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Sprawozdanie 
 

z kontroli okresowej przeprowadzonej w lipcu i sierpniu 2003 roku  
w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie. 

 
 
I. Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli.  
Kontrola została przeprowadzona na podstawie: 
1. Uchwały Nr VI/72/03 z dnia 15 kwietnia 2003 roku Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie 

przeprowadzenia kontroli okresowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w 
Kościanie. 

2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad 
sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad 
jednostkami transportu sanitarnego (Dz.U. Nr 94, poz. 1079). 

 
II. Komisja do spraw przeprowadzenia kontroli. 
Kontrolę przeprowadziła komisja w składzie: 
- Karol Malicki - przewodniczący komisji 
- Kazimierz Józefowski 
- Kazimierz Dembny 
- Sylwia Sałacka 
- Adrian Kram 
na podstawie upoważnień imiennych z dnia 15 kwietnia 2003 roku wydanych przez Zarząd Powiatu 
Kościańskiego. 
Kierownictwo kontrolowanej jednostki: 
- Zbigniew Szewczyk - dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki  
  Zdrowotnej w Kościanie, 
- Paweł Banaszak  - zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, 
- Elżbieta Nowak  -  główna księgowa Samodzielnego Publicznego Zespołu  
  Opieki Zdrowotnej w Kościanie. 
 
III. Przedmiot kontroli. 
Kontrola obejmowała 2002 rok i dotyczyła: 
1. Realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń. 
2. Prawidłowości gospodarowania mieniem. 
3. Gospodarki finansowej. 
 
IV. Sposób przeprowadzenia kontroli. 
Kontrola okresowa w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie 
przeprowadzona została poprzez wizytację kontrolowanej jednostki, rozmowy z kierownictwem SP 
ZOZ oraz w oparciu o analizę poniższych dokumentów: 
1. Roczny plan rzeczowo-finansowy SP ZOZ w Kościanie. 
2. Miesięczne i kwartalne sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZOZ w 

Kościanie. 
3. Roczne sprawozdanie z działalności SP ZOZ w Kościanie. 
4. Roczne sprawozdanie rzeczowo - finansowe SP ZOZ w Kościanie. 
5. Uchwały Rady Społecznej, Rady Powiatu i Zarządu Powiatu dotyczące funkcjonowania SP ZOZ 

w Kościanie. 
 
Ad.III.1. Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń. 
W wyniku przeprowadzonej kontroli komisja przyjęła następujące ustalenia: 
1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie obejmuje swoim działaniem 

obszar Województwa Wielkopolskiego, a w szczególności teren powiatu kościańskiego. Do 
podstawowych zadań SP ZOZ należy: 
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a) udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych, 
b) udzielanie pomocy doraźnej, 
c) wykonywanie usług transportu sanitarnego, 
d) udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych, 
e) świadczenie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej, 
f) wykonywanie badań diagnostycznych, 
g) profilaktyka i szerzenie oświaty zdrowotnej, 
h) promocja zdrowia.  
Zakres i rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług jest zgodny z zakresem i rodzajem 
świadczeń zdrowotnych lub usług przewidzianych w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kościanie.  

2. Swoje zadania SP ZOZ realizuje przez następujące jednostki organizacyjne: 
a) Szpital z ogólną izbą przyjęć, położniczo-ginakologiczną izbą przyjęć, blokiem operacyjnym 

oraz oddziałami: 
- wewnętrznym, 
- opiekuńczo-leczniczym, 
- chirurgicznym, 
- intensywnej opieki medycznej, 
- ginekologiczno-położniczym, 
- dziecięcym,patofizjologii noworodka, 
- ratownictwa medycznego 

b) Szpital w Śmiglu z izbą przyjęć i oddziałem reumatologiczno-rehabilitacyjnym. 
c) Poradnie specjalistyczne: 

- poradnia preluksacyjna, 
- poradnia kardiologiczna, 
- poradnia onkologiczna, 
- poradnia diabetologiczna, 
- poradnia urologiczna, 
- poradnia wirusowego zapalenia wątroby, poradnia patologii noworodka, 
- poradnia reumatologiczna w Kościanie i Śmiglu, 
- poradnia chirurgiczna w Kościanie, Śmiglu i Czempiniu, 
- poradnia ortopedyczna w Kościanie i Śmiglu, 
- poradnia położniczo-ginekologiczna w Kościanie, Krzywiniu, Czempiniu i Śmiglu. 

d) Dział Pomocy Doraźnej z sekcją transportu sanitarnego. 
e) Dział Diagnostyczny. 
f) Pracownie rehabilitacji leczniczej. 
Jednostki organizacyjne funkcjonujące w SP ZOZ są zgodne z zapisami zawartymi w Statucie SP 
ZOZ oraz zarządzeniach wewnętrznych dyrektora Zespołu w sprawie utworzenia poradni 
specjalistycznych. 

3. W 2002 roku SP ZOZ realizował: 
a) umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, która 

zawarta została 15 grudnia 1999 roku na czas nieoznaczony. 
b) umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pogotowia ratunkowego, która 

zawarta została 15 grudnia 2000 roku na okres do 31 grudnia 2001 roku i była przedłużana na 
kolejne okresy 2002 roku. 

Ponadto SP ZOZ realizował następujące umowy na świadczenie usług zdrowotnych zawarte w 
drodze postępowania konkursowego z Wielkopolską Regionalną Kasą Chorych (Narodowym 
Funduszem Zdrowia): 
a) umowa na udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, 
b) umowa na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji, 
c) umowa na wykonywanie ambulatoryjnych badań diagnostycznych i procedur 

specjalistycznych, 
d) umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie programu profilaktyki chorób 

układu krążenia, 
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e) umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie programu wczesnego wykrywania 
raka gruczołu krokowego u mężczyzn z roczników 1933 do 1952, 

f) umowa w na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie programu profilaktyki raka piersi 
u kobiet z roczników od 1943 do 1952. 

Powyższe umowy zostały zawarte na okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. 
4. W 2002 roku uległ rozszerzeniu profil udzielanych przez SP ZOZ świadczeń medycznych. W 

ramach umowy na świadczenie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych 
utworzono następujące poradnie: kardiologiczną, diabetologiczną, onkologiczną, preluksacyjną, 
wirusowego zapalenia wątroby, patologii noworodków i wcześniaków oraz szkołę rodzenia. 
Ponadto utworzony został oddział rehabilitacji dziennej, zakontraktowano, w ramach oddziału 
opiekuńczo-leczniczego, łóżka opieki paliatywnej, Zespół uruchomił dodatkowe punkty udzielania 
świadczeń specjalistycznych w zakresie chirurgii w Czempiniu, reumatologii w Kościanie oraz 
ortopedii w Śmiglu. Świadczenia zdrowotne w Szpitalu wykonywane są zgodnie z 
zapotrzebowaniem, planowo, w miarę możliwości bez zbędnego okresu oczekiwania. Czas 
oczekiwania na wizytę poradni ortopedycznej wynosi około 4 tygodni, poradni  kardiologicznej od 
4 do 6 tygodni, natomiast w poradni urologicznej około 2 tygodni. 

5. W 2002 roku SP ZOZ wykonał zakontraktowaną wartość świadczeń zdrowotnych w zakresie 
lecznictwa stacjonarnego. Większa ilość świadczeń zdrowotnych w lecznictwie stacjonarnym w 
stosunku do zakontraktowanej wykonana została na następujących oddziałach: chirurgicznym, 
wewnętrznym, położniczo-ginekologicznym, dziecięcym, intensywnej opieki medycznej, 
reumatologiczno-rehabilitacyjnym oraz w zakresie kardiologii, rehabilitacji dziennej i w izbie 
przyjęć.  
W zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej wartość wykonanych świadczeń przekroczyła wartość 
kontraktu o 73%.  
Kontrakt nie został wykonany na oddziałach: noworodków (zdrowych i na patologii), opiekuńczo-
leczniczym i paliatywnym. Brak wykonania kontraktu na oddziale noworodków zdrowych 
spowodowany jest głównie spadkiem liczby porodów.  

6. SP ZOZ nie wykonał zakontraktowanej w Wielkopolskiej Regionalnej Kasie Chorych 
(Narodowym Funduszu Zdrowia) liczby świadczeń zdrowotnych wykonywanych w poradniach 
specjalistycznych. Mniejsza liczba świadczeń w stosunku do wykupionych wykonana została w 
poradni: ginekologiczno-położniczej, chirurgicznej, urologicznej, ortopedycznej, preluksacyjnej, 
kardiologicznej, onkologicznej, diabetologicznej, poradni wirusowego zapalenia wątroby, 
patologii noworodków, szkole rodzenia. Przekroczenie liczby zakontraktowanych świadczeń 
nastąpiło jedynie w poradni reumatologicznej. Kontrakt w zakresie poradni specjalistycznych 
wykonany został na poziomie 82%. 

7. Wykonanie kontraktu w zakresie ambulatoryjnych badań diagnostycznych i procedur 
specjalistycznych nastąpiło na poziomie 92%. Przekroczenie kontraktu wystąpiło w przypadku 
kolonoskopii, a jego niewykonanie w przypadku sigmoidoskopii i bronchoskopii. 

8. Wartość wykonanych świadczeń, w stosunku do zakontraktowanych, przekroczona została o 15% 
w przypadku umowy na udzielanie świadczeń w zakresie programu profilaktyki raka piersi u 
kobiet z roczników od 1943 do 1952. Natomiast w przypadku świadczeń w zakresie programu 
wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego u mężczyzn z roczników od 1933 do 1952 
kontrakt został zrealizowany w 42%. 

9. Zatrudnienie. 
Podstawową formą zatrudnienia pracowników są umowy o pracę. Jedynie w przypadku lekarza 
zatrudnionego w poradni urologicznej oraz lekarzy konsultantów stosuje się umowy zlecenie. W 
SP ZOZ zatrudnionych jest 448 pracowników na 436,89 etatach. Stan zatrudnienia jest 
porównywalny z rokiem ubiegłym. 

10. Sprzęt i aparatura medyczna. 
Sprzęt i aparatura medyczna SPZOZ, znajdujące się pod stałą kontrola serwisu technicznego, 
eksploatowane są zgodnie z warunkami bezpieczeństwa pracy. W 2002 roku SP ZOZ dokonał 
zakupu: 
- samochodu sanitarnego Mercedes, 
- aparatu do badań mammograficznych z wyposażeniem, 
- maszyny wywołującej typu OPIMAX, 
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- zestawu do histeroskopii, 
- zestawu wysiłkowego EKG z bieżnią, 
- wanny do masazu kończyn górnych, 
- wanny do masażu kończyn dolnych, 
- aparatu do krioterapii, 
- zestawu atlas OLIMP 04, 
- zszywacza organów, 
- kardiomonitorów – 5 szt. 
- defibrylatorów – 4 szt., 
- pulsoksymetrów – 2 szt., 
- respiratora transportowego, 
- ssaka chirurgicznego, 
- dwóch automatów do mycia i dezynfekcji, 
- głowicy do badań usg ginekologicznych, 
- wózka gąsienicowego TREPENKULI. 
Ponadto w roku 2002 zmodernizowano istniejącą sieć komputerową w budynku biurowym oraz 
w izbie przyjęć, a we wszystkich oddziałach szpitalnych oraz komórkach organizacyjnych 
udzielających świadczeń zdrowotnych zainstalowano nową sieć komputerową. Zakupiono 36 
zestawów komputerowych, 11 drukarek laserowych, 6 drukarek igłowych oraz serwer wraz z 
zasilaczem. 
Zakupu sprzętu i aparatury medycznej oraz sprzętu komputerowego dokonano zgodnie z 
uchwałami Rady Społecznej SP ZOZ: 
- nr 16/III/2002 z dnia 10 stycznia 2002 roku w sprawie zaopiniowania zakupu aparatury i 

sprzętu medycznego SP ZOZ, 
- nr 17/III/2002 z dnia 10 stycznia 2002 roku w sprawie zaopiniowania zakupu aparatury i 

sprzętu medycznego SP ZOZ, 
- nr 18/ III/2002 z dnia 10 stycznia 2002 roku w sprawie zaopiniowania zakupu aparatury i 

sprzętu medycznego SP ZOZ, 
- nr 20/III/2002 z dnia 14 marca 2002 roku w sprawie zaopiniowania planu inwestycyjnego na 

2002 rok  
- nr 26/III/2002 Rady Społecznej z dnia 29 października 2002 roku w sprawie zaopiniowania 

zmian w planie inwestycyjnym na 2002 rok.  
Poza zaopiniowanym planem zakupów dokonano zakupu respiratora transportowego. Środki na 
jego zakup pochodziły z dotacji celowej Ministerstwa Zdrowia na wyposażenie Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego. 

11. W 2002 roku Rada Społeczna SP ZOZ uchwałą nr 23/III/2002 z dnia 22 kwietnia 2002 roku 
uchwaliła zmiany Statutu SP ZOZ oraz tekst jednolity Statutu. Zmiana Statutu oraz tekst jednolity 
został zatwierdzony przez Radę Powiatu Kościańskiego uchwałą nr XLI/34/02 z dnia 18 czerwca 
2002 roku. Wykonując powyższe uchwały SP ZOZ wystąpił do Wojewody Wielkopolskiego o 
wpisanie w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej zmian Statutu. 

 
Komisja wnioskuje o: 
1. Zwiększenie dostępności do usług świadczonych w poradniach: kardiologicznej, ortopedycznej i 

urologicznej. 
 
Ad.III.2. Prawidłowość gospodarowania mieniem. 
W wyniku przeprowadzonej kontroli komisja przyjęła następujące ustalenia: 
1. Wykorzystanie karetek pogotowia w 2002 roku. 

W dyspozycji stacji pogotowia w roku 2002 były dwie karetki przewozowe oraz jedna karetka 
reanimacyjna. W ciągu dnia tj. od godziny 700 do godziny 1900 teren obsługiwany był przez 3 
zespoły, tj. 1 zespół wypadkowy oraz 2 zespoły przewozowe. W godzinach od 1900 do 700 
funkcjonuje 1 zespół wypadkowy oraz 1 zespół przewozowy. Natomiast w soboty, niedziele i 
święta SP ZOZ udostępnia 2 zespoły wypadkowe oraz 1 zespół przewozowy. 
Wyposażenie karetki reanimacyjnej: 
- respirator, 
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- defibrylator, 
- aparat EKG, 
- nosze podbieraki, 
- wózek kardiologiczny, 
- ssak, 
- butla tlenowa. 
Wyposażenie karetek przewozowych: 
- nosze transportowe, 
- butla tlenowa. 
Karetki przejechały około 250 tysięcy kilometrów, z czego:  
- około 56 tys. km - wyjazdy wypadkowe,  
- około 60 tys. km - przewozy zlecone przez SPZ ZOZ, 
- około 46 tys. km - przewozy zlecone przez niepubliczne zakłady podstawowej opieki 

zdrowotnej,  
- około 82 tys. km - przewozy pacjentów na dializy. 

2. Wykorzystanie mammografu. 
Miesięczna wartość kontraktu w zakresie programu profilaktyki raka piersi u kobiet z roczników 
od 1943 do 1952 wynosiła w 2002 roku 2040 zł. W ramach wykonania przedmiotowej umowy 
przebadano w ubiegłym roku 720 kobiet. Ponadto SP ZOZ wykonywał nieodpłatnie badania 
kobiet, które otrzymały skierowanie na mammografię od lekarza specjalisty (poza rocznikami od 
1943 do 1952).  

3. Wykorzystanie ultrasonografów. 
W pracowni diagnostycznej SP ZOZ w Kościanie wykonano 7206 badań, na oddziale chirurgii 
915 badań, w Śmiglu 206 badań. 

4. Wykorzystanie rentgena. 
Pracownia rtg czynna jest w dni powszednie od godziny 700 do 2200, w soboty od godziny 700 do 
1500 (później dyżur telefoniczny), w niedziele dyżur pod telefonem. 
W 2002 roku w szpitalu SP ZOZ wykonano 7092 badania i 15217 badań ambulatoryjnych, 
natomiast w w Śmiglu 4897 badań. 

5. Wykorzystanie sprzętu znajdującego się w oddziale rehabilitacji dziennej. 
W 2002 roku w oddziale rehabilitacji dziennej wykonano 75481 zabiegów.  

6. Laboratorium  
W laboratorium SP ZOZ wykonano w 2002 roku 116804 badania i 46132 badań zleconych przez 
podmioty zewnętrzne. W laboratorium w Śmiglu wykonano 8038 badania i 24500 badań 
zleconych przez inne podmioty, natomiast w Krzywiniu 19179 badań. 

7. Zakupów sprzętu i aparatury medycznej dokonano w oparciu o obowiązujące uchwały organu 
założycielskiego oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej SP ZOZ. Sprzęt i 
aparatura medyczna znajduje się pod stałą kontrolą serwisu technicznego, co gwarantuje 
techniczną sprawność i jej eksploatację zgodnie z warunkami bezpieczeństwa.  

 
Komisja wnioskuje o: 
1. Zwiększenie stopnia wykorzystania sprzętu i aparatury medycznej poprzez wykonywanie 

odpłatnych świadczeń zdrowotnych lub usług dla mieszkańców powiatu. 
2. Przeanalizowanie możliwości zwiększenia konkurencyjności cen świadczonych przez SP ZOZ 

badań i usług zdrowotnych. 
3. Zwiększenie wykorzystania i dostępności badań świadczonych w pracowni rtg. 
 
Ad.III.3. Gospodarka finansowa 
1. Kontrola działań SP ZOZ Kościan określonych we wnioskach dotyczących zakupu aparatury i 

sprzętu medycznego. 
a) Wniosek na zakup wywoływarki automatycznej do zdjęć RTG - wersja mammograficzna.  

W wyniku przetargu wybrano firmę WZF Foton S.A., Warszawa. W dokumentacji księgowej 
znajduje się faktura vat nr 2/000055f/02 z 18.04.2002 r. wystawiona przez WZF Foton S.A., 
Warszawa za zakup wywoływarki Optimax wg umowy z dnia 21.02.2002 r., na kwotę 
21.465,90 zł. 
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b) Wniosek na zakup głowicy dopochwowej do aparatu USG typu Logiq 200.  
W wyniku przetargu wybrano firmę POASM Pyramed, Poznań. W dokumentacji księgowej 
znajduje się faktura vat nr 2/02 z 29.03.2002 r. wystawiona przez POASM Pyramed, Poznań 
za zakup głowicy dopochwowej wg umowy z dnia 01.03.2002 r., na kwotę 38.094,66 zł. 

c) Wniosek na zakup mammografu. 
W wyniku przetargu wybrano firmę TIMKO Sp. z o.o., Warszawa. W dokumentacji księgowej 
znajduje się faktura vat nr 17/2002 z dnia 11.02.2002 r. wystawiona przez TIMKO Sp. z o.o., 
Warszawa za zakup mammografu z wyposażeniem wg umowy z dnia 11.01.2002 r., na kwotę 
219.470 zł. 

2. Kontrola kwartalnych sprawozdań o przychodach, kosztach i wyniku finansowym 
SP ZOZ Kościan. 
Kwartalne sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym z działalności 
SP ZOZ Kościan sporządzane są w określonych terminach i przedstawiane Zarządowi Powiatu 
Kościańskiego oraz Radzie Społecznej SP ZOZ w Kościanie. 
W toku kontroli stwierdzono, iż sprawozdania obejmują: 
a) plan rzeczowo-finansowy przychodów oraz jego wykonanie za I, II, III, IV kwartał 

2002 r.; 
b) plan rzeczowo-finansowy kosztów oraz jego wykonanie za I, II, III, IV kwartał 2002 r.; 
c) analizę kosztów za I, II, III, IV kwartał 2002 r.; 
d) analizę finansową za I, II, III, IV kwartał 2002 r.; 
e) realizację kontraktów z Wielkopolską Regionalną Kasą Chorych w Poznaniu za I, II, III, IV 

kwartał 2002 r.; 
f) stan zatrudnienia w SP ZOZ Kościan za I, II, III, IV kwartał 2002 r. 

3. Kontrola rocznego planu rzeczowo-finansowego SP ZOZ Kościan. 
W trakcie kontroli stwierdzono, iż SP ZOZ Kościan działalność finansową w 2002 r. prowadził 
na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowego na 2002 r. zaopiniowanego Uchwałą Nr 
19/III/2002 Rady Społecznej SP ZOZ w Kościanie z dnia 14.03.2002 r. 
Podczas kontroli dokonano analizy planu rzeczowo-finansowego za okres styczeń – grudzień 
2002 r., stwierdzając: 
a) przychody SP ZOZ w Kościanie wg planu oraz wykonanie: 
 

Przychody Plan Wykonanie Wykonanie w % 
Sprzedaż usług zdrowotnych, w tym: 19 365 067,26 20 184 927,32 104,23 
- umowa z WRKCH 18 524 099,50 19 371 158,81 104,57 
- pozostałe podmioty 840 967,76 813 768,51 96,77 
Pozostała działalność 383 700,04 334 733,09 87,24 
Przychody finansowe 1 050 000,00 613 675,54 58,45 
Pozostałe przychody operacyjne 774 786,36 446 201,06 57,59 
Razem 21 573 553,66 21 579 537,01 100,03 
 

b) koszty SP ZOZ w Kościanie wg planu oraz wykonanie: 
 

Koszty Plan Wykonanie Wykonanie w % 
Działalność operacyjna, w tym: 21 439 271,72 21 171 054,17 98,75 
- materiały 3 436 817,58 3 531 672,22 102,76 
- usługi obce 1 962 413,53 1 978 941,43 100,84 
- podatki i opłaty 93 705,90 220 513,80 235,33 
- wynagrodzenia 11 546 952,19 10 886 269,45 94,28 
- świadczenia na rzecz pracowników 2 711 924,27 2 621 473,85 96,66 
- zużycie energii 572 815,39 531 928,32 92,86 
- amortyzacja 1 114 642,86 1 278 110,07 114,67 
Pozostałe koszty (podróże służbowe, OC, 
itp.) 134 281,94 122 145,03 90,96 
Pozostałe koszty operacyjne  452 550,80  
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Koszty finansowe  401,00  
Podatek dochodowy  1275,00  
Razem 21 573 553,66 21 625 280,97 100,24 
 

Podczas analizy wykonania planu rzeczowo-finansowego stwierdzono, że: 
a) wykonanie przychodów finansowych w stosunku do założonego planu wyniosło 58,45 %, 
b) wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych w stosunku do założonego planu wyniosło 

57,59 %, 
c) wykonanie kosztów na działalności operacyjnej odnośnie podatków i opłat w stosunku do 

założonego planu wyniosło 235,33 %, 
d) znaczny wzrost pozostałych kosztów operacyjnych w stosunku do 2001 r. 
W związku z powyższym poproszono p. Zbigniewa Szewczyka dyrektora SP ZOZ 
w Kościanie o złożenie stosownych wyjaśnień oraz o przedstawienie, jakie pozycje wchodzą w 
skład pozostałych kosztów operacyjnych. 

4. Kontrola rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego SP ZOZ Kościan. 
W trakcie kontroli stwierdzono, iż roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe za 2002 r. 
w SPZOZ Kościan zostało poddane analizy przez niezależnego biegłego rewidenta. W opinii 
badającego zapisano, że: „Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 
49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego 
sprawozdania finansowego, są z nim zgodne”. W związku z tym odstąpiono od kontroli rocznego 
sprawozdania rzeczowo-finansowego za 2002 r. 

5. Kontrola finansowania i rozliczenie szpitalnego oddziału ratunkowego za okres 2001 - 30.06.2003 
r. 

W trakcie kontroli dokonano analizy środków poniesionych w latach 2001 - 2003 na inwestycję 
pod nazwą szpitalny oddział ratunkowy. 
Źródłem finansowania inwestycji w latach 2001 - 2003 były: 

 
L.p. Źródła finansowania Kwota 

1 Środki własne SPZOZ Kościan 1 700 559,79 
2 Dotacje celowe z budżetu państwa 270 193,00 
3 Dotacje celowe z budżetu powiatu kościańskiego 241 348,00 

Razem 2 212 100,79 
 

w tym dotacji celowych: 
 

L.p. 
Kwota 
dotacji 
celowej 

Przeznaczenie dotacji celowej 

Dotacje celowe przyznane w 2002 r. 
1 41 348 z budżetu państwa na adaptację pawilonu na szpitalny oddział ratunkowy 
2 41 348 z środków powiatu na adaptację pawilonu na szpitalny oddział ratunkowy 
3 28 845 z budżetu państwa na adaptację pawilonu na szpitalny oddział ratunkowy 

Dotacje celowe przyznane w 2003 r. 
1 200 000 z budżetu państwa na Program Zintegrowane Ratownictwo Medyczne 
2 200 000 z środków powiatu na Program Zintegrowane Ratownictwo Medyczne 

511 541 Razem 
 

Natomiast wydatki w latach 2001 – 2003 wyniosły: 
a) wydatki w 2001 r. wyniosły 493.440,38 zł w tym: 

 
L.p. Nazwa Wartość 

1 roboty budowlane 4 150,00 
2 pozostałe koszty 2 257,53 
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Razem 6 407,53 
 
L.p. Nazwa sprzętu Wartość 

1 aparatura i sprzęt medyczny 487 032,85 
Razem 487 032,85 

 
b) wydatki w 2002 r. wyniosły 381.018,46 zł w tym: 

 
L.p. Nazwa Wartość 

1 roboty budowlane 362 123,78 
3 pozostałe koszty 5 943,67 

Razem 368 067,45 
 
L.p. Nazwa sprzętu Wartość 

1 aparatura i sprzęt medyczny 12 951,01 
Razem 12 951,01 

 
c) wydatki w 2003 r. wyniosły 1.337.641,95 zł w tym: 

 
L.p. Nazwa Wartość 

1 roboty budowlane 1 305 019,90 
3 pozostałe koszty 32 622,05 

Razem 1 337 641,95 
 

W toku analizy stwierdzono, iż SPZOZ w Kościanie w latach 2001 – 2003 r. poniósł koszty w 
wysokości 2.372.915,79 zł natomiast nakłady finansowe w wysokości 2.212.100,79 zł. Różnica w 
wysokości 160.815,00 zł pomiędzy kosztami a nakładami wynika z przeksięgowania 11,55 % 
wartości robót z pawilonu chirurgicznego. 
Ponadto należy zaznaczyć, że w okresie od 01.01.2003. do 30.06.2003 r. SPZOZ Kościan 
przeznaczył na oddział ratownictwa medycznego środki w wysokości 1.337.641,95 zł. W 
związku z tym łączna kwota poniesionych środków (wraz z wartością robót pawilonu 
chirurgicznego) od rozpoczęcia inwestycji do dnia 30.06.2003 r. wyniosła 2.212.100,79 zł. 

 
* * * * * * * 

Komisja stwierdziła, że funkcjonowanie i działalność Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kościanie w 2002 roku było zgodne z zasadami legalności, gospodarności, celowości i 
rzetelności. Rok 2002 zamknął się dla Zespołu ujemnym wynikiem finansowym. Jednakże należy 
podkreślić, że Wielkopolska Regionalna Kasa Chorych (Narodowy Fundusz Zdrowia) nie zapłaciła za 
świadczenia zdrowotne wykonane przez SP ZOZ ponad zawarte kontrakty. Uregulowanie tych 
wierzytelności oznaczałoby dla Zespołu zysk finansowy. 
 
Po przeprowadzonej kontroli komisja sporządziła protokół i zakończyła kontrolę Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie z dniem 14 sierpnia 2003 roku.  
 
 
 

Przewodniczący Komisji 
     (-) 

        Karol Malicki  
   


