
Wdrożenie rekomendacji AOTMiT z 13 lipca 
2022 r. a skutki dla szpitali 

 
(na przykładzie m.st. Warszawy) 
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m.st. Warszawa | Pomoc medyczna dla uchodźców 

Szpitale nadzorowane przez m.st. Warszawa 
 
• Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ (586 łóżka*) 
• Szpital Wolski im. dr A. Gostyńskiej SPZOZ (351 łóżka*) 
• Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ (71 łóżek*) 
• Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ (242 łóżka*) 
• Szpital Specjalistyczny „Inflancka” SPZOZ (186 łóżka*) 
• Szpital Solec sp. z o.o. (479 łóżek*)  
• Szpital Grochowski im. dr med. R. Masztaka sp. z o.o. (224 łóżek*) 
• Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego sp. z o.o. (330 łóżek*) 
• Szpital Czerniakowski sp. z o.o. (232 łóżka*) 
• Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o. (197 łóżek*) 
 
* dane ze sprawozdań wg stanu na  koniec 2021 r. 

 
• Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.  (729 łóżka) 
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Liczba łóżek w szpitalach nadzorowanych przez m.st. 
Warszawa wynosi ok. 2900 
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Podmioty lecznictwa otwartego nadzorowane przez m.st. 
Warszawa (liczba pacjentów POZ) 
 
• SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy (94122) 
• SZPZLO Warszawa-Mokotów (78784) 
• SZPZLO Warszawa-Ochota (39338 ) 
• SZPZLO Warszawa-Praga Pd. (62714) 
• SZPZLO Warszawa-Praga Płn. (48388) 
• SZPZLO Warszawa-Rembertów (7638)  
• SZPZLO Warszawa-Targówek (Białołęka-Targówek) (59397) 
• SPZOZ Warszawa-Ursynów (55668) 
• SZPZLO Warszawa-Wawer (55115) 
• SZPZLO Warszawa-Wesoła (18254) 
• SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście (84422) 
• SPZZLO Warszawa-Żoliborz (89618) 
• Centrum Odwykowe SPZOZ  
 
* na podstawie danych MOW NFZ 
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. 

Liczba pacjentów zaoptowanych do POZ w miejskich 
zakładach lecznictwa otwartego wynosi ok.  

700.000 osób* 

* na podstawie danych MOW NFZ 
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Źródło finansowania 

W myśl nowej ustawy środki finansowe na wzrost wynagrodzeń miały zostać 
przekazane Szpitalom poprzez zmianę sposobu lub poziomu finansowania 
świadczeń opieki zdrowotnej, uwzględniającą nadzwyczajny wzrost kosztów 
udzielania tych świadczeń. 
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Szpitale i lecznictwo otwarte 

Z przeprowadzonych analiz wynika, iż w podmiotach leczniczych dla których m.st. 
Warszawa jest podmiotem tworzącym oraz w których posiada 100% udziałów, 
szacujemy, że brak pokrycia wzrostu wynagrodzeń oraz innych kosztów 
związanych z prowadzeniem działalności wyniesie  ponad 140 mln zł w ciągu 12 
miesięcy.  

Miejskie podmioty lecznictwa otwartego – 28.000. 000 zł, szpitale - 114.000. 000 
zł. 
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Analiza wzrostu wyceny versus wzrost kosztów ponoszonych przez miejskie szpitale- 
w skali 12 miesięcy 
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LP. Podmiot 

szacowany wzrost 
kontraktu w skali 12 
m-cy ( II półrocze x2. 
Zakładamy, że ryczałt 

pozostanie na 
poziomie II półrocza i 

nie zmienią się 
wartości pozostałych 

umów) 

zmniejszenie 
kontraktu na 
dodatku dla 
personelu                 

rzeczywista 
kwota 

zwiększenia 

szacowane koszty 
podwyżek w skali 12 
m-cy ( przy założeniu 
że w ciągu roku nie 
zmieni się struktura 

zatrudnienia - II 
półrocze x 2) 

niedoszacowanie 
podwyżek  

szacowany 
wzrost kosztów 
w skali 12 m-cy 

Niedoszacowanie 
wyceny 

1 

Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki 
SPZOZ  (oraz szpital Inflancka)                                                                                                                             

2 Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.                                                                                             

3 

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała 
Masztaka Sp z o.o.                                                                                                                    

4 

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego 
Sp. z o.o.                                                                                                                   

5 
Szpital SOLEC Sp. z o.o.                                                                                                     

249 565 358,98 
 

95 258 325,96 
 

154 307 033,02 
 

151 615 614,00 
 

2 691 419,02 
 

116 583 887,00 
 

-113 892 467,98 
 

6 Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ                                                                                          

7 

Szpital Wolski im. Dr Anny Gostyńskiej 
SPZOZ                                                                                                                        

8 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 
SPZOZ                                                                                                                        

9 Centrum Medyczne "Żelazna" Sp. z o.o.                                                                                        

* wzrost w oparciu o dane księgowe z I półrocza 2022 
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Dziękuję za uwagę. 


