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STOSOWANE SKRÓTY I TERMINY 

 

Doradca  - Pharmed Consulting z siedzibą w Katowicach 

EKG   - elektrokardiografia 

NBP   - Narodowy Bank Polski 

NFZ   - Narodowy Fundusz Zdrowia 

O.   - Oddział 

OIOM   - Oddział Intensywnej Opieki Medycznej 

POZ   - Podstawowa Opieka Zdrowotna 

P.   - Poradnia 

PFRON   - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Rozporządzenie - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 

i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

RTG   - rentgenodiagnostyka 

Spółka, Szpital, SSM - Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. 

TK   - tomografia komputerowa 

UE   - Unia Europejska 

USG   - ultrasonografia 



 

Biznes plan budowy bloku operacyjnego dla Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. 

 

 

  4 

Wprowadzenie 
 Niniejszy biznes plan opracowany został przez firmę doradczą Pharmed Consulting („Doradca”) na 

zlecenie Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.  

Podstawowym celem opracowania biznes planu jest przedstawienie finansowych założeń 

przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Szpitala w lokalizacji przy ul. Zegadłowicza 3 o nowy 

pawilon dla potrzeb bloku operacyjnego oraz utworzenia Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej, jak 

również wpływu realizacji tej inwestycji  na przyszłą działalność Spółki. Inwestycja ta jest kluczowa dla 

zapewnienia kontynuacji działalności Szpitala w obecnym zakresie, jak i zapewnienia mu możliwości 

dalszego rozwoju.  

Kluczowym elementem biznes planu jest projekcja finansowa na lata 2015-2026, przedstawiająca 

symulację finansową przyszłych wyników Spółki po realizacji planowanego przedsięwzięcia.  

Niniejszy dokument powstał w oparciu o dane i informacje źródłowe uzyskane od Szpitala, w tym 

w szczególności dane finansowe oraz założenia dotyczące planowanej inwestycji, jak i perspektyw 

rozwoju działalności Szpitala, a także wiedzę i doświadczenie Doradcy oraz inne powszechnie 

dostępne informacje rynkowe, dane statystyczne, etc.  
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1 Streszczenie zarz ądcze 
� Sosnowiecki Szpital Miejski prowadzi działalność w dwóch lokalizacjach na terenie miasta 

Sosnowiec przy ul. Szpitalnej 1 i ul. Zegadłowicza 3, oddalonych od siebie o około 6 km, w 

różnych budynkach zbudowanych kilkadziesiąt lat temu. Stanowi to nie tylko barierę dla 

optymalnej organizacji działalności i przyczynę podwyższonych kosztów, ale też stanowi 

powód braku możliwości dostosowania tych budynków do współczesnych standardów 

i wymogów prawnych wchodzących w życie w 2016 r. w odniesieniu do bloku operacyjnego 

oraz Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej, którego obecnie Szpital nie posiada. 

� SSM jest jednym z dwóch wiodących szpitali w regionie Zagłębia Dąbrowskiego, w którym 

jego pozycja ustępuje jedynie Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Barbary 

w Sosnowcu. Dlatego utrzymanie zdolności SSM do dalszego oferowania obecnego zakresu 

świadczeń jest istotna dla zapewnienia odpowiedniej dostępności świadczeń zdrowotnych 

w regionie.  

� Tendencje demograficzne (zwłaszcza starzenie się społeczeństwa) oznaczają wzrostowe 

perspektywy popytu na opiekę medyczną w zakresie diagnostyki medycznej i lecznictwa 

stacjonarnego i ambulatoryjnego, w tym także na świadczenia komercyjne finansowane 

z różnych źródeł. 

� Po przekształceniu w spółkę Szpital uzyskał większe niż dotychczas możliwości oferowania 

świadczeń medycznych na zasadach komercyjnych i zaczął te możliwości skutecznie 

wykorzystywać, o czym świadczy znaczny przyrost przychodów z tego tytułu. 

Zapotrzebowanie na takie świadczenia będzie dalej rosło, co stanowi szansę dla SSM. 

� Dla zapewnienia możliwości dalszego prowadzenia działalności leczniczej w obecnym 

zakresie, jak i dla jej rozwoju w przyszłości, kluczową sprawą jest posiadanie przez Szpital 

bloku operacyjnego spełniającego obecne standardy oraz wymogi prawne wchodzące w życie 

w 2016 r., jak i Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej. Aby spełnić ten warunek, niezbędna 

jest budowa nowego pawilonu, w którym znajdą się te dwie jednostki (a dodatkowo także 

zespół poradni specjalistycznych – obecnie rozproszonych). 

� Łączny koszt budowy nowego obiektu wyniesie około 30,3 mln zł brutto. Koszt niezbędnego 

wyposażenia (przede wszystkim dla bloku operacyjnego oraz OIOM) około 6,4 mln zł brutto. 

� Oddanie inwestycji do użytkowania planowane jest w pierwszym półroczu 2016 r., tak aby od 

1 lipca uruchomić działalność w nowym obiekcie oraz uzyskać kontrakt z NFZ na OIOM. 

� Wkład własny Spółki wyniesie 1,5 mln zł. Spłata pozostałej części należności dla wykonawcy 

inwestycji rozłożona będzie na 10 lat.  

� Wycena większości świadczeń medycznych przez NFZ jest zbyt niska, aby szpitale były w 

stanie finansować z uzyskiwanych z kontraktu środków duże inwestycje. Dlatego realizacja 

planowanej inwestycji (kluczowej z punktu widzenia dalszego działania Szpitala) wymagać 

będzie finansowego wsparcia ze strony Gminy Sosnowiec jako właściciela Spółki poprzez 
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sukcesywne podwyższenia kapitału. 

� Od uruchomienia działalności w nowym obiekcie inwestycja będzie przynosić dochód na 

poziomie operacyjnym. Jednak koszty finansowania inwestycji będą na tyle wysokie, iż 

inwestycja przyniesie dochód po uwzględnieniu tych kosztów dopiero w 2025 r., kiedy to 

koszty finansowe będą już stosunkowo niskie. 
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2 Ogólna charakterystyka Spółki 

2.1 Dane teleadresowe 

 

Nazwa Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. 

Adres 41-219 Sosnowiec , ul. Szpitalna 1  

Tel. (32) 41 30 100, 41 30 101 

Fax (032) 41 30 131 

E-mail sekretariat@szpital.sosnowiec.pl 

www http://www.szpital.sosnowiec.pl 

REGON 240837054 

NIP 644-35-04-464 

Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

KRS 0000476320 

Sąd Rejonowy Katowice - Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego 

Kapitał zakładowy 54 347 000 zł 

Podmiot tworzący  Gmina Sosnowiec 

 

 

2.2 Historyczne uwarunkowania obecnej działalno ści 

Dla obecnego stanu Szpitala znaczenie ma fakt, iż powstał on z połączenia dwóch szpitali działających 

na terenie miasta Sosnowiec. 6 lutego 2008 roku nastąpiło połączenie Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski nr 1 z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Zegadłowicza 3 

z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej "Zagórze" z siedzibą w Sosnowcu 

przy ul. Szpitalnej 1, działającym w dwóch lokalizacjach (przy ul. Szpitalnej i ul. 3-go Maja). 
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W momencie połączenia w 2008 r. Szpital posiadał 756 zarejestrowanych łóżek, jak również miał 

zdublowane niektóre struktury funkcjonalne i administracyjne. Niektóre z tych powielonych struktur 

funkcjonują dotychczas (np. poradnie specjalistyczne o tym samym profilu, w różnych lokalizacjach), 

co jest rozwiązaniem kosztownym. 

Funkcjonowanie w różnych budynkach, zbudowanych kilkadziesiąt lat temu, stanowi nie tylko barierę 

dla optymalnej organizacji działalności i przyczynę wyższych kosztów, ale też jest powodem braku 

możliwości dostosowania tych budynków do współczesnych standardów i wymogów prawnych 

wchodzących w życie w 2016 r. w odniesieniu do bloku operacyjnego oraz Oddziału Intensywnej 

Opieki Medycznej, którego obecnie Szpital nie posiada.  

Planowana budowa nowego obiektu rozwiąże ten kluczowy dla Szpitala problem, a przy okazji 

pozwoli zoptymalizować organizację i koszty poradni specjalistycznych dzięki ich ulokowaniu 

w nowym obiekcie.  

 

2.3 Zakres i organizacja działalno ści medycznej i pomocniczej 

Szpital funkcjonuje w dwóch lokalizacjach na terenie miasta Sosnowiec przy ul. Szpitalnej 1 i ul. 

Zegadłowicza 3, oddalonych od siebie o około 6 km.  

W obiektach przy ul. Szpitalnej 1 zlokalizowane są: 

� oddziały szpitalne o profilu niezabiegowym - dwa Oddziały Chorób Wewnętrznych, O. 

Neurologii, O. Rehabilitacji Neurologicznej, O. Udarowy, O. Skórno-Wenerologiczny, O. 

Geriatrii, 

� Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, 

� kilkanaście poradni specjalistycznych, 

� POZ oraz nocna i weekendowa opieka zdrowotna, 

� pracownie diagnostyczne - m.in. Pracownia EEG, Pracownia EMG i Potencjałów Wywołanych, 

Pracownia Badań Przepływów Mózgowych Metodą UDP, Pracownia Dopplerowska, 

Pracownia Echokardiografii, diagnostyka obrazowa (MR, TK, RTG, USG), Laboratorium 

Analityczne,  

� Dział Fizjoterapii oraz inne jednostki związane z rehabilitacją, 

� Administracja. 

 

W obiektach przy ul. Zegadłowicza 3 funkcjonują: 

� oddziały szpitalne głównie o profilu zabiegowym - O. Chirurgii Ogólnej z Otolaryngologią, O. 

Otolaryngologii, O. Urologii, O. Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, O. Anestezjologii , O. 

Ginekologiczno-Położniczy, a także O. Noworodków i Wcześniaków i O. Chorób 

Wewnętrznych II, 
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� O. Psychiatryczny oraz  O. Psychiatryczny dla Chorych Somatycznie, 

� Blok Operacyjny oraz Blok Porodowy, 

� Centralna Sterylizacja, 

� kilkanaście poradni specjalistycznych,  

� pracownie diagnostyczne - m.in. Pracownia Endoskopii i Kolonoskopii, diagnostyka obrazowa 

(TK, RTG, USG, mammografia), Pracownia EKG, Laboratorium Analityczne, 

� Szkoła Rodzenia. 

Działalność pomocnicza jest częściowo realizowana samodzielnie przez Szpital, a częściowo przez 

podmioty zewnętrzne.  

W ramach własnych zasobów Szpital realizuje: 

� utrzymanie czystości - w obu lokalizacjach wyodrębnione są odpowiednie służby, 

� transport sanitarny - dwie karetki z obsługą (kierowcy i sanitariusze), 

� obsługa techniczna - bieżące naprawy i usuwanie awarii; w obu lokalizacjach wyodrębnione 

są odpowiednie służby, 

� laboratorium analityczne (w niepełnym zakresie) - w obu lokalizacjach. 

Szpital korzysta z outsourcingu usług pomocniczych w następującym zakresie: 

� żywienie pacjentów, 

� pranie bielizny szpitalnej, 

� transport medyczny zewnętrzny, 

� transport żywności i materiałów sterylizowanych pomiędzy lokalizacjami, 

� wywóz i utylizacja odpadów medycznych, 

� wywóz odpadów komunalnych, 

� badania histopatologiczne, 

� badania laboratoryjne w części nie realizowanej we własnym laboratorium.  
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3 Perspektywy rynkowe działalno ści Szpitala 

3.1 Rynek i konkurencja 

Sosnowiecki Szpital Miejski zlokalizowany jest na północno-wschodnich obrzeżach aglomeracji 

katowickiej. W aglomeracji tej funkcjonuje bardzo wiele szpitali mono- i wielospecjalistycznych, 

jednak istotne z punktu widzenia działalności Spółki są szpitale położone w Sosnowcu i najbliższych 

miejscowościach (Dąbrowa Górnicza, Będzin, Czeladź). W tych miastach funkcjonują następujące 

szpitale, które należy uznać za bezpośrednią konkurencję w ubieganiu się o środki z NFZ: 

� Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu; 

� Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie; 

� Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej. 

Zdecydowanie największym świadczeniodawcą w Zagłębiu Dąbrowskim jest WSS im. Św. Barbary 

w Sosnowcu, którego łączny kontrakt z NFZ wynosi ponad 137 mln zł. Szpitale w Dąbrowie Górniczej 

oraz Będzinie mają niższe kontrakty niż SSM o około 25%.  Na wykresie przedstawiono porównanie 

kontraktów zawartych z NFZ na 2015 rok. 

 

Rysunek 1 Kontrakty z NFZ na 2015 rok  (tys. zł) 

 

Źródło: Opracowanie Pharmed Consulting na podstawie danych NFZ 

 

WSS nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Barbary w Sosnowcu (dawniej zwany Szpitalem 

Górniczym) historycznie zabezpieczał leczenie urazów (w tym ciężkich urazów wielonarządowych) 
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powstałych w wyniku wypadków i katastrof. Od 2010 r. pełni rolę Centrum Urazowego, 

obsługującego pacjentów z całego województwa.  

Korzystna lokalizacja Szpitala Św. Barbary (rejon węzła komunikacyjnego Kraków – Katowice – 

Warszawa, dwa porty lotnicze w niedalekim sąsiedztwie) w połączeniu z szerokim zakresem 

specjalizacji w oddziałach i poradniach sprawiają, że od dawna stanowi on główny element 

ratownictwa medycznego w makroregionie śląskim. 80% wszystkich helikopterów medycznych 

ratujących życie w województwie ląduje właśnie w WSS w Sosnowcu. Jest to placówka stosunkowo 

nowoczesna, uruchomiona w 1988 r. Posiada 668 łóżek. 

 

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie 

Szpital ma swoje jednostki w dwóch lokalizacjach – w Będzinie oraz w Czeladzi. Prowadzi 

wieloprofilową działalność medyczną wraz z opieką psychiatryczną oraz świadczeniami 

pielęgnacyjno-opiekuńczymi. W jego oddziałach szpitalnych jest ogółem 451 łóżek.  

 

Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej. 

Wieloprofilowy Szpital w Dąbrowie Górniczej dysponuje 414 łóżkami. Szpital ten posiada Szpitalny 

Oddział Ratunkowy, będący źródłem dopływu pacjentów (głównie urazowych, ale także np. 

udarowych). Z drugiej strony SOR jest jednostką bardzo kosztowną i z tego względu stanowi wysokie 

obciążenie dla relatywnie niewielkiego szpitala, jakim jest Szpital im. Sz. Starkiewicza. 

 

3.2 Zapotrzebowanie na świadczone usługi medyczne 

Ze względu na wysoką kapitałochłonność współczesnej medycyny, a także strukturę zapotrzebowania 

na świadczenia medyczne (z jednej strony powszechnie występujące schorzenia proste w leczeniu 

w trybie krótkoterminowym, porody itp., a z drugiej znacznie rzadsze, ale wymagające często 

kosztownych i złożonych procedur schorzenia onkologiczne, urazy wielonarządowe, etc.), w krajach 

wysoko rozwiniętych kształtuje się model lecznictwa szpitalnego, oparty na dwóch filarach: 

I. niewielkie i średnie lokalne placówki, zapewniające opiekę medyczną w zakresie mniej 

skomplikowanych procedur - głównie krótkoterminowych (chirurgia, laryngologia, 

położnictwo i szereg innych); 

II. duże szpitale regionalne, realizujące na dużą skalę procedury medyczne wymagające 

nowoczesnego wyposażenia medycznego (w tym diagnostycznego) oraz zapewnienia opieki 

i konsultacji doświadczonych specjalistów z różnych dziedzin. Szpitale takie zajmują się 

zwłaszcza leczeniem w zakresie schorzeń neurologicznych, kardiologicznych, medycyny 

ratunkowej (leczenie poważniejszych urazów, w tym zwłaszcza wielonarządowych), 

onkologicznych itp.  
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Przy każdym z tych poziomów zgodnie ze współczesnymi trendami zapewnia się adekwatne 

możliwości leczenia psychiatrycznego (gdzie leczenie w trybie zamkniętym prowadzone jest 

w szpitalach z grupy II). 

W Polsce również kształtuje się tego rodzaju model funkcjonowania lecznictwa stacjonarnego, 

w którym rolę placówek I typu przejmą obecne szpitale powiatowe i małe kliniki prywatne, a typu II 

szpitale kliniczne, wojewódzkie oraz duże szpitale miejskie w wielkich aglomeracjach takich, jak 

aglomeracja katowicka, których zasięg działania pokrywa odpowiednio dużą populację, aby zapewnić 

wystarczającą skalę działalności dla inwestowania w medycynę zabiegową. Sosnowiecki Szpital 

Miejski jest takim właśnie szpitalem. Nie będzie on z pewnością konkurować z wiodącymi ośrodkami 

klinicznymi, jeśli chodzi o najbardziej zaawansowane metody leczenia, ale jest w stanie zapewnić 

opiekę medyczną w szerokim zakresie mieszkańcom Gminy Sosnowiec i gmin ościennych.  

 

3.3 Strategia produktowa 

3.3.1 Usługi w zakresie sektora publicznego 

Biorąc pod uwagę wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania Szpitala, w tym opisane powyżej, ofertę 

świadczeń medycznych Szpitala można podzielić na świadczenia o mniej lub bardziej korzystnych 

perspektywach rozwoju z jego punktu widzenia. 

 

Świadczenia rozwojowe 

Świadczenia oferowane przez Szpital zgodne są częściowo z przewidywanym zapotrzebowaniem na 

świadczenia medyczne, które kształtowane jest głównie przez czynniki demograficzne i cywilizacyjne, 

w tym zwłaszcza starzenie się społeczeństwa.  

Na poniższym rysunku zaprezentowano liczbę ludności w poszczególnych grupach wiekowych w 2005 

roku oraz prognozę na lata 2020 i 2035. 
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Rysunek 2 Prognoza liczby ludności według grup wiekowych (tys.) 

 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

Uwaga: w dwóch ostatnich grupach występują różne przedziały wiekowe dla kobiet i dla mężczyzn 

 

Powyższa prognoza wskazuje na przewidywany znaczny spadek liczby mieszkańców Polski poniżej 44 

lat, przy jednoczesnym przyroście liczby osób powyżej tej granicy wiekowej. Szczególnie wysoki 

wzrost (o około 64% na przestrzeni lat 2005-2035) dotyczyć będzie najstarszej grupy wiekowej, czyli 

osób najczęściej korzystających ze świadczeń medycznych. 

Łączny udział osób z dwóch najstarszych grup wiekowych w populacji ogółem wzrośnie z 39% w 2005 

r. do 54% w 2035 r. 

 

Rysunek 3 Udział procentowy poszczególnych grup wiekowych w populacji - prognoza 

 

Źródło: Opracowanie Pharmed Consulting na podstawie danych GUS 
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Szpital oferuje obecnie i powinien rozwijać świadczenia z zakresu chorób wewnętrznych, geriatrii, 

rehabilitacji, neurologii. Ze względu na obecnie silną pozycję na lokalnym rynku wskazane jest 

również angażowanie zasobów w rozwój ginekologii i położnictwa.  

W tych obszarach pozycja Szpitala na regionalnym rynku medycznym powinna pozostać w dalszym 

ciągu silna, gdyż posiada on zarówno zaplecze diagnostyczne, a także poradnie stanowiące źródło 

napływu pacjentów. 

 

Świadczenia neutralne 

Wzrostu konkurencji Szpital może się natomiast spodziewać w zakresie planowego 

krótkoterminowego leczenia zabiegowego oraz ortopedii. W tych dziedzinach Szpital będzie musiał 

rywalizować z małymi klinikami specjalistycznymi o znacznie większej elastyczności działania. 

Przewagą Szpitala nad małymi konkurentami jest możliwość zapewnienia dostępu do własnych 

poradni specjalistycznych i rozbudowanej diagnostyki. To uzasadnia utrzymanie tych świadczeń 

w horyzoncie wieloletnim.  

Planowane ulokowanie zespołu poradni specjalistycznych w nowym budynku poprawi ich dostępność 

dla pacjentów, a zatem przyczyni się do poprawy pozycji konkurencyjnej Szpitala.  

Podobnie, teoretycznie atrakcyjnymi kierunkami rozwoju są usługi medyczne w zakresie komercyjnej 

dermatologii estetycznej, jednak konkurencja ze strony małych prywatnych jednostek jest na tyle 

silna iż wydaje się, że Szpital będzie miał niewielkie możliwości zbudowania silnej pozycji na tym 

rynku, gdyż konkurenci dysponują przewagą w postaci wąskiej specjalizacji i koncentracji na tym 

rynku, podczas gdy dla Szpitala będzie to zawsze trzeciorzędny obszar działalności (choćby ze 

względu na marginalny udział w jego przychodach). 

Równolegle Szpital powinien utrzymać realizację świadczeń opieki psychiatrycznej, które choć 

obecnie są słabo wyceniane, są ważne społecznie i perspektywiczne z uwagi na rosnące potrzeby 

w tym zakresie. Ponadto z uwagi na stale rosnącą liczbę problemów psychicznych w społeczeństwie 

dziedzina ta zaczyna być traktowana  priorytetowo, czego wyrazem jest rozpoczęcie w 2015 r. przez 

Agencję Oceny Technologii Medycznych programu weryfikacji wyceny świadczeń medycznych 

właśnie od psychiatrii.  

 

Świadczenia bez perspektyw wzrostu w lecznictwie stacjonarnym 

Obecnie Szpital oferuje świadczenia w zakresie dermatologii stacjonarnej i otolaryngologii. Leczenie 

schorzeń z tego zakresu przy współczesnym rozwoju medycyny coraz bardziej przenosi się do leczenia 

w trybie ambulatoryjnym, ewentualnie krótkoterminowym. Szpital musi wziąć to pod uwagę i być 

gotowym do rozwoju leczenia tego rodzaju schorzeń w trybie ambulatoryjnym. Tym bardziej, ze 

obszary te mają większe perspektywy dla leczenia na zasadach komercyjnych.  
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3.4 Lecznictwo komercyjne 

Po przekształceniu w spółkę Szpital uzyskał większe niż dotychczas możliwości oferowania świadczeń 

medycznych na zasadach komercyjnych. Świadczy o tym choćby przyrost przychodów Szpitala, 

uzyskanych w tym segmencie rynku w 2014 r., o kilkadziesiąt procent rok do roku.  

Zapotrzebowanie na takie świadczenia wzrasta ze względu na: 

� niewystarczające finansowanie świadczeń w ramach powszechnego ubezpieczenia 

zdrowotnego i występujące w związku z tym kolejki do niektórych zabiegów planowych 

i porad specjalistycznych; 

� spodziewany w perspektywie najbliższych lat rozwój prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, 

co jest nieuchronne zważywszy coraz większą lukę w finansowaniu lecznictwa publicznego w 

stosunku do rosnących potrzeb; 

� stopniowo rosnącą zamożność społeczeństwa i związaną z tym chęć (oraz możliwość) 

poprawy jakości życia. 

W związku z powyższym po przekształceniu w spółkę Szpital zamierza rozszerzać działalność 

w zakresie świadczeń komercyjnych zwłaszcza w takich specjalnościach, w których występują długie 

kolejki oczekujących w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego: 

� poradni specjalistycznych - w ramach usług komercyjnych możliwe jest świadczenie usług dla 

klientów indywidualnych oraz nawiązanie współpracy z dużymi sieciami medycznymi (np. 

Polmed, Enel-Med), 

� diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, 

� zabiegów planowych (na przykład endoprotezoplastyki, tzw. "zabiegów jednego dnia" 

w zakresie chirurgii, urologii, laryngologii), 

� dermatologii estetycznej. 
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4 Opis planowanej inwestycji 

4.1 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Zegadłowicza 3 

o nowy pawilon, połączony łącznikiem z istniejącym kompleksem szpitalnym. W pawilonie tym 

zlokalizowane będą: 

� nowy blok operacyjny, 

� Oddział Intensywnej Opieki Medycznej, 

� wielospecjalistyczna przychodnia przyszpitalna.  

Właścicielem działki, na której posadowiony będzie pawilon, jest Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z 

o.o. z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Szpitalnej 1.  

Fragment działki przeznaczony pod budowę nowego pawilonu położony jest pomiędzy skrzydłami 

istniejącego budynku szpitalnego (segmenty A, B i C), a wolnostojącym budynkiem gospodarczym. 

Obiekt ten został zaprojektowany jako trzykondygnacyjny (piwnica, parter, I piętro), wolnostojący 

pawilon wielofunkcyjny, połączony pięciokondygnacyjnym łącznikiem z budynkiem istniejącym. 

Powierzchnia zabudowy nowego pawilonu wynosi 1.487,00 m2. Powierzchnia użytkowa 3.910,20 m2, 

a kubatura 19.600,00 m3. 

Szczegółowy opis planowanej inwestycji zawierają dokumenty: 

� Projekt wykonawczy pawilonu szpitalnego, wykonany przez GORGOŃ Biuro Architektoniczne, 

z sierpnia 2009 roku; 

� Koncepcja programowo-przestrzenna pawilonu, wykonana przez GORGOŃ Biuro 

Architektoniczne, uwzględniająca zmiany programowe wprowadzone przez Inwestora i przez 

niego zaakceptowana pismem z dnia 15 września 2014 roku.  

 

4.2 Program funkcjonalny 

Dla nowego pawilonu przewidziano następujący program funkcjonalny: 

PIWNICE - kondygnacja techniczno - gospodarcza 

Przyjmowanie i wydawanie materiałów: rampa rozładowcza ze schodkami, pomieszczenie biurowe 

dyspozytora, wiatrołap, pom. rozładowcze, magazyny materiału czystego, magazyn bielizny, 

magazyny odpadów medycznych, przyjmowanie materiału brudnego z bloku operacyjnego (bielizna, 

narzędzia, odpady medyczne), magazyn butli i rozprężalnia gazów medycznych (podtlenek azotu, 

dwutlenek węgla), mycie wózków i pojemników (strona brudna – komora mycia – strona czysta). 

Część biurowo – socjalna: trzy pomieszczenia biurowe, dwa zespoły szatniowe dla personelu 

z łazienkami, pokój socjalny, pom. porządkowe, toalety ogólnodostępne. 
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Część techniczna i archiwa: wentylatorownia, stacja pomp próżni, stacja sprężarek, pom. rozdzielni 

głównej NN, warsztat, pom. archiwów. 

Pomieszczenia w obszarze łącznika: pom. techniczne, pom. na wózki do transportu zwłok (pro 

morte), łazienka i wc dla personelu, magazyny sprzętu, pom. socjalne. 

Komunikacja: klatka schodowa w łączniku z dźwigiem szpitalnym, klatka schodowa ewakuacyjna, 

korytarze. 

 

PARTER – przychodnie przyszpitalne + OIOM 

PRZYCHODNIE PRZYSZPITALNE 

Zespół wejścia głównego: zadaszony podjazd, wiatrołap, hol wejściowy, rejestracja z zapleczem 

socjalnym. 

Wielospecjalistyczna poradnia przyszpitalna: 

� Poradnia ortopedyczna – 3 gabinety urazowo – ortopedyczne, gipsowania z kabiną do 

przebierania, 

� Pracownia rentgenodiagnostyki z kabiną do przebierania i sterownią, poradnia chirurgiczna – 

2 gabinety badań i gabinet zabiegowy z kabiną higieniczną, 

� Poradnia laryngologiczna – gabinet badań, gabinet zabiegowy z kabiną audiometryczną, 

� Poradnia ginekologiczna – gabinet zabiegowy, gabinet badań ginekologicznych z kabinami 

higienicznymi, gabinet diagnostyki ginekologicznej. 

� Poradnia urologiczna – gabinet badań, gabinet zabiegowy, gabinet diagnostyki urologicznej 

z kabinami higienicznymi, 

� Poczekalnie, toalety dla personelu, toalety dla pacjentów, pom. porządkowe i pokój socjalny 

dla personelu. 

 

Oddział Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM): 

� Sala główna OIOM – sześciołóżkowa ze stanowiskami nadzoru, z zapleczem do przygotowania 

leków i pomieszczeniem magazynowania materiałów i leków, łazienka pacjentów, dyżurka 

pielęgniarek z łazienką, izolatka ze śluzą i z łazienką pacjenta, kuchnia oddziałowa, brudownik 

z windą brudną (transport materiałów zużytych i odpadów do ekspedycji materiałów 

brudnych w piwnicy), pom. porządkowe. 

� Pokój lekarzy z łazienką personelu, dyżurka lekarzy, pokój pielęgniarek, gabinet zabiegowy, 

pomieszczenie na sprzęt – czyste, pomieszczenie na sprzęt – brudne, śluza fartuchowa 

i komunikacja wewnętrzna OIOM. 
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Pomieszczenia w obszarze łącznika: pokój lekarzy OIOM, pokój ordynatora OIOM, łazienka personelu, 

przedsionek, sekretariat, wc odwiedzających, korytarz – poczekalnia, pomieszczenie portiera 

i ochrony. 

Komunikacja: klatka schodowa w łączniku z dźwigiem szpitalnym, klatka schodowa ewakuacyjna, 

korytarze. 

 

I PIĘTRO - zespół operacyjny (6 sal operacyjnych) 

Część wejściowa: śluza łóżkowa (strona brudna, strona czysta), śluza materiałowa (strona brudna, 

strona czysta), pokój szefa bloku, pokój oddziałowej, szatnie przelotowe personelu operacyjnego 

wydzielone dla kobiet i mężczyzn (strona brudna, umywalnia, strona czysta), pokój wypoczynkowy – 

socjalny personelu, pom. porządkowe. 

Część zabiegowa:  

Strona czysta: 6 sal operacyjnych - uniwersalnych (w tym: 2 sale operacyjne dla ortopedii 

z magazynem sprzętu ortopedycznego) z pomieszczeniami przygotowania personelu i pacjentów, 

pokój opisowy. 

Strona brudna: śluza fartuchowa, śluza materiałowa, pom. segregacji i mycia sprzętu, pomieszczenia 

mycia tabletów operacyjnych i sprzętu, pomieszczenie suszenia tabletów operacyjnych i sprzętu, 

pom. ekspedycji materiałów do laboratorium (dźwig typu gastronomicznego do poziomu piwnic, 

digestorium, ścienna kaseta – okienko podawcze. 

Część wybudzeniowa – zespół pooperacyjny: sala pooperacyjna - 4 stanowiska, stanowisko dozorowe 

personelu, pokój instrumentariuszek, pokój lekarzy, łazienka personelu, pomieszczenie porządkowe, 

sanitariat personelu. 

Sala audiowizualna – 32 miejsca. 

Komunikacja: klatka schodowa w łączniku z dźwigiem szpitalnym, klatka schodowa ewakuacyjna, 

pom. na sprzęt, korytarze z zabudowanymi wnękami na szafy materiałowe. 

II, III PIĘTRO - ŁĄCZNIK 

Klatka schodowa z dźwigiem szpitalnym, korytarz. 

 

4.3 Uzasadnienie dla budowy nowego pawilonu 

Obecny blok operacyjny nie spełnia wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. 

w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Wymogi te zaczną obowiązywać od 2016 r. Nie ma 

możliwości technicznych dostosowania obecnej infrastruktury Bloku do wymogów Rozporządzenia. 

Dlatego aby Szpital mógł kontynuować swoją działalność po wejściu w życie Rozporządzenia, 

niezbędna jest budowa nowego bloku operacyjnego. 
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Ponadto Narodowy Fundusz Zdrowia wymaga, aby przy zakresie lecznictwa zabiegowego, jaki oferuje 

Szpital w ramach kontraktu, posiadał on OIOM. Brak OIOM jest więc również warunkiem koniecznym 

dla dalszego funkcjonowania Szpitala przy utrzymaniu obecnego zakresu świadczeń.  

Posiadanie własnego OIOM pozwoli też na uzyskanie dodatkowych przychodów (obecnie pacjenci 

wymagający leczenia w OIOM przekazywani są do innych szpitali w regionie, posiadających taki 

oddział). 

Posiadanie nowoczesnego bloku operacyjnego oraz OIOM jest również bardzo istotnym czynnikiem 

warunkującym możliwości rozszerzania działalności komercyjnej – szczególnie w momencie, kiedy 

zostaną opracowane i wejdą w życie przepisy umożliwiające oferowanie prywatnych ubezpieczeń 

zdrowotnych. Prace legislacyjne w tym zakresie trwają już od kilku lat i należy się spodziewać, że w 

perspektywie kolejnych kilku lat możliwości te zaistnieją, powodując skokowy dopływ dodatkowych 

środków finansowych do sektora medycznego od prywatnych ubezpieczycieli. Środki te stanowić 

będą alternatywę dla lecznictwa finansowanego przez NFZ dla wielu pacjentów, którzy już dzisiaj 

oczekują na możliwość zapewnienia sobie lepszej opieki medycznej dzięki wykupieniu dodatkowych 

dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych. Prywatni ubezpieczyciele (spośród których wielu już 

obecnie jest przygotowanych do oferowania polis zdrowotnych) będą zawierali umowy z tymi 

szpitalami, które będą w stanie zapewnić odpowiedni standard leczenia. 

 

4.4 Nakłady inwestycyjne 

4.4.1 Budowa i wyko ńczenie obiektu 

Tabela 1 Zestawienie nakładów według kosztorysów inwestorskich (tys. zł) 

Lp. Zakres Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

1.      Roboty budowlane i wykończeniowe 10 964 13 486 
2.      Instalacje elektryczne (wewn., zewn., wybrany sprzęt medyczny) 4 013 4 935 
3.      Instalacje słaboprądowe 1 558 1 916 
4.      Instalacja wewnętrzna gazów medycznych 1 518 1 867 
5.      Automatyczne sterowanie stacją sprężarek powietrza medycznego 11 13 
6.      Drogi, zieleń i ukształtowanie terenu 806 992 
7.      Kanalizacja sanitarna, deszczowa wraz z przebudową kanalizacji 

ogólnospławnej oraz przyłącza wody 
369 454 

8.      Instalacja wod.-kan. 951 1 170 
9.       Instalacja wentylacji i klimatyzacji 3 578 4 401 
10.     Instalacja c.o. i c.t. 876 1 077 

  OGÓŁEM: 24 643 30 311 

Źródło: SSM Sp. z o.o. 
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4.4.2 Wyposa żenie 

Szpital dysponuje co prawda częścią wyposażenia niezbędnego jednostkom, które będą ulokowane  

w nowym pawilonie, jednak część urządzeń i wyposażenia trzeba będzie nabyć. Łączna wartość 

zakupu wyposażenia wyniesie około 5.200 tys. zł netto (około 6.396 tys. zł brutto). 

Szczegółowe zestawienie urządzeń i wyposażenia stanowiącego przedmiot inwestycji zawiera 

Załącznik nr 1 do biznes planu.  

 

4.5 Termin realizacji 

Na obecnym etapie zakończone są prace projektowe. Oddanie inwestycji do użytkowania planowane 

jest w pierwszym półroczu 2016 r., tak aby od 1 lipca uruchomić działalność w nowym obiekcie oraz 

uzyskać kontrakt z NFZ na OIOM.  

 

4.6 Sposób finansowania inwestycji 

Wycena większości świadczeń medycznych przez NFZ jest zbyt niska, aby szpitale były w stanie 

finansować z uzyskiwanych z kontraktu środków duże inwestycje. Dlatego realizacja planowanej 

inwestycji (kluczowej z punktu widzenia dalszego działania Szpitala) wymagać będzie finansowego 

wsparcia ze strony Gminy Sosnowiec jako właściciela Spółki.  

Spółka zamierza zlecić realizację inwestycji wykonawcy, który będzie w stanie zapewnić i zaoferować 

długoterminowe finansowanie tego przedsięwzięcia w oparciu o własną zdolność kredytową (duży 

i wiarygodny developer będzie w stanie pozyskać bankowy kredyt inwestycyjny skuteczniej i na 

korzystniejszych warunkach, niż publiczny szpital).  

Wkład własny Spółki wyniesie 1,5 mln zł. Spłata pozostałej kwoty inwestycji zostanie rozłożona na 10 

lat, przy czym Spółka będzie musiała pokryć koszty takiego finansowania (ponieważ udzielający tak 

długiego kredytu developer lub dostawca urządzeń również będzie musiał zaciągnąć na ten cel kredyt 

bankowy i pokryć koszty jego obsługi).  

 

4.7 Opłacalno ść inwestycji 

Jak przedstawiono wcześniej, decyzja o realizacji inwestycji w budowę nowego obiektu nie jest 

podyktowana względami komercyjnymi, ale przede wszystkim koniecznością zapewnienia Szpitalowi 

możliwości kontynuacji działalności w obecnym zakresie. Tym niemniej sporządzona analiza 

opłacalności tej inwestycji (zaprezentowana w tabeli „Opłacalność inwestycji w nowy pawilon”, 

zamieszczonej w tablicach finansowych na końcu opracowania) pokazuje, iż od początku działalności 

inwestycja ta będzie przynosić dochód na poziomie operacyjnym. Jednak koszty finansowania 

inwestycji będą na tyle wysokie, iż inwestycja przyniesie dochód po uwzględnieniu tych kosztów 

dopiero w 2025 r., kiedy to koszty finansowe będą już stosunkowo niskie.  
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Oczywiście zwrot z inwestycji jest zbyt niski i zbyt późno osiągnięty, aby uznać to przedsięwzięcie jako 

atrakcyjne w kategoriach komercyjnego inwestowania, jednak jak już wspomniano, inwestycję tę 

należy rozpatrywać jako element całościowej działalności Szpitala. 
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5 Projekcja finansowa 

5.1 Metodologia 

Projekcje finansowe przygotowane zostały na lata 2015-2026 w oparciu o wyniki modelu 

finansowego, opracowanego specjalnie na potrzeby zilustrowania finansowej strony działalności 

Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. z uwzględnieniem przewidywanych konsekwencji 

ekonomicznych planowanej inwestycji budowy nowego pawilonu oraz sposobu finansowania tej 

inwestycji. Model ten składa się z trzech powiązanych ze sobą dokumentów finansowych, tj. 

rachunku zysków i strat, bilansu oraz rachunku przepływów pieniężnych. Projekcje sporządzone 

zostały w cenach zmiennych w oparciu o zakładaną inflację średnioroczną w Polsce. 

Bazą wyjściową do stworzenia planu finansowego były dane dotyczące dotychczasowej działalności 

Szpitala w formie spółki (wstępne wyniki finansowe za rok 2014) oraz dodatkowe informacje i dane 

związane z planowaną inwestycją, uzyskane od Spółki oraz pochodzące od Doradcy. Projekcja 

odzwierciedla założenia biznes planu dla budowy nowego obiektu, przedstawione w poprzednich 

rozdziałach niniejszego dokumentu. 

 

5.2 Założenia makroekonomiczne 

Do sporządzenia projekcji finansowej przyjęto następujące założenia makroekonomiczne: 

 

Tabela 2 Założenia makroekonomiczne na lata 2014-2026 

 2015 2016 2017-2026 

Inflacja średnioroczna 1,00% 1,70% 2,00% 
Stopa podatkowa 19,00% 19,00% 19,00% 
WIBOR 3M (średniorocznie) 2,01% 2,71% 3,01% 

Źródło: Opracowanie Pharmed Consulting 

 

Prognozę inflacji na lata 2015-2016 przyjęto na podstawie opracowania Narodowego Banku 

Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej „Raport o inflacji. Listopad 2014 r.”, przy uwzględnieniu 

oczekiwań inflacyjnych na 2015 r. według badania z grudnia 2014 r., opublikowanych przez NBP 

w styczniu 2015 r.  

Na kolejne lata przyjęto założenia  Doradcy, uwzględniające politykę NBP (w tym poziom celu 

inflacyjnego) oraz Europejskiego Banku Centralnego. 

Stopę WIBOR 3M oparto na podstawie jej wartości z dnia 27 stycznia 2015 r. według portalu 

finansowego Bankier.pl.  
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5.3 Plan sprzeda ży 

Na przychody Spółki składają się poniższe główne grupy (w nawiasach podano zaplanowane 

przychody w 2015 r., w tys. zł): 

� Kontrakt z NFZ (61.693), 

� Zapłata nadwykonań kontraktu (2.000), 

� Przychody z medycznej działalności komercyjnej (2.300), 

� Pozostała sprzedaż (2.050). 

Dla kolejnych lat projekcji finansowej przyjęto następujące założenia dla wymienionych wyżej 

kategorii przychodów: 

 

Kontrakt z NFZ 

Z uwagi na pięcioletni tryb kontraktowania świadczeń z NFZ przyjęto niezmienny poziom kontraktu 

do roku 2020. Od 2021 roku założono zwiększenie kontraktu o 6% oraz w roku 2026 o kolejne 6%. 

Należy zauważyć, że wzrost o 6% co 5 lat oznacza średnioroczny wzrost tylko o 1,2%, a więc znacznie 

poniżej zakładanej w projekcji finansowej inflacji (2,0%). 

Ponadto od połowy 2016 r. założono uzyskanie kontraktu z NFZ na świadczenia Oddziału Intensywnej 

Opieki Medycznej.  

Na podstawie wiedzy Doradcy o parametrach charakteryzujących OIOM w różnych szpitalach 

założono, że rocznie OIOM w Szpitalu będzie leczył 105 pacjentów, a średnia wycena jednej 

hospitalizacji w tym oddziale wyniesie 29,5 tys. zł. Daje to roczny kontrakt OIOM o wartości 3.098 tys. 

zł. Kontrakt ten również zwiększono w roku 2021 i w roku 2026 o 6%. 

Założono, że OIOM zostanie uruchomiony w połowie 2016 r.  

 

Zapłata nadwykonań kontraktu 

Biorąc pod uwagę dotychczasowy poziom nadwykonań i ich zapłaty przez NFZ, jak również 

spodziewane rosnące zapotrzebowanie na leczenie w związku ze starzeniem się społeczeństwa 

założono otrzymanie zapłaty nadwykonań na kwotę 1.500 tys. zł rocznie w całym okresie projekcji. 

 

Przychody z medycznej działalności komercyjnej 

W związku ze wzrostem zapotrzebowania na świadczenia komercyjne, jak i działaniami Spółki na 

rzecz rozwoju tej działalności, założono wzrost przychodów z tego tytułu o 7% rocznie do roku 2019, 

a w kolejnych latach o 10% rocznie. Uwzględniwszy inflację, oznacza to realny wzrost odpowiednio 

o 5% i 8% rocznie.   
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Pozostała sprzedaż 

Pozostała sprzedaż obejmuje czynsze za wynajem pomieszczeń, usługi sterylizacji, opłaty parkingowe, 

itp. Od II kwartału 2016 r. planowane jest uzyskanie dodatkowych przychodów z wydzierżawienia 

pomieszczeń zwolnionych po przeniesieniu Poradni Urazowo-Ortopedycznej do nowego budynku 

oraz wynajmowania podmiotom zewnętrznym sal operacyjnych w dotychczasowym bloku 

operacyjnym.  

W związku z przeniesieniem Poradni Urazowo-Ortopedycznej do nowo zbudowanego budynku zwolni 

się powierzchnia około 300 m2. Planowane jest wynajęcie tych pomieszczeń podmiotowi 

zewnętrznemu według stawki 50 zł/ m2 + VAT, co da roczny przychód brutto w wysokości 221 tys. zł. 

Ponadto zwolnione zostaną pomieszczenia obecnego bloku operacyjnego. Część tych pomieszczeń (w 

tym 1 sala operacyjna) będzie również wynajmowana zarówno na zabiegi dla zewnętrznych 

podmiotów medycznych, jak i na cele szkoleniowe. Z tego tytułu założono uzyskanie 250 tys. zł 

rocznego przychodu.  

 

Szczegółowy plan przychodów na okres dziesięciu lat przedstawiono w tabelach finansowych na 

końcu niniejszego dokumentu.  

 

5.4 Koszty działalno ści operacyjnej 

Koszty działalności operacyjnej w 2015 r. przyjęto zgodnie z Planem finansowym Spółki na 2015 r.  

W kolejnych latach projekcji: 

� w kosztach materiałów i energii uwzględniono wzrost kosztów leków i materiałów 

medycznych w związku ze wzrostem skali działalności medycznej,  w tym w szczególności 

uruchomieniem OIOM, wzrostami kontraktu co pięć lat oraz rozwojem medycznych usług 

komercyjnych, a także koszty ogrzewania i energii elektrycznej nowego obiektu; 

� w kosztach usług obcych uwzględniono koszt zatrudnienia dodatkowego anestezjologa 

w związku z uruchomieniem OIOM (216 tys. zł rocznie); 

� w pozycji „podatki i opłaty” uwzględniono podatek od czynności cywilno-prawnych 

w wysokości 0,5% od kwot podwyższeń kapitału w kolejnych latach; 

� w wynagrodzeniach uwzględniono wynagrodzenie dodatkowych 9 pielęgniarek, których 

zatrudnienie będzie potrzebne w związku z uruchomieniem OIOM (335 tys. zł rocznie).  

Powyższe kategorie kosztów zwiększano corocznie o wartość inflacji (za wyjątkiem planowanego 

budżetu wynagrodzeń, w którego przypadku założono wzrost o połowę stopy inflacji dla danego 

roku). 
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5.5 Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

W pozostałych przychodach operacyjnych założono: 

� przychody ze sprzedaży działek przy ul. Szpitalnej i ul. Zegadłowicza (1,4 mln zł) – pozycja 

jednorazowa w 2015 r., 

� refundację kosztów wynagrodzeń lekarzy-rezydentów (0,6 mln zł), 

� darowizny (0,4 mln zł), 

� inne (0,3 mln zł), 

� rozliczenie amortyzacji od środków trwałych sfinansowanych ze środków UE (malejąco od 1,4 

mln zł w 2017 r. do 0,1 mln zł w 2023 r.). 

W pozostałych kosztach operacyjnych uwzględniono: 

� wartość księgową zbywanych działek (806 tys. zł) – pozycja jednorazowa w 2015 r. 

� renty, odszkodowania, odpisy aktualizacyjne, koszty sądowe itp. (300 tys. zł). 

 

5.6 Inwestycje 

W projekcji finansowej założono następujące inwestycje: 

� budowa nowego pawilonu bloku operacyjnego (36,7 mln zł brutto, w tym budynki 

i wyposażenie) w 2015 r.; 

� w kolejnych latach bieżące inwestycje związane z odtwarzaniem i modernizacją posiadanego 

majątku trwałego. 

Szczegółowy plan inwestycji przedstawiono w tabelach projekcji na końcu niniejszego opracowania.  

 

5.7 Przychody i koszty finansowe 
W przychodach finansowych ujęto odsetki od krótkoterminowych lokal środków na rachunkach 

bankowych. 

W kosztach finansowych wykazano odsetki od rozłożonych w czasie zobowiązań z tytułu budowy i 

wyposażenia nowego pawilonu. 

 

5.8 Zapotrzebowanie na kapitał 

Wskaźniki rotacji poszczególnych kategorii majątku obrotowego przyjęto na podstawie ich wartości 

z 2014 r., to jest odpowiednio: 
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Tabela 3 Wskaźniki rotacji (dni) 

Kategoria Dni 

Zapasy materiałów 29,5 

Należności z tytułu dostaw i usług 55,4 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 144,2 – 80,0 

Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń 

i innych świadczeń 

13,9 

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 15,9 

Inne zobowiązania 11,8 

Źródło: obliczenia Pharmed Consulting 

 

Poprawiająca się stopniowo sytuacja finansowa pozwoli na skrócenie spłaty zobowiązań wobec 

dostawców z obecnych 144 dni do 80 dni. 

Inwestycja w budowę nowego pawilonu sfinansowana będzie w istotnej części kapitałem dłużnym. 

Zorganizowaniem montażu finansowego dla realizacji inwestycji zajmie się wybrany w przetargu 

generalny wykonawca. Założono, że uzyskane w ten sposób finansowanie długoterminowe będzie 

oprocentowane według zmiennej stopy procentowej w wysokości WIBOR 3M + marża 4%.  

Ponieważ Spółka nie będzie w stanie samodzielnie obsłużyć tak wysokiego zadłużenia, konieczne 

będzie dokonywanie przez Gminę Sosnowiec jako właściciela Spółki podwyższeń jej kapitału: 

� w latach 2016-2020 5,0 mln zł rocznie; 

� w latach 2021-2024 4,5 mln zł rocznie; 

� w 2025 r. 3,0 mln zł rocznie; 

� w roku 2026 podwyższenie kapitału nie będzie potrzebne. 

 

5.9 Wskaźniki finansowe 

Przy przyjętych założeniach finansowych Spółka utrzyma od 2016 r. odpowiednią płynność 

finansową.   

W ostatnim roku projekcji Spółka osiągnie dodatnie wskaźniki rentowności. 

 Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałami stałymi (tzw. „złota reguła bilansowa”) będzie 

utrzymywać się do 2021 r. nieco poniżej wymaganego poziomu (wynoszącego co najmniej 100%), a w 

2022 r. osiągnie poziom uznawany za bezpieczny z punktu widzenia stabilności finansowej.  

Wskaźniki finansowe dla poszczególnych lat projekcji zaprezentowano w tabelach finansowych na 

końcu niniejszego dokumentu.  
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6 Tablice finansowe 


