
UCHWAŁA NR 3078/2016 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 29 grudnia 2016 roku 
 

 
 

w sprawie: przyznania nagrody rocznej dla Pana Jacka Łukomskiego – Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego  
w Poznaniu. 
 
 
 
 
 Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa                     
(Dz. U. z 2016 r., poz. 486) art.10 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących 
niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2015 r., poz. 2099 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
uchwala, co następuje: 
 
 

 

§ 1. 

Przyznaje się nagrodę roczną dla Pana Jacka Łukomskiego – Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu    
w wysokości 3 - krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektora w roku 2015. 
 

   

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Uzasadnienie do uchwały nr 3078/2016 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z  dnia 29 grudnia 2016 roku 
 

w sprawie: przyznania nagrody rocznej dla Pana Jacka Łukomskiego – Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego  
w Poznaniu. 
 
 

Wnioskiem z 20 czerwca 2016 r. Rada Społeczna Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wystąpiła  

o przyznanie nagrody rocznej dla Pana Jacka Łukomskiego w wysokości 3 – krotnego przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia dyrektora w 2015 r. Analizując wyżej wymieniony wniosek, ustalono co następuje.  

Szpital Wojewódzki w Poznaniu w 2015 r. wygenerował stratę netto w wysokości 5 399 156, 92 zł.       W 

2014 r. strata ta wynosiła 4 997 074, 93 zł. W analizowanym okresie strata zwiększyła się o 402 081, 99 zł.  

Wartości wskaźników rentowności (wsk. rentowności majątku ROA (%): 2014r. – (-)5,94,  

2015 r. – (-)6,86, wsk. rentowności kapitału ROE (%): 2014 r. – (-)46,72, 2015 r. – (-)94,74), podobnie jak  

w roku ubiegłym, osiągnęły wartości ujemne. Pogorszeniu uległ wskaźnik rentowności kapitału własnego,  

w przypadku drugiego wskaźnika odnotowano również niewielkie pogorszenie w stosunku do roku poprzedniego. 

Wartości wskaźników rentowności świadczą o pogorszeniu efektywności zarządzania posiadanymi zasobami. 

W analizowanym okresie wskaźniki płynności (wsk. płynności bieżącej: 2014 r. – 0,88, 2015 r. – 0,86, wsk. 

płynności szybkiej: 2014 r. – 0,65, 2015 r. – 0,64) kształtowały się minimalnie poniżej poziomu z roku 2014 i poniżej 

poziomu uznanego za pożądany, co wskazuje na zagrożenie utrzymania płynności finansowej. Szpital terminowo 

reguluje zobowiązania, o czym świadczy brak zobowiązań wymagalnych na koniec 2015r. Wartość wskaźnika 

wypłacalności środkami pieniężnymi na koniec 2015 r. wynosiła 0,02, co oznacza, że na uregulowanie 1 zł 

zobowiązań krótkoterminowych Jednostka posiadała w 2015 r. 0,02 zł. 

Wartość ogólnego wskaźnika zadłużenia w 2015r. utrzymuje się na niskim poziomie  

(wsk. ogólnego zadłużenia: 2014 r. – 0,36, 2015 r. – 0,36, wsk. pokrycia zadłużenia kapitałami własnymi: 2014 r. – 

2,80, 2015 r. – 5,01). Fundusz własny stanowi 7,24  % sumy pasywów ogółem i pokrywa aktywa trwałe  

w 8,92%, co świadczy o małej stabilności finansowej Szpitala. 

W 2015 roku Szpital realizował i rozpoczął realizację szeregu inwestycji, mających na celu podniesienie 

jakości świadczonych usług i rozszerzenie oferty dla pacjentów. Pomimo ponoszonych nakładów na inwestycje i 

zakupy inwestycyjne, Szpital utrzymał płynność finansową i nie ma problemów z bieżącym regulowaniem 

zobowiązań, o czym świadczy brak zobowiązań wymagalnych na 31.12.2015 r. 

Szpital w 2015 r. regulował terminowo płatności publiczno – prawne. 

Roczne sprawozdanie finansowe za 2015 rok Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu zostało zatwierdzone 

przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 2322/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku.  

Wypłata nagrody nie spowoduje negatywnych skutków finansowych dla Szpitala. 

W świetle powyższego uzasadnionym jest przyznanie nagrody w wysokości 3 - krotnego przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia dyrektora w roku 2015. 

W związku z powyżej przytoczoną argumentacją zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 

  


