

2020 

wartość ocena 

I. Wskaźniki zyskowności   9 

1) wskaźnik zyskowności netto = wynik netto x 100%  /  przychody netto ze sprzedaży 

produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów + pozostałe przychody 

operacyjne + przychody finansowe 

0,24% 3 

2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej = wynik z działalności operacyjnej x 

100%  /  przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży 

towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne 
0,20% 3 

3) wskaźnik zyskowności aktywów = wynik  netto x 100%  /  

średni stan aktywów 
0,62% 3 

II. Wskaźniki płynności    21 

1) wskaźnik bieżącej płynności = 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 

1,38 8 

2) wskaźnik szybkiej płynności = 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 

1,23 13 

III. Wskaźniki efektywności zarządzania przepływami pieniężnymi   10 

1) wskaźnik rotacji należności krótkoterminowych 

(w dniach) = średni stan  należności z tytułu dostaw i usług x liczba dni w  okresie  /  

przychody netto ze sprzedaży produktów +  przychody netto ze sprzedaży towarów i 

materiałów 

20 3 

2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) = średni stan  zobowiązań z tytułu dostaw i 

usług x liczba dni w  okresie  /  przychody netto ze sprzedaży produktów +  przychody 

netto ze sprzedaży towarów i materiałów 

28 7 

IV. Wskaźniki zadłużenia jednostki   14 

1) wskaźnik zadłużenia aktywów = (zobowiązania długoterminowe + zobowiązania 

krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania)*100%/aktywa razem 
42% 8 

2) wskaźnik wypłacalności = zobowiązania długoterminowe  + zobowiązania 

krótkoterminowe+ rezerwy na zobowiązania  /  fundusz własny 
1,39 6 

 

Ocena suma 54 
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Z obliczonych ocen cząstkowych na podstawie wartości wskaźników wynika, że Szpital za rok 

2020 osiągnął ocenę ogółem 54 punkty na 70 możliwych (77,14% maksimum). Jednocześnie 3 z 9 

obliczanych wskaźników osiągnęło poziomy, dla których ocena była maksymalna. W przypadku 

pozostałych wskaźników - dla których ocena nie była maksymalna - ich wartość oscylowała na 

optymalnym poziomie. 

Na podstawie powyższego należy uznać, że aktualna sytuacja finansowa Szpitala jest dobra. 

W trzech grupach ocenianych wskaźników tj. płynności, efektywności oraz zadłużenia przychody 

i koszty roku 2020 oraz stany pozycji bilansu na dzień 31 grudnia 2020 osiągały wartości  które 

wpłynęły na oceny maksymalne lub bliskie maksymalnych.  

Brak jest przesłanego wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności Szpitala. 

 

II. Prognoza sytuacji ekonomiczno – finansowej na kolejne trzy lata obrotowe 

Przewidywaną sytuację finansową Szpitala, z uwzględnieniem analizy na podstawie wskaźników 

ekonomiczno - finansowych, o których mowa w art. 53a. ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej przedstawiono w dodatku - „Zestawienie składowych części raportu 

w formie tabel” - do niniejszego raportu. 

Prognozę sytuacji ekonomiczno – finansowej na lata 2021-2023 oparto na planie finansowym na 

2021 rok obowiązującym na dzień sporządzenia niniejszego raportu tj. po aktualizacji nr 1 – 

pozytywnie zaopiniowanej przez Radę Społeczną Uchwała Nr 8/2021 z dnia 10 maja 2021 r. 

Prognoza przychodów na 2021 rok i lata następne została oparta na planie rzeczowo-finansowym 

zasadniczo wynikającym z umów z NFZ. Wysokość kontraktów oraz ich poziom realizacji ma 

bezpośredni wpływ na kondycję finansową podmiotu. W prognozie na 2021 rok założono, że 

wartość kontraktu na drugie półrocze będzie na poziomie analogicznym do pierwszego półrocza, 

a do końca roku zakres rzeczowy świadczeń wynikających z umów zostanie zrealizowany 

zarówno w umowach ryczałtowych oraz w umowach odrębnie finansowanych, rozliczanych wg 

wykonanych świadczeń, z planowanym ich nadwykonaniem celem zrównoważenia wyniku 

finansowego. Wszystkie powyższe założenia są uzależnione od wywiązania się przez NFZ 

z nałożonych na niego obowiązków, w tym np. za nieopłacone świadczenia z funduszu 

medycznego. 

Na lata 2022-2023 przyjęto ostrożny wzrost przychodów z NFZ oraz sprzedaży świadczeń 

zdrowotnych innym podmiotom na poziomie zakładanej inflacji tj. 2,2% dla roku 2022 i 2,4% dla 

roku 2023 (zgodnie z wytycznymi MF dot. stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych – aktualizacja lipiec 2020). Dla 

przychodów z rezydentur przyjęto wzrost na poziomie planowanego wzrostu wynagrodzeń (zgodnie 



 

 5 

z wytycznymi MF) tj. 1,9% dla roku 2022 i 2,2% dla roku 2023. Przychody z tytułu realizacji 

projektów unijnych załażono na poziomie planu 2021. 

Wzrost wynagrodzeń przyjęto na poziomie wskaźnika dynamiki wynagrodzeń (zgodnie z wytycznymi 

MF) tj. 1,9% dla roku 2022 i 2,2% dla roku 2023. Dla pozostałych kosztów założono wzrost na 

poziomie zakładanej inflacji (zgodnie z wytycznymi MF) tj. 2,2% dla roku 2022 i 2,4% dla roku 2023. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami Szpital w kolejnych latach powinien osiągać dodatni wynik 

finansowy, pozwalający na uzyskanie wskaźników zyskowności na minimalnym dodatnim 

poziomie. Wskaźniki płynności, efektywności i zadłużenia zostaną utrzymane na dobrym, 

dotychczasowym poziomie. W roku 2021 obniży się wskaźnik szybkiej płynność (obniżenie oceny 

z 13 do 8), co jest następstwem zaplanowanych na ten rok działań inwestycyjnych ze środków 

własnych Szpitala w łącznej kwocie 7.376.152,27 zł. Zaplanowano trzymanie środków 

pieniężnych w wysokości gwarantującej terminowe regulowanie zobowiązań.  
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Załącznik nr 1

wg stanu na: 31.12.2020

1 2 3 4

A Aktywa trwałe 21 601 183,82 22 579 844,74
A.I. Wartości niematerialne i prawne 81 250,21 190 802,37

A.I.1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

A.I.2 Wartość firmy

A.I.3 Inne wartości niematerialne i prawne 81 250,21 190 802,37

A.I.4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

A.II. Rzeczowe aktywa trwałe 21 519 933,61 22 389 042,37

A.II.1 Środki trwałe 20 049 552,85 21 869 630,09

A.II.1.a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

A.II.1.b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7 597 239,53 6 921 929,97

A.II.1.c urządzenia techniczne i maszyny 2 176 169,58 1 573 294,26

A.II.1.d środki transportu 212 450,19 278 738,34

A.II.1.e inne środki trwałe 10 063 693,55 13 095 667,52

A.II.2 Środki trwałe w budowie 1 470 380,76 519 412,28

A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie

A.III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

A.III.1 od jednostek powiązanych

A.III.2
od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale

A.III.3 od pozostałych jednostek

A.IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

A.IV.1 Nieruchomości

A.IV.2 Wartości niematerialne i prawne

A.IV.3 Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

A.IV.3.a w jednostkach powiązanych: 0,00 0,00

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

A.IV.3.b
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale 
0,00 0,00

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

A.IV.3.c w pozostałych jednostkach: 0,00 0,00

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

A.IV.4 Inne inwestycje długoterminowe

A.V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

A.V.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

A.V.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00

B. Aktywa obrotowe 22 963 718,06 21 518 520,65
B.I. Zapasy 2 475 670,73 2 246 334,24

B.I.1 Materiały 2 475 670,73 2 246 334,24

B.I.2 Półprodukty i produkty w toku

B.I.3 Produkty gotowe

Nazwa jednostki: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu

Informacja o stanie aktywów

KOD WYSZCZEGÓLNIENIE 31.12.2020 31.12.2019
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B.I.4 Towary

B.I.5 Zaliczki na dostawy i usługi 0,00

B.II. Należności krótkoterminowe 6 938 037,04 5 879 630,77

B.II.1 Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00

B.II.1.a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

B.II.1.b inne

B.II.2
Należności od pozostałych jednostek, w których 

jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

B.II.2.a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

B.II.2.b inne

B.II.3 Należności od pozostałych jednostek 6 938 037,04 5 879 630,77

B.II.3.a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6 713 494,36 5 211 212,37

- do 12 miesięcy 6 713 494,36 5 211 212,37

- powyżej 12 miesięcy

B.II.3.b
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 

zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
0,00 0,00

B.II.3.c inne 224 542,68 668 418,40

B.II.3.d dochodzone na drodze sądowej

B.III. Inwestycje krótkoterminowe 13 510 019,79 13 345 796,40

B.III.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 13 510 019,79 13 345 796,40

B.III.1.a w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

B.III.1.b w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00

B.III.1.c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13 510 019,79 13 345 796,40

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3 560 343,67 2 184 708,10

- inne środki pieniężne 9 949 676,12 11 161 088,30

- inne aktywa pieniężne 0,00

B.III.2 Inne inwestycje krótkoterminowe

B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 39 990,50 46 759,24

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

D. Udziały (akcje) własne

44 564 901,88 44 098 365,39AKTYWA RAZEM
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Załącznik nr 2

wg stanu na: 31.12.2020

1 2 3 4

A Kapitał (fundusz) własny 13 485 259,26 13 210 860,59

A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy 10 819 334,10 10 819 334,10

A.II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2 391 526,49 3 964 798,16

 - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad 

wartością nominalną udziałów (akcji)

A.III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:

A.III.  - z tytułu aktualizacji wartości godziwej

A.IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki

- na udziały (akcje) własne

A.V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00

A.V.1 Zysk (wielkość dodatnia)

A.V.2 Strata (wielkość ujemna)

A.VI. Zysk (strata) netto 274 398,67 -1 573 271,67

A.VI.1 Zysk (wielkość dodatnia) 274 398,67 0,00

A.VI.2 Strata (wielkość ujemna) -1 573 271,67

A.VII.
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 

ujemna)

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 31 079 642,62 30 887 504,80
B.I Rezerwy na zobowiązania 3 074 299,85 2 925 280,86

B.I.1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

B.I.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 049 061,93 2 925 280,86

- długoterminowa 2 080 172,10 2 054 894,77

- krótkoterminowa 968 889,83 870 386,09

B.I.3 Pozostałe rezerwy 25 237,92 0,00

- długoterminowa

- krótkoterminowa 25 237,92 0,00

B.II Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

B.II.1 Wobec jednostek powiązanych

B.II.2
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka 

posiada zaangażowanie w kapitale

B.II.3 Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00

B.II.3.a kredyty i pożyczki

B.II.3.b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

B.II.3.c inne zobowiązania finansowe

B.II.3.d zobowiązania wekslowe

B.II.2.e inne

B.III Zobowiązania krótkoterminowe 15 672 454,18 14 315 549,56

B.III.1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

B.III.1.a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

B.III.1.b inne

B.III.2
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których 

jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0,00 0,00

B.III.2.a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

B.III.2.b inne

B.III.3 Wobec pozostałych jednostek 14 891 446,64 13 788 789,39

B.III.3.a kredyty i pożyczki

B.III.3.b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

B.III.3.c inne zobowiązania finansowe

B.III.3.d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8 722 859,22 7 593 781,05

- do 12 miesięcy 8 722 859,22 7 593 781,05

- powyżej 12 miesięcy

B.III.3.e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

B.III.3.f zobowiązania wekslowe

B.III.3.g
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 

oraz innych tytułów publiczno-prawnych
2 840 700,04 3 039 970,24

B.III.3.h z tytułu wynagrodzeń 2 813 554,15 2 518 129,09

B.III.3.i inne 514 333,23 636 909,01

B.III.4 Fundusze specjalne 781 007,54 526 760,17

B.IV. Rozliczenia międzyokresowe 12 332 888,59 13 646 674,38

B.IV.1 Ujemna wartość firmy

B.IV.2 Inne rozliczenia międzyokresowe 12 332 888,59 13 646 674,38

- długoterminowe 6 592 022,52 5 634 522,16

- krótkoterminowe 5 740 866,07 8 012 152,22

44 564 901,88 44 098 365,39

Nazwa jednostki: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Informacja o stanie pasywów

KOD WYSZCZEGÓLNIENIE 31.12.2020 31.12.2019

PASYWA RAZEM
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1 2 3 5

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 95 435 225,92 106 456 179,13

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00

A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów 95 353 739,97 106 579 960,20

A.I.1 Przychody netto ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych 95 312 439,97 106 553 377,37

A.I.1.1 sprzedanych osobom fizycznym 291 759,08 989 674,07

A.I.1.1.a sprzedanych osobom fizycznym (w tym firmom ubezpieczeniowym) 0,00 0,00

A.I.1.2 sprzedanych pracodawcom 17 301,00 23 622,40

A.I.1.3
sprzedanych cudzoziemcom i firmom zagranicznym (na podstawie odrębnych 

przepisów)
51 815,28 6 778,80

A.I.1.4 sprzedanych NFZ 91 635 200,15 99 948 814,93

A.I.1.5 sprzedane innym Zakładom Opieki Zdrowotnej (publicznym i niepublicznym) 487 237,78 380 966,53

A.I.1.6 sprzedanych samorządowi terytorialnemu 2 829 126,68 5 126 501,52

A.I.1.6.a  - w tym za bezdomnych 0,00 0,00

A.I.1.7 sprzedanych centralnym organom administracji rządowej, w tym: 0,00 0,00

A.I.1.7.a Ministerstwo Zdrowia 0,00 0,00

A.I.1.8 sprzedanych innym 0,00 77 019,12

A.I.2 Przychody ze sprzedaży innych produktów,  w tym: 41 300,00 26 582,83

- badania kliniczne i badania naukowe 41 300,00 26 582,83

A.II
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - 

wartość ujemna)
81 485,95 -123 781,07

A.III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00

A.IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00

B Koszty działalności operacyjnej 100 824 044,90 112 033 820,10

B.I Amortyzacja 4 315 089,88 4 751 091,40

B.II Zużycie materiałów i energii 26 536 700,32 29 294 292,65

B.II.1 w tym materiałów 24 723 713,99 27 240 636,65

B.II.1.a  - leków /w tym krew i szpik/, w tym: 18 073 284,88 19 551 864,09

B.II.1.a.1           substancje czynne-programy lekowe 6 508 069,86 6 025 145,03

B.II.1.a.2           substancje czynne-chemioterapia 0,00 0,00

B.II.1.b  - żywności 565 508,38 492 315,82

B.II.1.c  - sprzętu jednorazowego 3 873 294,41 4 144 460,96

B.II.1.d  - odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych 926 751,70 995 119,03

B.II.1.e  - paliwa (gaz) 26 010,46 24 205,86

B.II.1.f  - pozostałe (proszę wymienić) 1 258 864,16 2 032 670,89

B.II.2 w tym energii 1 812 986,33 2 053 656,00

B.II.2.a  - elektrycznej 695 132,84 942 231,32

B.II.2.b  - cieplnej 698 546,67 747 554,45

B.II.2.c  - pozostałe (gaz,woda) 419 306,82 363 870,23

B.III Usługi obce 23 042 511,02 27 002 684,32

B.III.1 remontowe 354 150,75 100 718,03

B.III.2 transportowe 42 881,12 39 857,50

B.III.3 medyczne - kontrakty na świadczenia medyczne 16 427 769,64 19 284 855,39

B.III.4 medyczne obce (prace wykonywane przez laboratoria, inne ZOZ-y, itp.) 1 343 506,10 1 492 945,28

B.III.5 pozostałe usługi, w tym: 4 874 203,41 6 084 308,12

B.III.5 a  - catering / żywienie / 0,00 0,00

B.III.5 b  - sprzątanie 0,00 0,00

B.III.5 c  - pranie 440 450,63 485 287,81

B.III.5 d  - inne-(proszę wymienić ) 4 433 752,78 5 599 020,31

B.IV Podatki i opłaty, w tym: 400 714,97 389 735,07

- podatek akcyzowy 0,00 0,00

B.V Wynagrodzenia 38 385 817,23 41 994 712,82

B.V.1 wynagrodzenia ze stosunku pracy 35 548 091,13 37 857 601,47

B.V.2 wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło 1 992 794,99 2 864 556,46

B.V.3 wynagrodzenia pozostałe, w tym: 844 931,11 1 272 554,89

KOD WYSZCZEGÓLNIENIE Wykonanie za 2019 r.

Załącznik nr 3

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

WARIANT PORÓWNAWCZY

Nazwa jednostki: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu

Wykonanie za 2020 r.
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B.V.3.a  - staże i rezydentury 594 885,11 623 204,98

B.V.3.b  - inne-(dodatki NFZ ) 250 046,00 649 349,91

B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 7 640 279,46 8 127 342,94

B.VI.1 Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy 6 601 853,04 7 111 649,05

B.VI.1a ubezpieczenia emerytalne 3 316 429,47 3 533 912,36

B.VI.2 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 825 904,31 857 270,97

B.VI.3 Pozostałe świadczenia (odzież ochronna, okulary, szkolenia itp.) 212 522,11 158 422,92

B.VII Pozostałe koszty rodzajowe 502 932,02 473 960,90

B.VII.1 Podróże służbowe 11 379,33 2 975,20

B.VII.2 Koszty reprezentacji i reklamy 18 445,81 15 875,67

B.VII.3 Ubezpieczenia OC i majątkowe 433 270,12 455 110,03

B.VII.4 Pozostałe (proszę wymienić) 39 836,76 0,00

B.VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00

C Zysk/Strata brutto ze sprzedaży (A-B) -5 388 818,98 -5 577 640,97

D Pozostałe przychody operacyjne 7 299 400,95 8 313 082,21

D.I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

D.II Dotacje 2 543 050,15 2 974 965,12

D.III Przychody z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej 192 242,32 281 701,31

D.IV Przychody z realizacji dodatkowych zadań  3 151 987,30 4 042 454,75

D.IV.1
na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom oraz 

szerzenia oświaty zdrowotnej
125 691,06 224 570,00

D.IV.2
na pokrycie kosztów uczestniczenia w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji 

osób wykonujących zawody medyczne
3 024,00 0,00

D.IV.3 na staże i rezydentury 2 375 834,96 2 188 778,00

D.IV.4 pozostałe przychody (proszę wymienić) 647 437,28 1 629 106,75

D.V Przychody z najmu i dzierżawy 1 267 030,60 989 261,34

D.VI Inne przychody operacyjne (proszę wymienić) 145 090,58 24 699,69

D.VII Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00

E Pozostałe koszty operacyjne 3 503 656,50 2 502 790,86

E.I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

E.II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00

E.III Inne koszty operacyjne (proszę wymienić) 3 503 656,50 2 502 790,86

E.III.1 w tym staże i rezydentury 2 414 778,84 2 223 254,64

F Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E) -1 593 074,53 232 650,38

G Przychody finansowe 129 463,32 42 465,50

G.I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00

a) od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

b) od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

G.II Odsetki /uzyskane i naliczone/, w tym: 129 417,28 42 465,50

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00

G.III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00

- w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

G.IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00

G.V. Inne (proszę wymienić) 46,04 0,00

H Koszty finansowe 18 082,46 717,21

H.I. Odsetki zapłacone/do zapłaty, w tym: 17 084,70 0,00

- dla jednostek powiązanych 0,00 0,00

H.I.1. odsetki zapłacone/ do zapłaty od zobowiązań 17 084,70 0,00

H.I.2. odsetki zapłacone/ do zapłaty od kredytów i pożyczek 0,00 0,00

H.I.3. rezerwa bilansowa na odsetki od zobowiązań na 31.12. 0,00 0,00

H.II Strata z tytułu rozchodu  aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00

- w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

H.III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00

H.IV Inne (proszę wymienić) 997,76 717,21

H.IV.1. w tym leasing finansowy 553,80 0,00

H.IV.2 w tym pozostałe koszty finansowe 443,96 717,21

I Zysk/Strata brutto (F+G-H) -1 481 693,67 274 398,67

J Podatek dochodowy od osób prawnych 91 578,00 0,00

K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00

L Zysk/Strata netto (I-J-K) -1 573 271,67 274 398,67
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Załącznik nr 4

Prognoza na lata:

1 2 3 4 5

A Aktywa trwałe 43 679 290,00 75 978 197,00 114 048 975,00
A.I. Wartości niematerialne i prawne 64 074,00 74 725,00 74 725,00

A.I.1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

A.I.2 Wartość firmy

A.I.3 Inne wartości niematerialne i prawne 64 074,00 74 725,00 74 725,00

A.I.4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

A.II. Rzeczowe aktywa trwałe 43 615 216,00 75 903 472,00 113 974 250,00

A.II.1 Środki trwałe 22 351 745,00 17 711 001,00 113 974 250,00

A.II.1.a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

A.II.1.b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10 630 366,00 10 284 465,00 109 902 507,00

A.II.1.c urządzenia techniczne i maszyny 3 460 218,00 2 466 118,00 1 527 663,00

A.II.1.d środki transportu 146 162,00 92 653,00 39 981,00

A.II.1.e inne środki trwałe 8 114 999,00 4 867 765,00 2 504 099,00

A.II.2 Środki trwałe w budowie 21 263 471,00 58 192 471,00 0,00

A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie

A.III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00

A.III.1 od jednostek powiązanych

A.III.2
od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale

A.III.3 od pozostałych jednostek

A.IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00

A.IV.1 Nieruchomości

A.IV.2 Wartości niematerialne i prawne

A.IV.3 Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00

A.IV.3.a w jednostkach powiązanych: 0,00 0,00 0,00

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

A.IV.3.b
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale 
0,00 0,00 0,00

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

A.IV.3.c w pozostałych jednostkach: 0,00 0,00 0,00

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

A.IV.4 Inne inwestycje długoterminowe

A.V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00

A.V.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

A.V.2. Inne rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe 19 093 306,00 21 917 427,00 22 856 142,00
B.I. Zapasy 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

B.I.1 Materiały 0,00 0,00 0,00

B.I.2 Półprodukty i produkty w toku

B.I.3 Produkty gotowe

B.I.4 Towary

B.I.5 Zaliczki na dostawy i usługi

B.II. Należności krótkoterminowe 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

B.II.1 Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

B.II.1.a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

B.II.1.b inne

B.II.2
Należności od pozostałych jednostek, w których 

jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

B.II.2.a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

 Informacja o stanie aktywów

KOD WYSZCZEGÓLNIENIE 31.12.202331.12.2021 31.12.2022

2021-2023

Nazwa jednostki: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
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B.II.2.b inne

B.II.3 Należności od pozostałych jednostek 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

B.II.3.a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6 750 000,00 6 750 000,00 6 750 000,00

- do 12 miesięcy 6 750 000,00 6 750 000,00 6 750 000,00

- powyżej 12 miesięcy

B.II.3.b
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 

zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
0,00 0,00 0,00

B.II.3.c inne 250 000,00 250 000,00 250 000,00

B.II.3.d dochodzone na drodze sądowej

B.III. Inwestycje krótkoterminowe 9 553 306,00 12 377 427,00 13 316 142,00

B.III.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 553 306,00 12 377 427,00 13 316 142,00

B.III.1.a w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

B.III.1.b w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

B.III.1.c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 553 306,00 12 377 427,00 13 316 142,00

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00

- inne środki pieniężne 6 053 306,00 8 877 427,00 9 816 142,00

- inne aktywa pieniężne

B.III.2 Inne inwestycje krótkoterminowe

B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 40 000,00 40 000,00 40 000,00

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

D. Udziały (akcje) własne

62 772 596,00 97 895 624,00 136 905 117,00AKTYWA RAZEM
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Załącznik nr 5

Prognoza na lata: 2021-2023

1 2 3 4 5

A. Kapitał (fundusz) własny 13 497 340,50 13 514 988,50 13 575 399,50

A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy 10 819 334,10 10 819 334,10 10 819 334,10

A.II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2 665 925,16 2 678 006,40 2 695 654,40

 - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad 

wartością nominalną udziałów (akcji)

A.III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:

A.III.  - z tytułu aktualizacji wartości godziwej

A.IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki

- na udziały (akcje) własne

A.V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00

A.V.1 Zysk (wielkość dodatnia)

A.V.2 Strata (wielkość ujemna)

A.VI. Zysk (strata) netto 12 081,24 17 648,00 60 411,00

A.VI.1 Zysk (wielkość dodatnia) 12 081,24 17 648,00 60 411,00

A.VI.2 Strata (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00

A.VII.
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 

ujemna)

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 49 275 255,50 84 380 635,50 123 329 717,50
B.I Rezerwy na zobowiązania 3 350 000,00 3 650 000,00 3 950 000,00

B.I.1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

B.I.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 300 000,00 3 600 000,00 3 900 000,00

- długoterminowa 2 200 000,00 2 400 000,00 2 600 000,00

- krótkoterminowa 1 100 000,00 1 200 000,00 1 300 000,00

B.I.3 Pozostałe rezerwy 50 000,00 50 000,00 50 000,00

- długoterminowa

- krótkoterminowa 50 000,00 50 000,00 50 000,00

B.II Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00

B.II.1 Wobec jednostek powiązanych

B.II.2
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale

B.II.3 Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00

B.II.3.a kredyty i pożyczki

B.II.3.b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

B.II.3.c inne zobowiązania finansowe

B.II.3.d zobowiązania wekslowe

B.II.2.e inne

B.III Zobowiązania krótkoterminowe 16 300 000,00 17 300 000,00 18 300 000,00

B.III.1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

B.III.1.a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 0,00

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

B.III.1.b inne

B.III.2
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których 

jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0,00 0,00 0,00

B.III.2.a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

B.III.2.b inne

B.III.3 Wobec pozostałych jednostek 15 500 000,00 16 450 000,00 17 400 000,00

B.III.3.a kredyty i pożyczki

B.III.3.b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

B.III.3.c inne zobowiązania finansowe

B.III.3.d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9 000 000,00 9 500 000,00 10 000 000,00

- do 12 miesięcy 9 000 000,00 9 500 000,00 10 000 000,00

- powyżej 12 miesięcy

B.III.3.e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

B.III.3.f zobowiązania wekslowe

B.III.3.g
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 

oraz innych tytułów publiczno-prawnych
3 000 000,00 3 200 000,00 3 400 000,00

B.III.3.h z tytułu wynagrodzeń 3 000 000,00 3 200 000,00 3 400 000,00

B.III.3.i inne 500 000,00 550 000,00 600 000,00

B.III.4 Fundusze specjalne 800 000,00 850 000,00 900 000,00

B.IV. Rozliczenia międzyokresowe 29 625 255,50 63 430 635,50 101 079 717,50

B.IV.1 Ujemna wartość firmy

B.IV.2 Inne rozliczenia międzyokresowe 29 625 255,50 63 430 635,50 101 079 717,50

- długoterminowe 19 625 255,50 48 430 635,50 81 079 717,50

- krótkoterminowe 10 000 000,00 15 000 000,00 20 000 000,00

62 772 596,00 97 895 624,00 136 905 117,00

KOD WYSZCZEGÓLNIENIE 31.12.2021 31.12.2022

PASYWA RAZEM

31.12.2023

Informacja o stanie pasywów

Nazwa jednostki: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
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Prognoza na lata: 2021-2023

1 2 3 4 5

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 111 822 875,76 114 086 683,00 116 613 121,00

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów 111 822 875,76 114 086 683,00 116 613 121,00

A.I.1 Przychody netto ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych 110 507 915,76 112 742 794,00 115 236 980,00

A.I.1.1 sprzedanych osobom fizycznym 1 000 000,00 1 022 000,00 1 046 528,00

A.I.1.2 sprzedanych pracodawcom 50 000,00 51 100,00 52 326,00

A.I.1.3
sprzedanych cudzoziemcom i firmom zagranicznym (na podstawie odrębnych 

przepisów)
66 000,00 67 452,00 69 070,00

A.I.1.4 sprzedanych NFZ 97 632 300,76 99 780 211,00 102 174 936,00

A.I.1.5 sprzedane innym Zakładom Opieki Zdrowotnej (publicznym i niepublicznym) 500 000,00 511 000,00 523 264,00

A.I.1.6 sprzedanych samorządowi terytorialnemu 0,00 0,00 0,00

A.I.1.7 sprzedanych centralnym organom administracji rządowej, w tym: 0,00 0,00 0,00

A.I.1.7.a Ministerstwo Zdrowia 0,00 0,00 0,00

A.I.1.8 sprzedanych innym 587 460,00 600 384,00 614 793,00

A.I.1.9 przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów 2 025 905,00 2 064 397,00 2 109 813,00

A.I.1.10 przychody z tytułu zatrudnienia stażystów 0,00 0,00 0,00

A.I.1.11 przychody z tytułu realizacji projektów unijnych 8 646 250,00 8 646 250,00 8 646 250,00

A.I.2 Przychody ze sprzedaży innych produktów,  w tym: 1 314 960,00 1 343 889,00 1 376 141,00

A.I.2.1 działalność badawczo rozwojowa, w tym badania kliniczne i badania naukowe 35 000,00 35 770,00 36 628,00

A.I.2.2 działalność dydaktyczna 231 960,00 237 063,00 242 752,00

A.I.2.3 działalność komercyjna o charakterze niemedycznym 1 048 000,00 1 071 056,00 1 096 761,00

A.I.2.3.a w tym najem i dzierżawa 1 048 000,00 1 071 056,00 1 096 761,00

A.II
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - 

wartość ujemna)
0,00 0,00 0,00

A.III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00

A.IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00

B Koszty działalności operacyjnej 116 160 794,52 118 872 119,00 120 555 792,00

B.I Amortyzacja 4 800 000,00 5 229 029,00 4 299 157,00

B.II Zużycie materiałów i energii 29 273 058,00 29 917 065,00 30 635 073,00

B.II.1 Zużycie materiałów niemedycznych 2 012 000,00 2 056 264,00 2 105 614,00

B.II.2 Zużycie materiałów medycznych 24 675 058,00 25 217 909,00 25 823 138,00

B.II.3 Zużycie energii 2 586 000,00 2 642 892,00 2 706 321,00

B.III Usługi obce, w tym: 25 703 354,52 26 268 827,00 26 899 277,00

B.III.1 Usługi niemedyczne, w tym: 6 499 200,00 6 642 182,00 6 801 593,00

B.III.1.a
-usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, 

instalacji i urządzeń techniczych
832 000,00 850 304,00 870 711,00

B.III.1.b -usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej 395 000,00 403 690,00 413 378,00

B.III.1.c -inne 5 272 200,00 5 388 188,00 5 517 504,00

B.III.2 Usługi medyczne, w tym: 19 204 154,52 19 626 645,00 20 097 684,00

B.III.2.a -podwykonawstwo medyczne, dyżury, za gotowość 19 142 954,52 19 564 099,00 20 033 637,00

B.IV Podatki i opłaty 408 800,00 416 567,00 425 731,00

B.V Wynagrodzenia, w tym: 46 648 429,00 47 534 748,00 48 580 510,00

B.V.I wynagrodzenia ze stosunku pracy 39 064 990,00 39 807 224,00 40 682 982,00

B.V.II wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło 3 081 800,00 3 140 354,00 3 209 441,00

B.V.III wynagrodzenia pozostałe, w tym: 4 501 639,00 4 587 170,00 4 688 087,00

B.V.III a staże i rezydentury 2 507 000,00 2 554 633,00 2 610 834,00

B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 8 822 153,00 8 989 773,00 9 187 548,00

B.VI.a -emerytalne 3 700 000,00 3 770 300,00 3 853 246,00

B.VII Pozostałe koszty rodzajowe 505 000,00 516 110,00 528 496,00

B.VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00

C Zysk/Strata brutto ze sprzedaży (A-B) -4 337 918,76 -4 785 436,00 -3 942 671,00 

KOD WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2021 r.* PLAN na 2022 r. PLAN na 2023 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Załącznik nr 6

WARIANT PORÓWNAWCZY

Nazwa jednostki: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
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D Pozostałe przychody operacyjne 4 666 000,00 5 126 018,00 4 333 841,00

D.I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00

D.II Dotacje 4 347 000,00 4 800 000,00 4 000 000,00

D.III Przychody z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej 314 000,00 320 908,00 328 609,00

D.IV Przychody z realizacji dodatkowych zadań  0,00 0,00 0,00

D.V Inne przychody operacyjne 5 000,00 5 110,00 5 232,00

D.VI Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00

E Pozostałe koszty operacyjne 250 000,00 255 500,00 261 632,00

E.I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00

E.II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00

E.III Inne koszty operacyjne 250 000,00 255 500,00 261 632,00

F Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E) 78 081,24 85 082,00 129 538,00

G Przychody finansowe 10 000,00 10 010,00 10 020,00

G.I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00

a) od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00 0,00

- w których jednostwa posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00

b) od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00 0,00

- w których jednostwa posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00

G.II Odsetki /uzyskane i naliczone/, w tym: 10 000,00 10 010,00 10 020,00

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

G.III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00

- w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00

G.IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00

G.V. Inne 0,00 0,00 0,00

H Koszty finansowe 0,00 0,00 0,00

H.I. Odsetki zapłacone/do zapłaty, w tym: 0,00 0,00 0,00 

- dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

H.I.1. odsetki zapłacone/ do zapłaty od zobowiązań 0,00 0,00 0,00

H.I.2. odsetki zapłacone/ do zapłaty od kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00

H.I.3. rezerwa bilansowa na odsetki od zobowiązań na 31.12. 0,00 0,00 0,00

H.II Strata z tytułu rozchodu  aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00

- w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00

H.III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00

H.IV Inne 0,00 0,00 0,00

H.IV.1. w tym leasing finansowy 0,00 0,00 0,00

H.IV.2 w tym pozostałe koszty finansowe 0,00 0,00 0,00

I Zysk/Strata brutto (F+G-H) 88 081,24 95 092,00 139 558,00

J Podatek dochodowy od osób prawnych 76 000,00 77 444,00 79 147,00

K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00

L Zysk/Strata netto (I-J-K) 12 081,24 17 648,00 60 411,00

*zgodny z Planem Finansowym na dzień sporządzenia analizy
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Załącznik nr 7

wartość ocena wartość ocena wartość ocena wartość ocena

I. Wskaźniki zyskowności 9 9 9 9

1) wskaźnik zyskowności netto  = wynik netto x 100%  /  przychody netto ze 

sprzedaży produktów+przychody netto ze sprzedazy towarów i 

materiałów+pozostałe przychody operacyjne+przychody finansowe
0,24% 3 0,01% 3 0,01% 3 0,05% 3

2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej  = wynik z działalności 

operacyjnej x 100%  /  przychody netto ze sprzedaży produktów+przychody netto ze 

sprzedazy towarów i materiałów+pozostałe przychody operacyjne

0,20% 3 0,07% 3 0,07% 3 0,11% 3

3) wskaźnik zyskowności aktywów  = wynik  netto x 100%  / 

średni stan aktywów
0,62% 3 0,02% 3 0,02% 3 0,05% 3

II. Wskaźniki płynności 21 16 21 21

1) wskaźnik bieżącej płynności = 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 uslug, o okresie wymagalnosci powyzej 12 miesięcy+rezerwy na 

zobowiązania krótkoterminowe

1,38 8 1,09 8 1,18 8 1,16 8

2) wskaźnik szybkiej płynności = 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 uslug, o okresie wymagalnosci powyzej 12 

miesięcy+rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe

1,23 13 0,95 8 1,04 13 1,03 13

III. Wskaźniki efektywności zarządzania przepływami pieniężnymi 10 10 10 10

1) w skaźnik rotacji należności krótkoterminowych

(w dniach)  = średni stan  należności z tytułu dostaw i usług x liczba dni w  okresie  

/  przychody netto ze sprzedaży produktów +  przychody netto ze sprzedaży 

towarów i materiałów

20 3 22 3 22 3 21 3

2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)  = średni stan  zobowiązań z tytułu 

dostaw i usług x liczba dni w  okresie  /  przychody netto ze sprzedaży produktów +  

przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
28 7 29 7 30 7 31 7

IV. Wskaźniki zadłużenia jednostki 14 16 16 16

1) wskaźnik zadłużenia aktywów = (zobowiązania długoterminowe + 

zobowiązaniakrótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania)*100%/aktywa razem
42% 8 31% 10 21% 10 16% 10

2) wskaźnik wypłacalności = zobowiązania długoterminowe  + zobowiązania 

krótkoterminowe+ rezerwy na zobowiązania  /  fundusz własny 1,39 6 1,46 6 1,55 6 1,64 6

Ocena suma 54 Ocena suma 51 Ocena suma 56 Ocena suma 56

Nazwa jednostki: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Analiza na podstawie wskazników ekonomiczno-finansowych, o których mowa w art. 53a ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

NAZWA WSKAŹNIKA 2020

Według stanu na

2021 2022 2023
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Załącznik nr 8

Nazwa jednostki: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

wartość

(w zł lub w %)

źródło/podstawa 

przyjętej wartości 

wartość

(w zł lub w %)

źródło/podstawa 

przyjętej wartości 

wartość

(w zł lub w %)

źródło/podstawa 

przyjętej wartości 

inflacja/wzrost cen towarów i usług 101,8

MF - wytyczne dot.stosowania 

jednolitych wskaźników 

makroekonomicznych - 

aktualizacja lipiec 2020

102,2

MF - wytyczne 

dot.stosowania jednolitych 

wskaźników 

makroekonomicznych - 

aktualizacja lipiec 2020

102,4

MF - wytyczne 

dot.stosowania jednolitych 

wskaźników 

makroekonomicznych - 

aktualizacja lipiec 2020

wzrost wynagrodzeń 101,5

MF - wytyczne dot.stosowania 

jednolitych wskaźników 

makroekonomicznych - 

aktualizacja lipiec 2020

101,9

MF - wytyczne 

dot.stosowania jednolitych 

wskaźników 

makroekonomicznych - 

aktualizacja lipiec 2020

102,2

MF - wytyczne 

dot.stosowania jednolitych 

wskaźników 

makroekonomicznych - 

aktualizacja lipiec 2020

oprocentowanie lokat 0
aktualne oprcentowanie 

BGK
0,1

MF - wytyczne 

dot.stosowania jednolitych 

wskaźników 

makroekonomicznych - 

aktualizacja lipiec 2020

0,1

MF - wytyczne 

dot.stosowania jednolitych 

wskaźników 

makroekonomicznych - 

aktualizacja lipiec 2020

odsetki ustawowe 5,6
M.P.2020.627 z 

16.07.2020
5,6

M.P.2020.627 z 

16.07.2020
5,6

M.P.2020.627 z 

16.07.2020

II.1. PRZYCHODY

(+) nowa działalność, zmiana profilu działalności, 

usługI komercyjne, zmiana cennika...

(-)utrata kontraktu z NFZ, rezygnacja z 

nieopłacalnego zakresu
-2 316 514,17

rezygnacja z kontraktu 

w zakresie rehabilitacja 

neurologiczna, 

zmniejszenie kontraktu 

w zakresie programy 

lekowe

(+) przychody z realizacji projektów unijnych 2 259 245,68

finansowanie 

rehabilitacji 

neurologicznej w 

ramach projektu 

STROKE

II.2. KOSZTY

(+) nowe zakresy, zwiększenie kosztów, nowe 

umowy na dostawy leków…

(-) zmniejszenie kosztów, działania 

restrukturyzacyjne…
1 144 000,00

ograniczenie straty 

przewidywanej w 

związku z 

funkcjonowaniem 

rehabilitacji 

neurologicznej w 

ramach kontraktu z NFZ

(+-) zmiany organizacji pracy, technologii 

medycznych

(+) zmiana wynagrodzeń 2 430 461,54

podwyżka minimalnego 

wynagrodzenia do 2.800 

wynagrodzenia 

zasadniczego

ustawowa podwyżka dla 

zawodów medycznych

dodatkowe 

wynagrodzenie COVID 

oraz za pracę w Szpitalu 

Tymczasowym

886 319,00

wzrost o wskaźnik 

zgodnie z wytycznymi 

MF

1 045 762,00

wzrost o wskaźnik 

zgodnie z wytycznymi 

MF

(+) nowe świadczenia dla pracowników 360 000,00 PPK 6 840,00

wzrost o wskaźnik 

zgodnie z wytycznymi 

MF

8 070,00

wzrost o wskaźnik 

zgodnie z wytycznymi 

MF

II.3. INWESTYCJE

zmiana wartości aktywów trwałych 22 078 106,18

rozbudowa szpitala, 

inwestycje w 

infrastrukturę szpitala, 

zakup aparatury 

medycznej i sprzętu IT

32 298 907,00

rozbudowa szpitala, 

inwestycje w 

infrastrukturę szpitala, 

zakup aparatury 

medycznej i sprzętu IT

38 070 778,00

rozbudowa szpitala, 

inwestycje w 

infrastrukturę szpitala, 

zakup aparatury 

medycznej i sprzętu IT

II.4. DOTACJE i inne wpływy

dotacje inwestycyjne - podmiotu tworzącego, 

unijne…
2 500 000,00 środki budżetowe 26 329 000,00 środki budżetowe 31 171 000,00 środki budżetowe

14 950 000,00 NFOŚ 10 000 000,00 NFOŚ 10 000 000,00 NFOŚ

1 622 520,00 E-USŁUGI

darowizny 314 000,00 320 908,00 328 609,00

kredyty, pożyczki…

inne źródła 600 000,00 poza budżetowe 600 000,00 poza budżetowe

II.5. INNE

Założenia  do prognozy na lata 2021- 2023 

II. ZAŁOŻENIA MIKROEKONOMICZNE

I. ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE

Wyszczególnienie

2021/2020 2022/2021 2023/2022



Załącznik nr 9

Tytuł Wartość w zł

Fundusz Zakładu 274 398,67

Propozycje podziału zysku netto/pokrycia straty za 2020 r.

Nazwa jednostki: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu
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Załącznik nr 10

Lp.
Zdarzenie

(krótki opis)

1.

Wpływ epidemii COVID-19 na jednostkę w roku 2020 oraz w przyszłości - epidemia COVID-19 wpływa na dwa podstawowe elementy planu finansowego Szpitala: 

przychody i koszty. Po stronie przychodowej istnieje stałe ryzyko osiągnięcia niższych niż planowano przychodów, a po stronie kosztowej występowanie przekroczeń 

będących konsekwencją o wiele większego niż planowano zapotrzebowania na środki ochrony indywidualnej, zarówno dla pracowników jak i pacjentów, jak również 

wzrostu kosztów pracy wynikających z dużej ilości nadgodzin dla pracowników zastępujących osoby na kwarantannach lub po prostu chorujących na COVID-19. 

Trwające od 17 marca 2020 r. ograniczenia związane z COVID-19 zgodnie z decyzją NFZ od 17 marca do 30 kwietnia 2020 r., dla Szpitala skutkowały początkowo 

zamknięciem Oddziału Dziennego Pobytu, a następnie koniecznością dostosowania liczby pacjentów do wymogów zachowania dystansu. Kolejnym negatywnym 

skutkiem epidemii dla Szpitala był drastyczny spadek ilości pacjentów skłonnych poddać się planowanym zabiegom, co ograniczyło wykonanie świadczeń w drugim 

kwartale 2020 r. w szczególności w zakresie „endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego”. Wprowadzone przez Szpital działania zarówno o charakterze 

organizacyjnym jak i informacyjnym spowodowały, że już od czerwca 2020 r. zwiększyła się ilość wykonywania tych zabiegów co w konsekwencji spowodowało, że 

rzeczywiste wykonanie w tym zakresie w roku 2020 przekroczyło pierwotnie przyznany limit na świadczenia odrębnie finansowane, traktowane priorytetowo (płatne 

do poziomu wykonania) o blisko 1,6 mln zł. Dodatkowo, mimo ograniczeń i trudności wynikających z trwającej epidemii, w zakresie "ryczałt PSZ” Szpital wykonał 

świadczenia na poziomie 99,5% przyznanego ryczałtu. 

W skutek epidemii COVID-19 nastąpił również znaczący spadek przychodów ze świadczeń dla innych podmiotów niż NFZ oraz przychodów z najmu i dzierżawy, w tym 

w szczególności pływalni, odsetek bankowych od posiadanych środków (brak oprocentowania obligatoryjnych konsolidacji od 10 kwietnia 2020 r., sukcesywny 

spadek procentowania lokat od 1,31% w styczniu do 0,03% w lipcu 2020 r., a od sierpnia 0,00%). Dodatkowym czynnikiem były ograniczenia dochodzenia kar 

umownych, których nakładanie w czasie pandemii mimo niewywiązywania się przez kontrahentów z dostaw stało się praktycznie niemożliwe. Jednocześnie pojawiła 

się konieczność nieplanowanych wydatków związanych z zabezpieczeniem przeciw epidemii COVID-19, jak również zwiększone zapotrzebowanie głównie na 

materiały i drobny sprzęt medyczny, środki czystości, dezynfekcyjne, ochrony osobistej, których ceny zwłaszcza w drugim kwartale 2020 r. lawinowo rosły, a 

dostępność spadała. Wzrosły również koszty pracy będące konsekwencją konieczności zastąpienia pracowników przebywających na kwarantannach lub chorujących 

– konieczność nadgodzin personelu medycznego. Część z poniesionych kosztów została skompensowana dodatkową opłatą ryczałtową za utrzymanie gotowości do 

udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniającym wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie 

stanu epidemii. Niewątpliwie, Zarządowi Szpitala udało się ograniczyć w znacznej części negatywne skutki epidemii COVID-19, poprzez konsekwentną realizację 

opracowanego w roku 2020 programu naprawczego, którego głównymi punktami są: permanentna kontrola wykonania kontraktu z NFZ mająca na celu rozliczenie 

wszystkich wykonanych świadczeń, dywersyfikacja przychodu poprzez pozyskiwanie kolejnych zewnętrznych źródeł finansowania, przede wszystkim środków UE oraz 

optymalizacja kosztów, w szczególności zatrudnienia. Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Zarządu Szpitala epidemia COVID-19 nie miała oczekiwanego wypływu 

na jednostkę, ani też zgodnie z tą oceną jej wpływ w przyszłości najprawdopodobniej będzie mniej znaczący.  Niestety nadal istnieje poważne zagrożenie 

nieosiągnięcia zaplanowanych na rok 2021 przychodów, z powodu prawdopodobieństwa zwiększonej rezygnacji pacjentów z zaplanowanych zabiegów oraz 

kolejnych narzuconych na Szpital ograniczeń związanych z obecnym stanem epidemii (zapewnienie tzw. łóżek covidowych, przesunięcie personelu do opieki nad 

pacjentami covidowymi, zapowiadane ograniczenia w udzielaniu świadczeń planowych). Aktualnie jednym z takich elementów jest zabezpieczenie w roku bieżącym 

przez personel pielęgniarski i pomocniczy 28 łóżkowego modułu w Szpitalu Tymczasowym na MTP w Poznaniu.

2.
Wzrost wynagrodzeń wynikający ze zmian ustawowych oraz polityki płacowej Zarządu Szpitala. W roku 2020 m.in. podwyżka minimalnego wynagrodzenia do 

2.600,00 zł wynagrodzenia zasadniczego, wzrost kwoty bazowej ustawowej podwyżki dla zawodów medycznych od 1 lipca 2020 r. z 4.200,00 zł do 4.918,17 zł.

3.

Pozyskanie dodatkowej kwoty dofinansowania w ramach projektu  pn., „Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji 

dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim”, RPWP.07.02.02-30-0001/18, na pokrycie kosztów działań 

dotyczących zapobiegania/łagodzenia skutków epidemii COVID-19 w kwocie 969.209,99

4.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pt. „Rehabilitacja neurologiczna osób po udarze mózgu w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. 

Degi UM w Poznaniu” w ramach konkursu nr RPWP.06.06.01-IZ.00-30-002/19, na kwotę 10.132.424,95;  rozpoczęcie realizacji 31.08.2020r. Ograniczenie straty 

przewidywanej w związku z funkcjonowaniem Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej w ramach umowy z NFZ o ok. 286 tys. zł w 2020 r. (przeiwdywana strata za 

kwartal gdyby oddział był finansowany na dotychczasowych zasadach). Ponadto Oddzial został w pełni zmodernizowany - łączny koszt 1.583.488,54 zł, z czego koszty 

kwalifikowalne w projekcie 872.737,71 zł, w tym 339.452,18 zł dofinansowanie. Dodatkowo dofinansowanie na zakup srzętu do rehabilitacji i terapii w kwocie 

219.479,30 zł.

5.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu  "Ewaluacja komputerowych stanowisk pracy w aspekcie optymalizacji uwarunkowań ergonomicznych wśród 

pracowników O-RSK im. Wiktora Degi UM w Poznaniu" w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 nr projektu RPWP.06.06.01-30-0014/19; 

kwota dofinansowania 1.623.399,24; rozpoczęcie realizacji projektu 31.01.2020r. W ramach projektu Szpital między innymi doposażył (w pierwszym kwartale 2021 r.) 

320 stanowisk pracy wraz ze stanowiskami komputerowymi. Łączna wartość doposażenia stanowisk pracy wyniosła 248.572,46 zł, z czego 214.414,05 zł w ramach 

dofinansowaniaw projekcie,a 34.158,41 zł w ramach wkładu własnego. 

6.

Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowiaw ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020 - wartość zakupionego w roku 2020 sprzętu informatycznego 1.140.333,00. W roku 2021 planowany zakup usług informatycznych o łącznej wartości 

1.646.520,00 zł.

7.

W związku z Uchwałą nr 142/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskieg w Poznaniu z dnia 25 września 2019 roku w sprawie likwidacji 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedyczneg w Poznaniu, od dnia 1 stycznia 2020 r. Szpital zapewnia osobom korzystającym dotychczas ze 

świadczeń zdrowotnych likwidowaneg Zakładu dalsze, nieprzerwane ich udzialenia, bez ograniczenia dostępności, warunków udzielania i ich jakości, w rodzajowo 

oznaczonym zakresie wynikającym ze statu Zakładu. Pracownicy likwidowanego Zakładu z dniem 1 stycznia 2020 r. stali się pracownikami Szpitala - 12,25 etatu.

8. Zakupy inwestycyjne oraz inwestycje ze środków własnych Szpitala 1.804.075,90 zł

9. Zwiększenie rezerw pracowniczych na podstawie wyliczeń Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o o 123.781,07 zł

10. Na podstawie art. 41 pkt 2 ustawy o rachunkowości dokonano odpisu na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych w wartości 3.266.729,50 zł

11. Zewnętrzne źródła finansowania pozyskane przez Szpital - wartość łączna 8.588.532,05 zł

Nazwa jednostki: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Zdarzenia, które miały istotny wpływ na działalność Szpitala w 2020 roku
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Załącznik nr 11

Nazwa jednostki: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Rodzaj osiągnięcia Krótki opis

Wykonanie innowacyjnej operacji 

wszczepienia endoprotezy stawu 

biodrowego typu custom made 

w Klinice Ortopedii Ogólnej, 

Onkologicznej i Traumatologii

Innowacyjna operacja wszczepienia panewki stawu biodrowego typu „custom made” u pacjentki z poważnym problemem ortopedycznym, wynikającym z wrodzonej 

dysplazji stawów biodrowych, a następnie wieloletniego i wieloetapowego leczenia. Panewka typu „custom made” została zaprojektowana i wykonywana 

indywidualnie dla pacjentki.

Zabieg wykonał zespół Kliniki Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii. Operacja została zaplanowana i przeprowadzona przez lek. Kamila Kałowskiego przy 

współpracy z technologami z belgijskiej firmy Materialise specjalizującej się w druku 3D. W operacji asystowali lek. Thorwald Springer oraz lek. Radosław Pietrasik. 

Na podstawie rozszerzonych badań radiologicznych, których wyniki zostały przesłane do producenta powstał cyfrowy model miednicy pacjentki oraz analiza tkanki 

kostnej i szczegółowy, wirtualny plan leczenia operacyjnego. Operator otrzymał wydrukowany w technologii 3D wieloelementowy model miednicy pacjentki, który 

stanowił śródoperacyjny przewodnik, ułatwiający opracowanie ubytku kostnego i prawidłową stabilizację ostatecznego implantu. Proces takiego planowania 

zasadniczo zmniejsza ryzyko niepowodzenia leczenia przypadków bardzo trudnych, z dużymi ubytkami kostnymi, które mogą być niemożliwe do zaopatrzenia przy 

użyciu standardowych linii implantów oraz umożliwia szybki powrót pacjenta do normalnego funkcjonowania.

Przeprowadzenie pierwszej w Polsce, 

innowacyjnej operacji odwróconej 

rekonstrukcyjnej endoprotezoplastyki 

stawu ramiennego z wykorzystaniem 

implantu  typu custom made w Klinice 

Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki 

Pierwsza w Polsce - innowacyjna operacja odwróconej rekonstrukcyjnej endoprotezoplastyki stawu ramiennego z zastosowaniem implantu „custom made”, tj. 

implantu zaprojektowanego i wykonanego specjalnie dla danego pacjenta. 

Zabieg wykonał zespół Kliniki Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki. Operację 70 letniej pacjentki, chorującej na chorobę zwyrodnieniową wielostawową, 

przeprowadził zespół lekarzy specjalistów w składzie dr n. med. Maciej Bręborowicz, dr n. med. Paweł Surdziel, prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski oraz lek. 

Michał Harasymczuk. Mając na względzie stopień zniszczenia stawu ramiennego chorej, konieczne okazało się zastosowanie implantu „custom made”. Na podstawie 

wykonanej diagnostyki, w tym badania tomografii komputerowej, powstał projekt, a następnie wydrukowany został w Stanach Zjednoczonych implant stawu 

ramiennego typu „custom made”.

Przeprowadzenie nowatorskiej operacji 

rekonstrukcji wrodzonego niedorozwoju 

kości piszczelowej 

metodą dr Paleya w Klinice Chorób 

Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej

Nowatorska operacja rekonstrukcji wrodzonego niedorozwoju kości piszczelowej typu IVB wg klasyfikacji dr Paleya.

Zabieg operacyjny u 4 letniej pacjentki, wykonał zespół Kliniki Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej. Operacja została zaplanowana i przeprowadzona przez dr n. 

med. Miluda Shadiego w asyście dr hab. med. Piotra Janusza oraz lek. Łukasza Stępniaka. Stanowiła ona kolejny etap, z rozłożonego na wiele lat leczenia chorego 

dziecka.   Wrodzony niedorozwój kości piszczelowej jest bardzo poważną i niezwykle rzadko spotykaną deformacją kończyn dolnych. Z uwagi na ciężkość jest to typ 

wady, w którym leczeniem najczęściej proponowanym nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie jest amputacja i wczesne zaprotezowanie dziecka. W ostatnich latach 

rozwinęły się nowe techniki wieloetapowego leczenia rekonstrukcyjnego z wykorzystaniem nowoczesnych aparatów dystrakcyjnych, umożliwiających 

wielopłaszczyznową korekcję. To skomplikowane leczenie wykonywane jest w wybranych ośrodkach na świecie. 

Pierwszy etap polega na poprawnym ustawieniu wzajemnych relacji resztkowej kości piszczelowej, kości strzałkowej oraz stopy za pomocą wielopłaszczyznowego 

aparatu dystrakcyjnego. Ustawianie jest długotrwałe, gdyż wymaga rozciągnięcia dysplastycznie rozwiniętych tkanek. Następny etap stanowi „dokowanie kości 

strzałkowej”, czyli przesunięcie i właściwe połączenie kości strzałkowej z resztkową nasadą kości piszczelowej z jednej strony a bloczkiem kości skokowej z drugiej. 

Przywraca to ciągłość szkieletu podudzia i umożliwia funkcjonalne obciążanie kończyny. Połączenie wymaga zespolenia śródszpikowego biegnącego od nasady 

bliższej piszczeli, przez całą kość strzałkową aż do kości stępu oraz dodatkowo stabilizacji aparatem zewnętrznym. 

W związku z tym, że operacja była starannie zaplanowana i przygotowana z dużym wyprzedzeniem, Szpitalowi udało się uzyskać indywidualną zgodę z Ministerstwa 

Zdrowia na zastosowanie w leczeniu pacjentki preparatu BMP (białko morfogenetyczne kości), co znacznie poprawia szansę uzyskania silnego zrostu kostnego. 

Istotnym elementem operacji było pozostawienie aktywnych chrząstek wzrostowych kości. Ma to na celu podtrzymanie naturalnego wzrostu kości na długość i daje 

szansę na mniejszą różnicę w długości kończyn u dziecka. U operowanej dziewczynki zdiagnozowano wadę obejmującą wszystkie wymienione powyżej elementy 

deformacji. Wada uniemożliwiała obciążanie kończyny i chodzenie. Przeprowadzona operacja, była kolejną z serii zaplanowanych w ramach rozłożonego na kilka lat 

kompleksowego leczenia. Wcześniej dziecko zostało poddane leczeniu operacyjnemu przygotowawczemu, natomiast pomyślny przebieg obecnego etapu ma 

decydujące znaczenie dla funkcjonowania kończyny i możliwości chodzenia. W przyszłości pacjentka wymagać będzie dalszego etapu leczenia, polegającego na 

wydłużeniu podudzia. Dzięki pozostawieniu aktywnej chrząstki wzrostowej istnieje szansa na redukcję liczby operacji. Wczesny wynik operacji napawa optymizmem, 

a dalsze powodzenie leczenia uzależnione jest od bliskiej współpracy pacjenta z lekarzem prowadzącym i przebiegu usprawniania.

Wykonanie pierwszej w Wielkopolsce 

innowacyjnej operacji korekcji skoliozy z 

wykorzystaniem magnetycznych prętów 

rosnących MAGEC 

w Klinice Ortopedii i Traumatologii 

Dziecięcej

Pierwsza w Wielkopolsce innowacyjna operacja korekcji skoliozy polegająca na wszczepieniu magnetycznych prętów rosnących MAGEC – wykorzystywanych do 

chirurgicznego leczenia dzieci z ciężkimi deformacjami kręgosłupa. Operację 10 – letniego pacjenta z bardzo rzadkim zespołem genetycznym i ciężką, postępującą 

skoliozą przeprowadził dr n. med. Piotr Harasymczuk w asyście -prof. dr hab. med. Macieja Głowackiego oraz lek. Magdaleny Dziurdy z Kliniki Ortopedii i 

Traumatologii Dziecięcej.

Zastosowany podczas operacji nowoczesny system obejmuje implantowane pręty i zewnętrzny pilot zdalnego sterowania, używane do stabilizacji kręgosłupa, celem 

zminimalizowania progresji skoliozy w sytuacji gdy dziecko wciąż rośnie. Tradycyjna metoda będąca dotychczasowym standardem opieki dla dorastających dzieci o 

znacznych krzywiznach kręgosłupa, których nie można kontrolować za pomocą gorsetowania i które są zbyt młode, aby wykonać ostateczną korekcję i usztywnienie 

kręgosłupa opiera się o wszczepienie prętów, które choć skuteczne w radzeniu sobie ze skoliozą dziecka, wymagają wielokrotnych operacji rozszerzania, aby 

dotrzymać kroku rozwojowi pacjenta. 

Dla wielu dzieci oznacza to 10 lub więcej operacji kręgosłupa przed osiągnięciem dojrzałości szkieletowej, a  z czasem ostateczną operację, stanowiącą ostatni etap 

wieloletniego leczenia. 

Podobnie jak w przypadku tradycyjnych prętów, pręty magnetyczne wszczepiane są pacjentom chirurgicznie, jednak w kolejnych etapach proces terapeutyczny 

przebiega bezoperacyjnie. Instrumentarium wydłużane jest magnetycznie co trzy do sześciu miesięcy podczas krótkiego, bezbolesnego zabiegu. W przypadku 

większości pacjentów stosuje się dwa pręty, usytuowane po prawej i lewej stronie kręgosłupa, przy czym każdy z nich jest regulowany indywidualnie.

Leczenie pacjentów z ciężkimi deformacjami kręgosłupa zawsze stanowi ogromne wyzwanie dla lekarzy operatorów, natomiast dla pacjentów oznacza wieloletnie, 

bolesne etapowe leczenie operacyjne. Magnetyczne pręty rosnące MAGEC stanowią nowoczesną i bardzo potrzebną alternatywną metodę leczenia, dzięki której 

pacjenci poddawani są mniejszej liczbie operacji, co oznacza mniejsze narażenie na konieczność znieczulenia i interwencji chirurgicznej. W efekcie znacznemu 

skróceniu ulega czas rekonwalescencji, a dziecko ma szansę na szybki powrót do zabawy, szkoły i regularnego życia.

Nowoczesna operacja została sfinansowana przez NFZ, w ramach grupy świadczeń objętych ryczałtem, w znaczący sposób uszczuplając środki finansowe z puli 

przyznanego ryczałtu na 2020r. Całkowity koszt zastosowanej, bardzo kosztownej procedury wyniósł 115 000,00 zł, z czego 94 000,00 zł przeznaczono na zakup 

magnetycznych prętów rosnących MAGEC a 21 000,00 zł wyniosły koszty badań diagnostycznych oraz koszty związane z pobytem pacjenta na bloku operacyjnym i na 

oddziale szpitalnym. 

Wykorzystanie pierwszego w Europie 

Środkowo-Wschodniej robota 

operacyjnego NAVIO przez lekarzy 

z Kliniki Ortopedii Ogólnej, 

Onkologicznej i Traumatologii

Jedne z pierwszych - dwie operacje jednoprzedziałowej endoprotezoplastyki stawów kolanowych z wykorzystaniem robota ortopedycznego, z użyciem 

najnowocześniejszego, pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej robota ortopedycznego NAVIO. 

Zabiegi operacyjne zostały przeprowadzone przez zespół Kliniki Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii.

Obie operacje przeprowadził lek. Kamil Kałowski w asyście lek. Tomasza Jopka. Ponadto do zespołu operacyjnego w obu przypadkach dołączył pracownik techniczny, 

którego zadaniem był nadzór nad robotem ortopedycznym, w tym jego kalibracja oraz czuwanie nad prawidłowym przebiegiem kolejnych etapów zabiegów.

Zaplanowane operacje jednoprzedziałowej endoprotezoplastyki stawów kolanowych dla uzyskania trwałego wyniku wymagają wyjątkowej precyzji wykonania, którą 

gwarantuje wykorzystanie cyfrowego wspomagania w postaci systemu NAVIO.

NAVIO to system wspomagania planowania i wykonania endoprotezoplastyki kolana, oferujący nieosiągalną przy zastosowaniu standardowego instrumentarium 

precyzję dopasowania i osadzenia implantu. W endoprotezoplastyce kolana ma to zasadnicze znaczenie dla wyniku leczenia operacyjnego, a tym samym dla jakości 

życia pacjenta po operacji. Robot podczas operacji na podstawie zbieranych przez chirurga danych tworzy przestrzenny model stawu, z jego wszystkimi 

zniekształceniami i deficytami. Proponuje dokładne poziomy i kąty resekcji kostnych, biorąc pod uwagę pozyskane również podczas operacji informacje o 

biomechanice danego stawu. Ortopeda po korektach i zaakceptowaniu tego planu zmienia końcówkę roboczą z rejestracyjnej na wykonawczą i z jej pomocą 

wykonuje resekcje kostne. Pozwala to na osiągnięcie doskonałej precyzji przy zminimalizowaniu traumatyzacji tkanek.

Obecnie system NAVIO stanowi więc bardzo zaawansowane narzędzie, które pomaga doświadczonemu chirurgowi w dążeniu do perfekcji w wykonywanej pracy. 

Zastosowanie robota ortopedycznego  NAVIO daje szansę na podniesienie jakości leczenia pacjentów. Mniejsze uszkodzenie tkanek podczas operacji wpływa na 

zmniejszenie bólu pooperacyjnego oraz szybszy proces gojenia operowanej kończyny.  Pacjenci mają szansę na szybszą rehabilitację i powrót do sprawności, a co za 

tym idzie do życia zawodowego i społecznego. 

Ważniejsze osiągnięcia Szpitala w 2020 r.

OBSZAR MEDYCZNY*
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Przeprowadzenie innowacyjnej operacji 

osteotomii korekcyjnej kości 

przedramienia

Druga z kolei innowacyjna operacja osteotomii korekcyjnej kości przedramienia z użyciem instrumentarium dedykowanego dla pacjenta.  Operacja została wykonana 

przy użyciu indywidualnie wydrukowanych dla pacjenta płyt oraz przymiarów do wykonania osteotomii i stabilizacji obu kości przedramienia. Przed operacją 17-letni 

pacjent miał znaczne ograniczenie pronacji i supinacji przedramienia po złamaniu obu kości przedramienia przed 8 laty. Dla pacjenta na podstawie planowania 3D 

zostało wybrane miejsce i kąt osteotomii korekcyjnej, przygotowane celowniki do osteotomii i płyty do zespolenia. Wydruk i dopasowanie było możliwe dzięki 

wykonanej wcześniej tomografii komputerowej przedramienia.

Pierwsza taka operacja odbyła się w naszym Szpitalu dnia 25 lutego 2020r.  Operowany pacjent zgłosił znaczną poprawę funkcji ręki związaną z istotnym 

zwiększeniem ruchów rotacyjnych przedramienia, miejsca osteotomii zrosły się i wrócił do pełnej aktywności. 

Obydwie operacje zostały wykonane przez dr. n. med. Piotra Czarneckiego, dr n. med. Leszka Kaczmarka oraz  lek. Macieja Bochenka w Klinice Traumatologii, 

Ortopedii i Chirurgii Ręki. 

Organizacja Konferencji naukowej w 

formie webinarium 

18 listopada 2020 r. Szpital zorganizował konferencję naukową pt. "Badania kliniczne - możliwości i wyzwania we współczesnym świecie", która ze względu na 

panujący stan epidemii przybrała formę webinarium - przy pomocy aplikacji MS TEAMS. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym JM Rektora 

Uniwerystetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Prezydenta Miasta Poznania. Tematyka konferencji skupiała się na ukazaniu barier, z jakimi 

borykają się Sponsorzy, Badacze oraz Ośrodki Badawcze. Skupiono się także na wpływie epidemii na realizację badań klinicznych. Prelekecje wygłosili lekarze i 

psycholodzy - pracowncy Szpitala oraz UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Na konferencji poruszony został również temat związany z problematyką 

uzależnienia od alkoholu w kotekście prowadzonych badań. Konferencja cieszyła się dużym powodzeniem wśród słuchaczy, a omawiana tematyka cieszyła się 

ogromnym zainteresowaniem, w związku z czym w lutym 2021 r. Szpital zorganizował kolejną.

Organizacja Konferencji naukowej w 

formie webinarium 

19 listopada 2020 r. Szpital zorganizował VI Konferencję Stwardnienie Rozsiane (SM). Konferencja ze względu na panujący stan epidemii przybrała formę webinarium 

- przy pomocy aplikacji MS TEAMS. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym  Prezydenta Miasta Poznania oraz Polskiego Towarzystwa Stwardnienia 

Rozsianego Oddział Wielkopolska. Podczas Konferencji poruszone zostały tematy związane z dostępnością do leczenia immunomodulacyjnego w ramach programów 

lekowych w Wielkopolsce i kraju. Uczestnicy Konferencji dowiedzieli się dlaczego wczesne i skuteczne leczenie SM jest ważne i jakie są obecne wyzwania związane z 

diagnostyką i leczeniem SM, a także wysłuchali informacji o nowych programach lekowych z praktycznego punktu widzenia. Poruszony został także temat obecności 

alkoholu w terapii.

 Udział w o rganizacji 32. Europejskiej 

Akademii Niepełnosprawności 

Dziecięcej /EACD/ 

25 - 28 listopada 2020r. odbyła się 32. Europejska Akademia Niepełnosprawności Dziecięcej /EACD/. Cyklicznie organizowana konferencja zaliczana jest do 

największych i jednocześnie najważniejszych wydarzeń w Europie, poświęconych problemom niepełnosprawności dziecięcej. Po raz pierwszy w historii, 

organizatorem wydarzenia była Polska, a na miejsce konferencji wybrano Poznań, co stanowiło ogromne wyróżnienie oraz wyraz uznania dla całokształtu 

podejmowanych inicjatyw oraz osiągnięć całego poznańskiego środowiska medycznego, zaangażowanego w działania na rzecz leczenia i rehabilitacji dzieci 

niepełnosprawnych. Organizację wydarzenia sprawował ogólnopolski komitet organizacyjny na czele z prof. dr hab. med. Markiem Jóźwiakiem - kierownikiem Kliniki 

Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, sprawującym również wraz z Komitetem Naukowym 

kierownictwo naukowe. Europejska Akademia Niepełnosprawności Dziecięcej to prestiżowa i licząca się w świecie  organizacja naukowo-społeczna, gromadząca co 

roku kilkuset uczestników z całego świata: lekarzy rehabilitacji, neurologów, ortopedów, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pedagogów oraz 

rodziców/opiekunów. Corocznie w zjazdach uczestniczą lekarze, studenci medycyny a także rodziny osób z niepełnosprawnością. Dzięki swej cyklicznej i otwartej 

formule wydarzenie jest niezastąpionym źródłem aktualnej wiedzy, miejscem wymiany poglądów, dyskusji oraz warsztatów dla osób zajmujących się na co dzień 

niepełnosprawnością, na wielu jej płaszczyznach i w różnych aspektach. Konferencja odbyła się pod hasłem „Od dzieciństwa do dorosłości z  niepełnosprawnością”. Z 

uwagi na panującą pandemię wszystkie zaplanowane wykłady, prelekcje oraz spotkania odbywały się wyłącznie wirtualnie. Uczestnicy mogli zdalnie wziąć udział w 

czterech głównych blokach tematycznych, obejmujących problemy nerwowo-mięśniowe, choroby współistniejące, wsparcie technologiczne procesu rehabilitacji i 

neuroplastyczność. 

Wprowadzenie nowych form 

rehabilitacji dla pacjentów Oddziału 

Dziennego Pobytu-Rehabilitacyjnego 

Szpital, wychodząc naprzeciw potrzebom swoich pacjentów nieustannie podejmuje wysiłek zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa epidemiologicznego na 

każdym etapie leczenia. Wprowadzone obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne, związane z panującą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, wyzwoliły kreatywność w 

zakresie realizowanych form terapii w Klinice Rehabilitacji.  

Kadra medyczna Oddziału Dziennego Pobytu-Rehabilitacyjnego proponuje pacjentom odbywającym turnusy rehabilitacyjne nowe, atrakcyjne formy usprawniania tj. 

zajęcia z zakresu nordic walking oraz ćwiczenia taneczne (choreoterapię).  Oba rodzaje usprawniania prowadzone są na świeżym powietrzu i cieszą się dużym 

zainteresowaniem pacjentów, zwłaszcza przy sprzyjającej pogodzie. Podczas zajęć z użyciem kijków do nordic walking pacjenci wykorzystują przestrzeń szpitalnego 

parku.  Chodząc po naturalnych nierównościach terenu wykonują ćwiczenia poprawiające chód i równowagę. Odpowiednio dobrane pod względem liczebności oraz 

poziomu sprawności grupy chorych (5-8 osób) pod nadzorem wykwalifikowanego fizjoterapeuty realizują ustalony przez lekarza rehabilitacji program usprawniania.

Podczas turnusu rehabilitacyjnego pacjenci mają okazję uczestniczyć również w innych zajęciach ruchowych, prowadzonych przez fizjoterapeutów. Zajęcia taneczne 

realizowane na słonecznym tarasie Oddziału Dziennego Pobytu-Rehabilitacyjnego cieszą się powodzeniem u seniorów, którzy w rytm muzyki wykonują proste ruchy 

taneczne.

Wprowadzone nowe formy ćwiczeń ogólnousprawniających, stanowiące uzupełnienie standardowych  programów rehabilitacji, dostosowane do stopnia sprawności 

osób uczestniczących przynoszą wiele korzyści m. in. poprawiają koordynację ruchu, równowagę, normalizują ciśnienie krwi oraz przyczyniają się do miarowej  pracy 

serca. 

Pozyskanie dofinansowania  UE 

Pozyskanie dodatkowej kwoty dofinansowania w ramach projektu  pn., „Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji 

dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim”, RPWP.07.02.02-30-0001/18, na pokrycie kosztów działań 

dotyczących zapobiegania/łagodzenia skutków epidemii COVID-19 w kwocie 969.209,99

Pozyskanie dofinansowania  UE 

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pt. „Rehabilitacja neurologiczna osób po udarze mózgu w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. 

Degi UM w Poznaniu” w ramach konkursu nr RPWP.06.06.01-IZ.00-30-002/19, na kwotę 10.132.424,95;  rozpoczęcie realizacji 31.08.2020r., adaptacja 

dotychczasowych pomieszczeń Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej do wymaganych standardów dla osób z niepełnosprawnościami.

Pozyskanie dofinansowania  UE 

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu  "Ewaluacja komputerowych stanowisk pracy w aspekcie optymalizacji uwarunkowań ergonomicznych wśród 

pracowników O-RSK im. Wiktora Degi UM w Poznaniu" w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 nr projektu RPWP.06.06.01-30-0014/19; 

kwota dofinansowania 1.623.399,24; rozpoczęcie realizacji projektu 31.01.2020r. Projekt przyczyni się do poprawy warunków pracy personelu wykorzystującego w 

ramach swoich obowiązków służbowych komputer, poprzez doposażenie staowisk pracy oraz powstania programu naprawczego w zakresie poprawy ergonomii 

pracy. 

Pozyskanie dofinansowania  UE 

Rozpoczęcie 1 stycznia 2020r.  realizacji projektu pn. System informatyczny z aplikacją mobilną optymalizującą wskazania, intensywność i obciążenia treningowe do 

zintegrowanego wykorzystania podczas technologicznie wspomaganej edukacji chodu u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym przy wykorzystaniu wybranych 

urządzeń rehabilitacyjnych; akronim projektu: TWEC w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w konsorcjum w składzie: 

1) Politechnika Świętokrzyska „Lider konsorcjum” , 

2) Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,  

3) Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

4) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Technomex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gliwicach

Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej przez Lidera  z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju: numer umowy: POIR.04.01.04-00-0035/19-00; kwota 

dofinansowania dla O-RSK 532.447,50 zł.

Pozyskanie dofinansowania  UE 

Realizacja projektu „Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 

nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, nr POPC.02.01.00-00-0092/18. W roku 2020 w ramach projektu dokonano zakupów sprzętu informatyczne 

na łączną kwotę 1.140.333,00 zł.

Zajęcie I miejsca 

w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu 

Inspiracje 2019

Zajęcie I miejsca w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Inspiracje 2019. Celem konkursu jest promocja osób, organizacji pozarządowych i firm, które szczególnie 

zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zdrowie, komfort życia oraz ochronę środowiska, w którym żyjemy. Szpital zajął I 

miejsce w kategorii „Nowatorskie produkty i e-usługi poprawiające jakość życia i zdrowia”. Nagrodę - szklaną statuetkę oraz okolicznościowy dyplom odebrali z rąk 

Przewodniczącego Kapituły konkursu  obecni na Gali: Dyrektor -  dr n. med. Przemysław Daroszewski oraz Kierownik Projektu MPD prof. dr hab. med. Marek 

Jóźwiak. Kapituła konkursu doceniła zgłoszony przez Szpital projekt „Zrobotyzowana rehabilitacja w Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji”, w którym 

pochwaliliśmy się Centrum  powstałym dzięki dofinansowaniu innowacyjnego projektu rehabilitacji pn.  „Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki 

funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych  z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim”, współfinansowanym z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Tegoroczny konkurs odbywał się pod patronatem 

honorowym p. o. Prezesa NFZ - Filipa Nowaka, Głównego Inspektora Sanitarnego - prof. Jarosława Pinkasa, Dyrektora NIZP-PZH - dr hab. n. o zdrowiu Grzegorza 

Juszczyka oraz Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji - dr n. med. Marka Tombarkiewicza.

POZOSTAŁE OBSZARY
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„Kartka dla Medyka” dla pracowników 

Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego 

Szpitala Klinicznego im. W. Degi UM w 

Poznaniu od społeczności  Szkoły 

Podstawowej nr 27 im. Stefana 

Czarnieckiego w Poznaniu 

Pracownicy Szpitala Klinicznego znaleźli się w gronie odbiorców wyjątkowej akcji „Kartka dla Medyka”, w której udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 27 im. 

Stefana Czarnieckiego w Poznaniu. W ramach tej akcji dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym oraz uczniowie szkół w całej Polsce wysyłają własnoręcznie 

wykonane kartki/rysunki z życzeniami i podziękowaniami dla osób zatrudnionych w placówkach ochrony zdrowia. Jest to szczególna inicjatywa, mająca ogromne 

znaczenie dla wszystkich którzy swoje zawodowe życie związali z medycyną.   Stanowi dowód uznania oraz tego jak ważna i potrzebna jest praca na rzecz ratowania i 

poprawy życia i zdrowia ludzkiego oraz pozwala wyrazić wdzięczność wszystkim tym, którzy mogą liczyć na pomoc lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i 

pozostałego personelu medycznego w chwili zagrożenia zdrowia lub życia, co w czasie epidemii COVID-19 nabrało szczególnego znaczenia. 

Nadanie sali seminaryjnej imienia prof. 

Witolda Marciniaka 

Nadanie sali seminaryjnej, dawnej bibliotece, imienia prof. Witolda Marciniaka. W wydarzeniu obok Dyrekcji Szpitala oraz Kierowników Klinik wzięli udział 

przedstawiciele władz Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Pan prof. dr hab. Jacek Wysocki - Dziekan Wydziału Lekarskiego, Pan dr hab. Maciej Cymerys - 

Prodziekan Wydziału Lekarskiego oraz Pani prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu. Obecni byli ponadto Pan prof. dr. hab. n. med. 

Leszek Romanowski - Prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Pan prof. dr n. med. Jacek Kruczyński – Sekretarz Kapituły Medalu im. 

Prof. Wiktora Degi oraz Pan prof. dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski - Redaktor Naczelny czasopisma Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska. Podczas 

uroczystości w uznaniu za wybitne osiągnięcia dla polskiej i światowej ortopedii i rehabilitacji Pan prof. dr hab. n. med. Witold Marciniak został odznaczony przez 

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Medalem im. Prof. Wiktora Degi. 

Akcja charytatywna Pho3nix Foundation 

oraz Ciech TRI TOUR na Centrum 

Technologicznie Wspomaganej 

Rehabilitacji 

Rozpoczęcie akcji charytatywnej organizowanej przez Pho3nix Foundation oraz Ciech TRI TOUR, prowadzonej w ramach Trilsolation Challenge - ogólnopolskiej 

kampanii społecznej, łączącej  promocję aktywności fizycznej ze wsparciem podmiotów ochrony zdrowia. Zgodnie z przyjętą przez organizatorów formułą 

wydarzenia, jego uczestnicy podejmują wirtualną rywalizację połączoną ze zbiórką kilometrów, przy czym każdy pokonany kilometr to 1 zł przekazany przez Pho3nix 

Foundation, na cele charytatywne.  Celem zaplanowanej na okres 2 lat tj.  2021 i 2022 akcji charytatywnej jest zebranie  4,5 mln kilometrów, które zamienione na 

środki finansowe, Pho3nix Foundation przekaże na potrzeby znajdującego się w naszym Szpitalu Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji. 

Współpraca z  Fundacjami, instytucjami, 

firmami 

Szpital, wychodząc naprzeciw potrzebom swoich pacjentów nieustannie podejmuje wysiłek zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa epidemiologicznego na 

każdym etapie leczenia. Wprowadzone obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne, związane z panującą epidemią koronawirusa wymuszają stosowanie środków 

ochrony osobistej, które Szpital stara się pozyskiwać dzięki współpracy z wieloma fundacjami, instytucjami oraz firmami. Ponadto Szpital pozyskał darowizny w 

postaci sprzętu medycznego, dzięki któremu możemy zapewnić coraz wyższy poziom bezpieczeństwa pacjentów podczas hospitalizacji.  

Zawarcie Umowy o współpracy 

interdyscyplinarnej pomiędzy UAP, 

TENTE, Szpitalem

 Zawarcie umowy o współpracy interdyscyplinarnej z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu oraz Firmą TENTE Sp. z o.o. na organizację projektu "Mobilność 

funkcjonalna wyposażenia placówek medycznych".  W ramach w/w umowy studenci UAP przygotowali projekty w zakresie 2 tematów. 1 - System elementów 

funkcjonalnych wspierających proces rehabilitacji ruchowej oraz 2 - elementy towarzyszące w przestrzeni placówek medycznych. Spośród  przygotowanych w drodze 

konkursu projektów, wykorzystujących komponenty produkowane przez firmę Tente komisja konkursowa wybrała najlepsze, wyróżniające się funkcjonalnością i 

spełniające w najwyższym stopniu oczekiwania personelu medycznego i pacjentów. Zwycięskie prace posłużą do wykonania przez firmę Tente prototypów, które 

następnie przekazane zostaną Szpitalowi.

Udział Szpitala w akcji Fundacji Wielkiej 

Orkiestry Światecznej Pomocy 

Szpital włączył się w akcję organizowaną przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która w  roku 2020 zagrała już po raz 29  pod hasłem „Finał z głową” 

przeznaczając zebrane środki na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

W tym roku Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu nie tylko  przyglądał się zbiórce, ale sam, po raz pierwszy, został 

wolontariuszem.  W wyniku prowadzonej na terenie Szpitala zbiórki uzbierano kwotę 3 452,70 zł. 

Główny Księgowy                                                                                                                                                                                             Dyrektor

*ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych zabiegów medycznych
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