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W związku z obowiązkiem sporządzenia i  podania do publicznej wiadomości informacji 

o realizowanej strategii podatkowej przez podatników, o których mowa w art.27c  

ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych (Dz.U. z 2021 r, poz. 1800 z późn. zmianami , dalej: „ustawa o CIT”), 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie prezentuje 

informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2021.  

Szpital znajduje się na liście podatników dostępnej na stronie Ministerstwa Finansów 

pod pozycją 2483. 

 
1. Wprowadzenie do informacji o realizowanej strategii podatkowej  

za rok podatkowy 2021 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie  

jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej wpisanym do Krajowego 

Rejestru Sądowego w Rejestrze Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, w dniu 

26.07.2001r. pod numerem KRS 0000030801. 

Jednostka powstała w dniu 18.11.1975 r. Zarządzeniem nr 97/75 Wojewody 

Konińskiego. Zarządzeniem Nr 65 z dnia 31.07.1998 r. Wojewody Konińskiego 

przekształcono Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie w samodzielny publiczny 

zakład opieki zdrowotnej.  

Właścicielem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. 
 

Jednostka prowadzi działalność w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, 

zapobiegania powstawaniu chorób i urazów, a także szerzenia oświaty zdrowotnej            

i  promocji zdrowia. 

W ramach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego  

w Koninie funkcjonują trzy zakłady lecznicze: 

- Szpital, 

- Ambulatorium, 
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- Opieka medyczna. 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie to nowoczesna, 

wysokospecjalistyczna placówka świadcząca usługi dla mieszkańców miasta i regionu. 

Składa się  z dwóch kompleksów budynków położonych po obu stronach Warty: 

istniejącego od 1975 r. budynku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1  

oraz budynków przy ul. Szpitalnej 45, włączonych w grudniu 1998 r. do zakresu 

działania placówki. Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego  

w Koninie przy ul. Szpitalnej 45 jest jednym z największych szpitali w województwie 

wielkopolskim, spełniającym zadania szpitala wielospecjalistycznego, obejmującym 

swoją opieką region koniński liczący ponad pół miliona mieszkańców.  

Szpital posiada 811 łóżek. Rocznie przyjmuje blisko 110 tys. osób. Hospitalizuje około 

40 tys. pacjentów, wykonuje około 10 tys. zabiegów operacyjnych, z porad  

w przyszpitalnych poradniach specjalistycznych korzysta około 60 tys. chorych. 

Działalność lecznicza skupiona jest w 24 oddziałach, Zakładzie Pielęgnacyjno-

Opiekuńczym, 19 poradniach specjalistycznych, Zakładzie Fizjoterapii i zakładach 

diagnostycznych, których wizytówką jest wykwalifikowana kadra dysponująca 

nowoczesną aparaturą medyczną. Dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych, dotacji 

oraz środków własnych Szpital podlega systematycznie modernizacji  

i rozszerza działalność leczniczą. 

Obsługa Szpitala pozwala na kompleksowe zabezpieczenie każdego chorego  

w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, bez względu na przyczynę.  

Koniński Szpital leczy pacjentów z wszelkimi obrażeniami (również wielonarządowymi 

i oparzeniami), z zachorowaniami internistyczno-kardiologicznymi, neurologicznymi  

i toksykologicznymi. Specjalistyczną opieką objęci są: dorośli, dzieci i kobiety ciężarne.  

Na takie kompleksowe leczenie pozwala wyspecjalizowany personel medyczny  

oraz baza lokalowa wyposażona w wysokospecjalistyczny sprzęt pozyskany w dużej 

części dzięki dotacjom i środkom unijnym.  
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Ponadto zadaniem Szpitala jest uczestniczenie w realizacji celów dydaktycznych  

oraz w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego 

lub wykonujących zawód medyczny. W zakresie kształcenia pielęgniarek i położnych 

Szpital współpracuje z Akademią Nauk Stosowanych w Koninie. 

Szpital prowadzi także wyodrębnioną organizacyjnie działalność gospodarczą, 

polegającą przede wszystkim na wynajmie pomieszczeń, powierzchni  

oraz świadczeniu usług parkingowych. 

 
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie do dnia  9 września 2021 r. posiadał certyfikat 

akredytacyjny nr 2018/66 wydany w dniu 10 września 2018 r. przez Ministerstwo 

Zdrowia. Podczas ostatniej wizyty akredytacyjnej Centrum Monitorowania Jakości  

w Ochronie Zdrowia oceniło, że Szpital spełnia 79% możliwej do uzyskania liczby 

punktów w zakresie standardów określonych obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 

18 stycznia 2010 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania 

świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali (Dz. Urz. MZ. z 2010 r.  

Nr 2 poz. 24). 

W celu odnowienia certyfikatu w dniu 9 marca 2021 r. złożono wniosek o ponowną 

akredytację, jednak do chwili obecnej Szpital nie został oceniony z uwagi na bardzo 

dużą ilość jednostek będących na liście szpitali oczekujących na wizytę akredytacyjną. 

Termin wizyty akredytacyjnej został wyznaczony na 8-10 lutego 2023 r. 

 
Realizacja powyższych zadań Szpitala w obszarze podatków oznacza dbałość  

o prawidłowe i terminowe wywiązywanie się ze wszystkich obowiązków wynikających 

z przepisów prawa podatkowego. Szpital nie podejmuje żadnych działań w zakresie 

unikania opodatkowania i jednocześnie identyfikuje i ogranicza ryzyka podatkowe. 

Ponadto dokłada wszelkich starań w celu utrzymania transparentnych i uczciwych 

relacji z organami podatkowymi. 
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2. Informacje o stosowanych przez Szpital procesach oraz  procedurach 

dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających  

z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie 

Przy realizacji ciążących na Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana 

Ostrzyckiego w Koninie obowiązków podatkowych, zastosowanie znajdują 

następujące procedury i instrukcje: 

- Polityka Rachunkowości, 

- Regulamin udzielania zamówień publicznych, 

- Instrukcja inwentaryzacyjna 

- Instrukcja obiegu dokumentów. 

Szpital działa zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz ustanowionymi 

regulacjami wewnętrznymi. Celem nadrzędnym Szpitala jest zapewnienie rzetelności  

i terminowości realizacji obowiązków podatkowych i w związku z tym Szpital  

na bieżąco je identyfikuje. Wprowadzone zasady  postępowania oraz stosowany 

system kontroli wewnętrznej umożliwiają przestrzeganie przepisów podatkowych, 

składanie poprawnych zeznań podatkowych oraz terminowe regulowanie należnych 

kwot podatków. W celu zminimalizowania ryzyka podatkowego pracownicy biorą 

udział w szkoleniach w zakresie podatków, korzystają z fachowych czasopism  

oraz w razie potrzeby konsultują się z Kancelarią Prawną obsługującą Szpital. 

 
3. Informacja o stosowanych w 2021 r. dobrowolnych formach współpracy  

z organami Krajowej Administracji Skarbowej 

W 2021 r. Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie  

nie stosował dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji 

Skarbowej. 
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4. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej 

informacji  o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a §1 pkt 10 

Ordynacji podatkowej 

W 2021 r. Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie  

nie zidentyfikował żadnego schematu podatkowego, o których mowa w art. 86a § 1 

pkt 10 Ordynacji podatkowej, w związku z tym nie przekazał Szefowi Krajowej 

Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych. 

 
5. Informacje dotyczące realizacji w 2021 r. obowiązków podatkowych  

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie w 2021 r. 

realizował obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie 

następujących podatków: 

- Podatek dochodowy od osób prawnych CIT, 

- Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT, 

- Podatek od towarów i usług VAT, 

- Podatek od środków transportowych, 

- Podatek od nieruchomości. 

 
6. Informacje o transakcjach  z podmiotami powiązanymi w rozumieniu  

art. 11a ust.1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 

których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu 

przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego 

zatwierdzonego sprawozdania finansowego Szpitala, w tym podmiotami 

niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie nie jest 

powiązany z  innymi podmiotami w rozumieniu art. 11a ust.1 pkt 4 ustawy o podatku 
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dochodowym od osób prawnych i w związku z powyższym nie realizuje transakcji  

z takimi podmiotami, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów  

w rozumieniu przepisów o rachunkowości. 

 
7. Informacja o planowanych lub podejmowanych przez Szpital działaniach 

restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań 

podatkowych Szpitala lub podmiotów powiązanych w rozumieniu  

art.11a ust.1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie w 2021 r.  

nie podejmował żadnych działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ  

na wysokość zobowiązań podatkowych. 

 
8. Informacje o złożonych przez Szpital wnioskach o wydanie ogólnej 

interpretacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, 

wiążącej informacji stawkowej lub wiążącej informacji akcyzowej 

W roku 2021 r. Szpital nie składał wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji 

prawa podatkowego, wniosków o wydanie ogólnej interpretacji prawa podatkowego, 

wiążącej informacji stawkowej ani wiążącej informacji akcyzowej. 

 
9. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych Szpitala  

na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową 

wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 

ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 

 o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a 

§10 Ordynacji podatkowej  
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Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie w roku 

podatkowym 2021 nie dokonywał rozliczeń podatkowych na terytoriach  

i w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych  

w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust.2 ustawy  

o podatku dochodowym od osób prawnych i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy  

o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie  art. 86a §10 

Ordynacji podatkowej. 
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