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Audyt podmiotu leczniczego

+Audyt podmiotu leczniczego ma wskazać w jakich obszarach wskaźniki finansowe i 

operacyjne podmiotu leczniczego odbiegają od wartości optymalnych (jeśli wartości 

optymalne są zdefiniowane) lub od benchmarków (analiza porównawcza do rynku)

Program Naprawczy podmiotu leczniczego

+Program Naprawczy podmiotu leczniczego – specyfikacja niezbędnych do wdrożenia w 

podmiocie leczniczym  zmian pozwalających na osiągnięcie optymalnej lub nie niższej od 

benchmarków wartości wskaźników finansowych i operacyjnych.
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Sytuacja finansowa szpitali publicznych

• Polska służba zdrowia jest jedną z najbardziej niedofinansowanych 
w Europie – w rankingu OECD znajdujemy się na 31 z 35 miejsc. 

• Aż 40% placówek publicznych ma ujemny wynik finansowy netto.  Są one również 
nierentowne już na poziomie procedur – generują stratę 5,5% .

• 60% szpitali w ubiegłym roku osiągnęło dodatni wynik netto – stanowi to wynik gorszy 
niż w roku 2015 (63%).  Obniżył się również poziom rentowności procedur – 24% w 2016 
r. w porównaniu do 27% w roku 2015.

• W prawie wszystkich województwach w Polsce – poza wojew. podlaskim – odnotowano 
wzrost zobowiązań w porównaniu do roku ubiegłego.

• Przyczyny zadłużenia jednostek publicznych można upatrywać w: 

• braku ich rentowności,

• mało kto zastanawia się nad tym, kto i jak danym szpitalem zarządza, 

• swobodzie działań finansowych szpitali i braku działań restrukturyzacyjnych.

• W szpitalach nie porównuje się kosztów ustawowych i rynkowych i okazuje się, że 
dyrektorzy nie wykorzystują szans, które stwarza rynek – mamy wtedy do czynienia z 
kosztami, które nie powinny mieć miejsca.

• Rezultat: zadłużenie szpitali publicznych.
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Zadłużenie szpitali publicznych 

• Łączne zadłużenie publicznych zakładów opieki zdrowotnej w czwartym kwartale 
2016 r. wynosiło 11,1 mld złotych, w tym 1,8 mld zł stanowiły zobowiązania 
wymagalne.

• Łączna suma zobowiązań 50 najbardziej zadłużonych szpitali samorządowych w 
Polsce na koniec 2016 roku wynosiła 3,81 mld złotych.

• Najbardziej zadłużony szpital w Polsce posiadał łącznie 420 540 119 zł zobowiązań, 
w tym 58 213 940 zł zobowiązań wymagalnych. 
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Zadłużenie szpitali publicznych 

• Poziom zadłużenia SPZOZ-ów – ok. 11 mld zł rocznie – utrzymuje się i nie zmienia 
od wielu lat pomimo wzrostu nakładów publicznych na ochronę zdrowia.   

• W 2016 r. około 35 % łącznego zadłużenia SPZOZ-ów (3,81 mld zł) wygenerowało 
50 spośród ok. 625 szpitali publicznych, tj. około 8 % ogólnej ich liczby.

• Niemal 1,1 mld zł (około 10 % łącznej kwoty zadłużenia) wygenerowało pięć 
szpitali 
(Grudziądz,  Lublin,  Rzeszów, Legnica, Częstochowa).
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Zadłużenie szpitali publicznych 

Jakie mogą być przyczyny zadłużenia?

1.   …………………………………………………..

2.   …………………………………………………..

3.   …………………………………………………..

4.   …………………………………………………..

5.   …………………………………………………..

6.   …………………………………………………..

7.   …………………………………………………..
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Siedem grzechów głównych szpitali

1. Odejście od modelu opartego na stopniach referencji 

2. Brak spójnej polityki zdrowotnej i jej koordynatora

3. Nieracjonalna polityka inwestycyjna

4. Zbyt duża liczba szpitali w stosunku do potrzeb

5. Szpitale zbyt duże w stosunku do potrzeb

6. Szpital cennym obszarem wpływu

7. Sposób i styl zarządzania szpitalami 
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Definicja audytu

• Co to jest audyt?
jest badany pod względem zgodności, wzorcami, listami 
kontrolnymi, przepisami prawa, normami lub przepisami 
wewnętrznymi organizacji (polityki, procedury).

• Jakie znamy rodzaje audytów?
kontroli wewnętrznej. 
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Definicja audytu

• Co to jest audyt?

Audyt – niezależna ocena danej organizacji, systemu, procesu, 

projektu lub produktu.  

Przedmiot audytu jest badany pod względem zgodności z 

określonymi standardami, wzorcami, listami kontrolnymi, 

przepisami prawa, normami lub przepisami wewnętrznymi 

organizacji (polityki, procedury).

• Jakie znamy rodzaje audytów?

•Audyt finansowy, 

•Audyt operacyjny, 

•Audyt informatyczny,

•Audyt zgodności,

•Audyt śledczy

•Przegląd kontroli wewnętrznej 
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Klasyfikacja audytów

Rodzaj audytu Zakres

Finansowy Zajmuje się problemami rachunkowości, ewidencjonowaniem i 

sprawozdawczością transakcji finansowych. Zakres tego audytu obejmuje także 

kontrolę prawidłowości systemu kontroli wewnętrznej.

Operacyjny Bada wykorzystanie środków (zasobów) i ustala, czy zostały one zastosowane 

w najskuteczniejszy i najefektywniejszy sposób do realizacji celów. Audyt 

operacyjny może zawierać elementy audytu zgodności, audytu finansowego i 

audytu informatycznego. 

Informatyczny Zajmuje się kontrolą wewnętrzną środowiska systemów przetwarzania danych 

i wykorzystaniem tych systemów. Audyty IT oceniają systemy kontroli wejścia, 

wyjścia i procesu przetwarzania, systemy archiwizacji i ochrony danych oraz 

zgodności z prawem systemu komputerowego.

Zgodności Weryfikuje, czy badany obiekt przestrzega przepisów prawnych, realizuje 

określone strategie i wdraża procedury. 

Śledczy Przeprowadzany jest na żądanie kierownictwa jednostki. Jego wynikiem może 

być postępowanie sądowe lub dyscyplinarne z powodu kradzieży, 

niewłaściwego wykorzystania aktywów lub konfliktu interesów. 

Przegląd kontroli 

wewnętrznej

Najbardziej ograniczona forma audytu. Ocenie podlega prawidłowość systemów 

kontroli wewnętrznej. 
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Klasyfikacja audytów
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Klasyfikacja audytów

Różnice między audytem finansowym i audytem 
operacyjnym

Audyt  finansowy Audyt operacyjny

Cel przeprowadzenia 

audytu 

w organizacji

Ocena rzetelności 

sprawozdań finansowych 

Ocena skuteczności 

i efektywności działania

Charakter audytu

Atestacyjny – potwierdza 

pewien stan rzeczy w 

organizacji

Wyniki wykorzystuje się 

do poprawienia 

przyszłych działań 

organizacji

Dystrybucja wyników 

audytu

Użytkownicy sprawozdań 

finansowych
Najwyższe kierownictwo

Przydatność audytu 

Badanie służy celowi 

ogólnemu, jakim jest ocena 

wiarygodności sprawozdania 

finansowego

Zalecenia stanowią 

najistotniejszą część 

sprawozdania z audytu

Związek z obszarem 

pozafinansowym 

Audyt operacyjny dotyczy wszystkich aspektów 

związanych 

ze skutecznością i efektywnością działania całej

organizacji 
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Audyt operacyjny – definicja 

• Audyt operacyjny – badanie wydajności i skuteczności systemów oraz jednostek 
organizacyjnych danego podmiotu gospodarczego pod względem efektywności 
zarządzania działalnością operacyjną. 

• Audyt operacyjny dokonuje oceny sposobu, w jaki kierownictwo jednostki 
planuje swoje działania operacyjne, a następnie kontroluje realizację planów. 

• Celem audytu jest ocena sposobu organizacji podmiotu gospodarczego pod 
względem efektywności i wydajności realizowanych operacji oraz formułowanie 
zaleceń usprawniających jego funkcjonowanie. 

• Tak zdefiniowany audyt to również badanie systemu kontroli wewnętrznej 
organizacji.
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Działalność operacyjna – definicja 

• Działalność operacyjna – działalność związana z bezpośrednim wytwarzaniem 
towarów lub świadczeniem usług. Jest to zespół działań (funkcji przedsiębiorstwa) 
związanych z przetwarzaniem zasobów w wyniki rzeczowe, tzn. produkty 
(wyroby/usługi).

• Działalność operacyjna przedsiębiorstwa interpretowana jest dwojako:

• w węższym zakresie – jako zespół funkcji podstawowych przedsiębiorstwa (często 
bez sprzedaży),

• w szerszym zakresie – jako zespół funkcji podstawowych 
i pomocniczych przedsiębiorstwa.

• Pojęcie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa wprowadzone zostało do teorii i 
praktyki zarządzania przedsiębiorstwem jako uogólnienie jego działalności 
produkcyjnej i/lub usługowej.
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Istota audytu

• Audyt {…..} jest działalnością niezależną, obiektywnie zapewniającą i doradczą, 
której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej 
organizacji. 

• Audyt {…..} pomaga organizacji w osiąganiu jej celów poprzez systematyczne i 
zdyscyplinowane podejście do oceny i doskonalenia skuteczności procesów, 
kontroli i zarządzania jednostką.
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Inne definicje

• Sytuacja wyjściowa – opis i analiza stanu istniejącego przedsiębiorstwa oraz jego 
otoczenia.

• Podmiot leczniczy – podmiot wykonujący działalność leczniczą. 
Podmiotami leczniczymi są:

• Przedsiębiorcy,

• Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

• Jednostki budżetowe, w tym państwowe,

• Instytuty badawcze,

• Fundacje i stowarzyszenia,

• Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o 
stosunku Państwa do kościołów i związków wyznaniowych, 

• Jednostki wojskowe (w zakresie wykonywani działalności leczniczej).

• Program medyczny – wykaz obszarów planowanej działalności podmiotu 
leczniczego (szpitala) z uwzględnieniem listy oraz wielkości niezbędnych komórek 
organizacyjnych, jakie powinny funkcjonować w szpitalu w celu optymalnej 
realizacji planowanego zakresu świadczeń leczniczych.
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Planowanie audytu operacyjnego

• Cele audytu i jego planowanie:

• muszą pozostawać w ścisłej korelacji z aspektami, które zostaną włączone 

w spektrum audytu oraz ze zdefiniowanym wcześniej ryzykiem, 

• określenie celów audytu będzie wpływało na jego zakres a wnioski formułowane 

w etapie końcowym (sprawozdawczość) powinny stanowić odpowiedź na 

zagadnienia zadane na etapie planowania, 

• istotą czynności audytorskich będzie udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte 

w planie audytu, dlatego tak istotne jest, aby zostały one określone poprawnie. 

• Podstawowe cele procesu planowania:

• zgromadzenie danych na temat obszaru działalności jednostki, który ma być 

poddany badaniu,

• przyswojenie obszaru poddawanego badaniu,

• ocena ryzyka,

• sprecyzowanie celów i zakresu audytu,

• rozpoznanie kryteriów porównawczych dla badanej działalności.
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Planowanie audytu operacyjnego

• Elementy planowania audytu:

• ustalenie zakresu audytu poprzedza sam proces planowania audytu, który może mieć 
różne cele, np.:

• cel ogólny, czyli badanie rutynowe, 

• może służyć sprawdzeniu, czy zalecenia poprzedniej kontroli zostały wdrożone, 

• może skupiać się na określonym aspekcie działalności podmiotu. 

• zdefiniowanie zakresu audytu jest kwestią konieczną, bowiem warunkuje on 
i określa to, co będzie badane

• zakres audytu uwarunkowany jest od dostępu do informacji, doświadczenia audytora, 
czasu w jakim mają odbywać się czynności audytorskie, ich charakteru oraz od wielu 
innych czynników. 

• Zakres audytu jest zintegrowany z jego celami, co łącznie wyznacza granicę badania 

• planując zakres audytu należy rozważyć trzy główne aspekty: 

• komórki organizacyjne, które mają wejść w zakres audytu, 

• okres mający zostać poddany badaniu, 

• projekty, przedsięwzięcia, programy, jednostki, stanowiska, które mają zostać 
skontrolowane.
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Planowanie audytu operacyjnego

• Czas  – określa czas potrzeby do przeprowadzenia audytu

• W ustalaniu tej wielkości bierze się pod uwagę charakter i wielkość badanej 
jednostki, mnogość procesów, liczbę audytorów i ich praktykę.

• Zasoby ludzkie  – skompletowanie zespołu przeprowadzającego audyt 

• Odpowiedzialnym za to jest szef zespołu. Zwykle jest to osoba posiadająca 
największe doświadczenie i wiedzę w zakresie operacji będących przedmiotem 
audytu. 

• Zespół powinien być dobrany w ten sposób, aby z jednej strony zapewnić jak 
najdokładniejsze przeprowadzenie audytu, a z drugiej strony rozwój audytorów.

• Przygotowanie do audytu 

• należy zapoznać się z wszystkimi dostępnymi informacjami, które będą przydatne w 
przeprowadzeniu audytów. 
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Planowanie audytu operacyjnego

• Informacje zbierane na etapie planowania można podzielić na następujące kategorie:

• Otoczenie prawne – wszystkie akty prawne, wytyczne organów zewnętrznych, umowy 

i porozumienia istotne dla badanej działalności,

• System organizacyjny  – struktury organizacyjne, na jakich oparte jest operowanie 

jednostki. Kompetencje i zakres odpowiedzialności konkretnych osób na danych 

stanowiskach, warunki delegowania uprawnień, system podrzędności i nadrzędności 

pomiędzy funkcjami, liczebność zespołu pracowniczego oraz rejestr inwentarza 

organizacji,

• Informacje finansowe  – plany finansowe oraz sprawozdania z ich wykonania, plany 

dochodów i wydatków, zapisy i szacunki kosztów operacji z uwzględnieniem danych 

z przeszłości, które audytor traktować będzie jako punkt odniesienia,

• Polityka, procedury i instrukcje – charakteryzują metody realizacji działalności, a tym 

samym są źródłem kryteriów porównawczych.  Element ten może sam w sobie stanowić 

przedmiot kontroli pod kątem wpływu na oszczędność, wydajność i skuteczność, 

• Inne informacje  – raporty z poprzednich audytów, kontroli, przeglądów (źródła 

wewnętrzne) lub ogólnodostępne opracowania dotyczące danego problemu, obszaru jak 

na przykład publikacje naukowe, artykuły z prasy oraz wszelkie inne informacje, 

których udzielają menadżerowie.
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Planowanie audytu operacyjnego

„Gdzie jesteśmy dziś i gdzie powinniśmy zmierzać jutro?”

Audyt operacyjny powinien odpowiadać na tego typu pytanie w 
kontekście organizacji firmy, przepływów wartości, procesów 

technologicznych, standardów obsługi klienta, procesów wsparci i 
administracji.
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Etapy audyty operacyjnego

• Etapy audytu operacyjnego:

1. analiza dokumentacji m.in. schemat organizacyjny, regulaminy, procedury, 
opisy stanowisk, przegląd standardów,

2. analiza pracy na poszczególnych stanowiskach,

3. diagnoza zasobów wewnętrznych,

4. analiza SWOT organizacji,

5. mapowanie procesów- stan bieżący,

6. opracowanie sprawozdania i rekomendacji.

• Po dokonanym audycie, mającym na celu określenie poziomu efektywności 
funkcjonowania organizacji w określonym obszarze, audytor przygotowuje raport 
wraz z rekomendacjami usprawnień co do działań optymalizujących efektywność 
operacyjną organizacji.



www.formedis.pl

Istota audytu operacyjnego

Audyt operacyjny to oszacowanie potencjału doskonalenia 
przedsiębiorstwa:

• zmniejszenia kosztów operacyjnych

• zwiększenia rentowności zasobów i produktów

• konsolidacji synergicznych obszarów

• restrukturyzacji

• standaryzacji procesów

• wdrożenia świadomego outsourcingu

• zmniejszenia marnotrawstwa

• bardziej efektywnego zarządzania majątkiem

• wielu innych szans doskonalenia
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Metodologia audytu organizacyjnego  

Główne etapy przykładowego audytu:
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Raport z audytu operacyjnego

W wyniku audytu powstaje zwięzły raport, który w zależności od analizowanego 
obszaru może zawierać następujące informacje:

• analizę aktualnie istniejącego stanu rzeczy i sposobu zarządzania,

• lokalizację i charakter istniejących wąskich gardeł oraz punktów zapalnych,

• prognozy powstawania problemów w przyszłości,

• porównanie stanu do średniej sytuacji w branży,

• propozycje kierunków restrukturyzacji i wskazanie koniecznych warunków do 
ich przeprowadzenia,

• zaproponowanie kluczowych elementów do efektywnego zarządzania 
procesami.
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Korzyści z audytu operacyjnego

Kluczowe korzyści płynące z audytu operacyjnego:

• Niezależne spojrzenie na organizację 

• Identyfikacja szans jej doskonalenia

• Skrócenie czasu dojścia do optymalnych rozwiązań

• Wejście do organizacji doświadczonego konsultanta zewnętrznego i 
profesjonalne przygotowanie oraz rozpoczęcie zmian

• Jednolity raport zawierający dziesiątki wniosków szczegółowych, wnioski 
kluczowe oraz rekomendacje

• Rekomendacje ułożone w taki sposób aby ich adaptacja do strategii lub 
planu rozwoju firmy zajmowała jak najmniej czasu

• Wskazanie oczekiwanych korzyści i zagrożeń płynących z poszczególnych 
kluczowych obserwacji i rekomendacji
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Korzyści z audytu operacyjnego 

• Diagnoza (zdjęcie) bieżącej sytuacji firmy,

• Wypracowanie narzędzi służących lepszemu kształtowaniu struktury 
organizacyjnej firmy,

• Umożliwienie efektywnej realizacji strategii firmy 
w obszarze struktury organizacyjnej,

• Zoptymalizowanie działalności poszczególnych działów,

• Zwiększenie efektywności działania organizacji,

• Zoptymalizowanie działalności poszczególnych procesów,

• Zwiększenie efektywności działania organizacji,

• Wdrożenie usprawnień (np. przepływu informacji pomiędzy działami).
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Program Naprawczy podmiotu leczniczego 

Piotr Magdziarz

Partner Zarządzający FORMEDIS Medical 
Management & Consulting

Poznań, dnia 06 grudnia 2017 r.
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Program Naprawczy podmiotu leczniczego – specyfikacja niezbędnych do 

wdrożenia w podmiocie leczniczym  zmian pozwalających na osiągnięcie 

optymalnej lub nie niższej od benchmarków wartości wskaźników finansowych i 

operacyjnych.

Program Naprawczy podmiotu leczniczego
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+ optymalizacja struktury organizacyjnej

+ maksymalizacja przychodów

+ optymalizacja (redukcja) kosztów

+ restrukturyzacja zadłużenie

+ optymalne zarządzanie  należnościami, zapasami

+ optymalizacja inwestycji 

Obszary i zakres działań naprawczych:
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+ optymalizacja struktury organizacyjnej

+ optymalizacja struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego (często zbyt 

pionowa)

+ opracowanie optymalnego Programu Medycznego

Programu Medyczny to wykaz obszarów planowanej działalności Szpitala z 

uwzględnieniem listy oraz wielkości niezbędnych komórek organizacyjnych, jakie 

powinny funkcjonować w Szpitalu w celu optymalnej realizacji planowanego 

zakresu świadczeń leczniczych 

Obszary objęte działaniami naprawczymi:
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+wnioski wynikające z audytu podmiotu leczniczego, w tym w szczególności:

o wyniki finansowe poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala,

o wykorzystanie potencjału bazy łóżkowej na poszczególnych oddziałach 

łóżkowych podmiotu leczniczego przy jednoczesnym uwzględnieniu 

poziomu: średniej długości pobytu pacjentów na oddziale oraz poziomu 

wykonania umowy z NFZ przez oddział,

o wskaźnik operatywny (dotyczy oddziałów zabiegowych) – liczony jako 

liczba pacjentów, u których na danym oddziale wykonano zabieg 

operacyjny w stosunku do łącznej liczby pacjentów hospitalizowanych na 

danym oddziale),

o racjonalizacja niezbędnych nakładów inwestycyjnych (dostosowawczych i 

odtworzeniowych) w obszarze nieruchomości, sprzętu i aparatury 

medyczne oraz infrastruktury IT

Główne determinanty dla opracowania 

rekomendowanego Programu Medycznego 
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+analiza otoczenia

+opublikowana 27 czerwca 2017 r. - przez Dyrektorów OW NFZ - lista szpitali 

zakwalifikowanych do PSZ, w tym profile działalności, w jakich podmiot leczniczy 

został zakwalifikowany do PSZ

+opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia „Mapy potrzeb zdrowotnych” dla 

Województwa, z uwzględnieniem: prognoz demograficznych, prognoz 

epidemiologicznych

+czynnik społeczny - zapewnienie, jak najszerszego dostępu do usług medycznych 

mieszkańcom regionu

Główne determinanty dla opracowania 

rekomendowanego Programu Medycznego 



www.formedis.pl
www.formedis.pl

+maksymalizacja przychodów

o maksymalizacja przychodów ze sprzedaży usług medycznych 

realizowanych w ramach ryczałtu PSZ i umów NFZ 

o maksymalizacja przychodów ze sprzedaży usług medycznych 

komercyjnych - w przypadku podmiotów leczniczych działających w 

ramach spółek kapitałowych

o maksymalizacja przychodów ze sprzedaży usług okołomedycznych -

pomocniczych (laboratorium, sterylizacja, etc.)

o maksymalizacja przychodów ze sprzedaży pozostałych usług –

niemedycznych (np. najem powierzchni szpitalnych)

Obszary objęte działaniami naprawczymi:
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+optymalizacja (redukcja) kosztów

Przychody netto ze sprzedaży usług 100,0% 100,0%

Koszty na sprzedaży 100,0% 106,8%

Amortyzacja 4,0% 5,8%

Zużycie materiałów i energii 18,0% 22,0%

Usługi obce 20,0% 20,0%

Wynagrodzenia 50,0% 50,2%

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 7,0% 7,3%

Podatki i opłaty 0,5% 0,9%

Pozostałe koszty rodzajowe 0,5% 0,6%

Pozostałe przychody operacyjne 4,0%

Amortyzacja ŚT zakupionych z dotacji celowych 2,0%

Pozostałe koszty operacyjne 3,0%

Przychody finansowe 1,0%

Koszty finansowe 2,0% 4,3%

Zysk netto 0,0% -11,1%

Zysk netto + amortyzacja 4,0% -5,2%

Obszary objęte działaniami naprawczymi:
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+restrukturyzacja zadłużenie

Restrukturyzacja (redukcja części) zadłużenia na mocy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 

o redukcja części zadłużenia,

o zachowanie przez dłużnika zarządu i kontroli nad podmiotem leczniczym,

o zawieszenie wymagalności roszczeń,

o zaniechanie windykacji,

o rozłożenie pozostałej części zadłużenia na dłuższy, wynegocjowany z wierzycielami 

okres spłaty,

o brak możliwości wypowiedzenia przez niektórych kontrahentów umów na dostawy i 

usługi, pomimo braku zapłaty długów powstałych przed otwarciem postępowania,

o szybki (3-4 miesięczny w rekomendowanym przez Audytora do wdrożenia w 

Szpitalu postępowaniu przyśpieszonym) i transparentny proces.

Refinansowanie pozostałej części zadłużenia długoterminowym oraz tańszym kredytem 

(BGK)

Obszary i zakres działań naprawczych
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+ optymalne zarządzanie  należnościami, zapasami

+ optymalizacja inwestycji 

Obszary i zakres działań naprawczych
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