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I. Informacje ogólne 
 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie jest publicznym zakładem opieki 
zdrowotnej działającym w formie samodzielnej jednostki, pokrywając z własnych i uzyskiwanych 
przychodów koszty działalności i zobowiązania. SP ZOZ prowadzi gospodarkę finansową na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej. 

 
Podstawowym zadaniem SP ZOZ jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, zapobieganie powstawaniu 

chorób i urazów oraz upowszechnianie oświaty zdrowotnej i promocja zdrowia. 
W szczególności do zadań Zespołu należy: 
1) udzielanie świadczeń w zakresie opieki specjalistycznej w formie opieki ambulatoryjnej, 
2) udzielanie świadczeń specjalistycznych w formie stacjonarnej, 
3) udzielanie pomocy doraźnej przez Dział Pomocy Doraźnej, 
4) udzielanie świadczeń diagnostycznych, analitycznych i profilaktycznych. 
 
Zespół działa na podstawie: 
1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z 

późniejszymi zmianami), 
2) ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28 poz. 153 z 

późniejszymi zmianami), 
3) ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia 

(Dz. U. Nr 45 poz. 391 z dnia 17 marca 2003 r. z późniejszymi zmianami), 
4) innych przepisów dotyczących ochrony i służby zdrowia oraz samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej, a w szczególności przepisów wykonawczych do ustaw określonych w punktach 1) 
i 2), 

5) Statutu SP ZOZ. 
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II. Zakres działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie 
 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie działaniem obejmuje w 
szczególności teren Powiatu Kościańskiego, realizując następujące zadania: 

• udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych  
• udzielanie pomocy doraźnej  
• wykonywanie usług transportu sanitarnego  
• udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych 
• świadczenie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej 
• wykonywanie badań diagnostycznych 
• profilaktyka i szerzenie oświaty zdrowotnej 
• promocja zdrowia. 

Wymienione zadania realizowane są w następujących komórkach organizacyjnych: 
a) izba przyjęć ogólna 
b) izba przyjęć ginekologiczno – położnicza 
c) oddział wewnętrzny  
d) oddział chirurgiczny  
e) oddział intensywnej opieki medycznej 
f) oddział ginekologiczno – położniczy 
g) oddział dziecięcy 
h) oddział opiekuńczo - leczniczy 
i) oddział patofizjologii noworodka 
j) oddział ratownictwa medycznego 
k) oddział reumatologiczno – rehabilitacyjny 
l) oddział rehabilitacji dziennej 
m) blok operacyjny 

Podstawową działalność oddziałów uzupełnia: 
1. Pracownia rehabilitacji leczniczej 
2. Dział pomocy doraźnej z sekcją transportu sanitarnego 
3. Dział diagnostyczny  

• laboratoria analityczne 
• pracownia bakteriologiczna 
• pracownia radiologiczna 
• pracownia endoskopowa (bronchoskopia, gastroskopia, sigmoidoskopia, kolonoskopia) 
• pracownia USG  
• pracownia kardiologiczna (prób wysiłkowych, echo serca, badania Holterowksiego) 

4. Poradnie specjalistyczne 
• poradnia położniczo – ginekologiczna w Kościanie, Śmiglu, Krzywiniu i Czempiniu 
• poradnia chirurgiczna  w Kościanie, Śmiglu i Czempiniu 
• poradnia ortopedyczna w Kościanie i Śmiglu 
• poradnia reumatologiczna w Kościanie i Śmiglu 
• poradnia kardiologiczna  
• poradnia urologiczna 
• poradnia onkologiczna 
• poradnia diabetologiczna 
• poradnia preluksacyjna 
• poradnia wirusowego zapalenia wątroby 
• poradnia patologii noworodków i wcześniaków 
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III. Sytuacja finansowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za  
2003 rok. 

 
Podstawą gospodarki finansowej SP ZOZ był plan rzeczowo – finansowy zaopiniowany 

pozytywnie przez Radę Społeczną. Warunkiem działalności Zakładu, a więc świadczenia usług 
medycznych w najszerszym rodzajowo i ilościowo zakresie, są przychody pochodzące z kontraktów 
zawartych z Wielkopolską Regionalną Kasą Chorych w Poznaniu. Dodatkowe środki wypracowane przez 
Zakład, pochodzące z czynszu dzierżawnego, sprzedaży usług medycznych, przeznaczone są również na 
działalność Zakładu.  
 
 Plan rzeczowo – finansowy i jego wykonanie.  
 
1) Przychody – plan i wykonanie planu 
 

Kwota przychodów w planie rzeczowo – finansowym SP ZOZ na rok 2003 wynosiła 21 893 575, 
07 zł. Przychody za 2003 r. zostały wykonane w 97, 06 % i zamknęły się kwotą 19 566 370, 13 zł oraz 
stratą w kwocie 1 351 970, 39 zł. 
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19 387 606,6418 815 582,91

364 663,88359 977,70 316 108,15211 117,86 90 335,20179 691,66

0,00

2 000 000,00

4 000 000,00

6 000 000,00

8 000 000,00

10 000 000,00

12 000 000,00

14 000 000,00

16 000 000,00

18 000 000,00

20 000 000,00

Sprzedaż usług
zdrowotnch

Pozostała działalność Przychody finansowe Pozostałe przychody
operacyjne

plan wykonane
 

 
2) Koszty – plan i wykonanie planu. 
 

Kwota  kosztów określona w  planie rzeczowo – finansowym SP ZOZ na rok 2003 wynosiła 21 
893 575,07 zł. Koszty za 2003 r. zostały  wykonane w  95,54 % i zamknęły się kwotą 20 918 340,52 zł. 
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3) Analiza kosztów SP ZOZ ogółem. 
 

Lp. Wyszczególnienie Suma w zł Struktura % 
1. Zużycie materiałów (leki, żywność tlen 

itp.)  
3 369 855,07 16,11

2. Usługi obce („podkontrakty” i inne) 1 793 852,27 8,58
3. Podatki i opłaty (PEFRON, opłaty 

skarbowe itp.) 
60 935,24 0,29

4. Wynagrodzenia 10 945 263,94 52,32
5. Świadczenia na rzecz pracowników (ZUS, 

ZFŚS, BHP itp.) 
2 458 777,66 11,76

6. Zużycie energii 645 567,82 3,09
7. Amortyzacja 1 483 914,10 7,09
8. Pozostałe koszty (ubezpieczenie OC, 

podróże służbowe) 
129 937,56 0,62

 Razem koszty operacyjne 20 888 103,66 99,86
9. Koszty finansowe  
10. Pozostałe koszty operacyjne 30 236,86 0,14
11. Straty nadzwyczajne 
12. Obowiązkowe obciążenia wyniku 

finansowego 

 Ogółem koszty 20 918 340,52 100,00
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W strukturze kosztów największą pozycję zajmują koszty osobowe (wynagrodzenia i świadczenia 
na rzecz pracowników) wynoszące 64,08 % ogółu kosztów operacyjnych.   
 
Analiza finansowa 
 
 W 2003 r., podobnie jak w latach poprzednich, SP ZOZ nie korzystał z kredytów bankowych na 
finansowanie działalności podstawowej. Okres od stycznia do grudnia 2003 roku zamknął się dla Zespołu 
ujemnym wynikiem finansowym – strata netto wyniosła  1 351 970,39  zł. 
 
 Działalność gospodarczą jednostki, jej wynik oraz sytuację finansową obrazują podstawowe 
wskaźniki dotyczące płynności finansowej, rentowności oraz wykorzystania aktywów. 
 
 

Lp. Wskaźnik finansowy 2002 2003 
1. Suma bilansowa 25 181 361,28 22 105 001,81
2. Wynik finansowy -45 743,96 -1 351970,39
3. Rentowność majątku -0,18 -6,12
4. Rentowność (kapitału) funduszu 

własnego 
-0,22 -7,15

5. Rentowność sprzedaży netto -0,22 -7,05
6. Wskaźnik płynności finansowej – 

bieżącej 
1,97 1,52

7. Pokrycie majątku trwałego funduszem 
własnym 

1,28 1,10

 
Przedstawione wskaźniki dowodzą, że sytuacja finansowa SP ZOZ w Kościanie w okresie od 

stycznia do grudnia 2003 jest porównywalna z rokiem 2002 w zakresie płynności i pokrycia majątku 
trwałego funduszem własnym, natomiast negatywnie przedstawia się rentowność za ten okres,  gdyż w 
2003 roku SPZOZ poniósł stratę finansową w kwocie 1 351 970,39 zł.  Mimo poniesionej straty  
zapewnione jest bezpieczeństwo finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kościanie co przedstawia wskaźnik płynności. 
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IV. Realizacja kontraktów zawartych z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego 
Funduszu Zdrowia  w roku 2003 . 

 
W roku 2003 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie realizował 

następujące umowy na świadczenie usług zdrowotnych zawarte z Wielkopolskim Oddziałem 
Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia  

− umowa na udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych   
− umowa na udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych  
− umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pogotowia ratunkowego 
− umowa na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji  
− umowa na wykonywanie ambulatoryjnych badań diagnostycznych i procedur specjalistycznych  
− umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie programu profilaktyki chorób układu 

krążenia  
− umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie programu wczesnego wykrywania raka 

gruczołu krokowego u mężczyzn z roczników1933 do 1952 
− umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie programu profilaktyki raka piersi u 

kobiet z roczników od 1943 do 1952   
Zakres realizowanych świadczeń zdrowotnych w roku 2003 był identyczny do roku 2002 w 

związku z tym, iż Wielkopolska Regionalna Kasa Chorych w Poznaniu nie ogłaszała nowych konkursów 
ofert. Umowy wcześniej zawarte były przedłużane do dnia 31 grudnia 2003 r. Fakt ten spowodował brak 
jakiejkolwiek możliwości zakontraktowania rozszerzenia zakresu udzielanych świadczeń.  
 

Zgodnie z ustawą z dnia 6 lutego 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawą z 
dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz 
zawartymi kontraktami, świadczenia zdrowotne wykonywane są zgodnie z zapotrzebowaniem (w stanach 
zagrożenia życia wykonywane są natychmiast), planowo, w miarę możliwości bez zbędnego okresu 
oczekiwania. W przypadkach leczenia planowanego w zależności od stanu pacjenta świadczenie 
wykonywane jest na bieżąco bądź ustalany jest jego termin. 
 Realizując świadczenia zdrowotne w roku 2003 SP ZOZ przekroczył wartość zakontraktowanych 
świadczeń w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej o 73, 6%. Ponadto przekroczenie wartości kontraktu 
nastąpiło w przypadku świadczeń udzielanych w poradni ginekologiczno – położniczej oraz poradni 
reumatologicznej (umowa na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych). Natomiast analizując 
umowę z zakresu lecznictwa stacjonarnego zauważalne jest również przekroczenie wartości 
zakontraktowanych świadczeń w większości zakresów.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

Ilość wykonanych świadczeń zdrowotnych w lecznictwie stacjonarnym w stosunku do zakontraktowanych 
w WOW NFZ  w roku 2003. 
 

Oddział Jedn. 
działalności 

Wielkość 
zakontraktowanych 

świadczeń 

Wielkość 
zrealizowanych 

świadczeń 

Wielkość 
przekroczenia lub 

niedoboru 

Chirurgiczny do 24 h 127 95 -32 

 24 h 411 454 43 

 do 4 dni 906 708 -198 

 pow. 4 dni 1 240 1 388 148 

Wewnętrzny do 24 h 58 57 -1 

 24 h 71 136 65 

 do 4 dni  688 489 -199 

 pow. 4 dni 1 590 1 616 26 

Poł.-Gin. do 24 h 553 737 184 

 do 4 dni 1 026 839 -187 

 pow. 4 dni 766 870 104 

Noworodki zdrowe 484 528 44 

 patologia 214 218 4 

Dziecięcy do 24 h 34 27 -7 

 24 h 64 74 10 

 do 4 dni  180 213 33 

 pow. 4 dni 441 372 -69 

OIOM do 24 h 11 15 4 

 24 h 11 22 11 

 do 4 dni 297 286 -11 

 pow. 4 dni 45 42 3 

Opiek.-Leczn. osobodzień 7 594 7 872 278 

Paliatywny osobodzień 1 361 1 540 179 

Reumat.-Rehabil. osobodzień 18 713 19 804 1 091 

Izba Przyjęć odmowy 792 706 -86 

Rehabilitacja dzienna osobodzień 1 316 2 386 1 070 

Kardiologia 90.006 24 20 -4 
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Poziom wykonania umowy na  świadczenia  z zakresu rehabilitacji ambulatoryjnej w roku 2003.  
 

Lp. Nazwa świadczenia 
Ilość 

zakontraktowanyc
h świadczeń 

Ilość 
zrealizowanych 

świadczeń 

Wielkość 
+ przekroczenia 
- niedoboru 

1. Rehabilitacja ambulatoryjna 237 300, 00 zł 412 022, 70 zł + 174 722, 70 zł
 
 
Ilość wykonanych świadczeń w poradniach specjalistycznych w stosunku do zakontraktowanych w WOW 
NFZ w roku 2003. 
 

Lp. Rodzaj poradni Ilość punktów 
wg umowy 

Ilość punktów 
wykonanych 

Wartość 
+przekroczen
ia  
 -niedoboru 

Wartość 
finansowa 
wykonania 

1. Poradnia położniczo – 
ginekologiczna 60 420 76 448 +16 028 565 715,20 

2. Poradnia chirurgiczna 49 596 46 080 -3 516 340992,00 

4. Poradnia reumatologiczna 4 788 6 142 +1 354 58349,00 

5. Poradnia urologiczna  14 724 7 402 -7 322 52554,20 

6. Poradnia ortopedyczna 11 856 7 741 -4 115 57283,40 

7. Poradnia preluksacyjna 3 696 2 980 -716 22052,00 

8. Poradnia kardiologiczna 5 760 3 691 -2 069 32849,90 

9. Poradnia onkologiczna 2 736 1 650 -1 086 12540,00 

10. Poradnia diabetologiczna 2 280 1 405 -875 13347,50 

11. Poradnia WZW 3 972 642 -3 330 6099,00 

12. 
Poradnia Patologii 
Noworodków i 
Wcześniaków  

2 004 282 -1 722 1861,20 

13. Szkoła Rodzenia 1 260 739 -521 8868,00 
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Ilość wykonanych świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych procedur diagnostycznych 
ambulatoryjnych w stosunku do zakontraktowanych w WOW NFZ w 2003 roku. 
 

Lp. Nazwa badania Ilość badań  
wg umowy 

Ilość badań 
wykonanych 

Wartość 
+przekroczeni

a 
-niedoboru 

Wartość 
wykonania w 

zł 

1. Sigmoidoskopia 60 45 -15 3 690, 00 

2. Bronchoskopia 96 54 -42 6 102, 00 

3. Kolonoskopia 48 57 +9 5 814, 00 

Wartość wykonania w 2003 r. w zł 15 606, 00 

 
 
Poziom wykonania umowy  na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie programu profilaktyki raka 
piersi u kobiet z roczników od 1943 do 1952 w roku 2003r. 
 

Lp. Nazwa świadczenia 
Ilość 

zakontraktowan
ych świadczeń 

Ilość 
zrealizowanych 

świadczeń 

Wielkość 
+ przekroczenia 
- niedoboru 

1. Profilaktyka raka piersi 720 732 +12 
Wartość realizacji 24 480,00 24 888, 00 + 408, 00 

 
 
Poziom wykonania umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie programu wczesnego 
wykrywania raka gruczołu krokowego u mężczyzn z roczników1933 do 1952 w roku 2003. 
 

Lp. Nazwa świadczenia 

Ilość 
zakontrakto

wanych 
świadczeń 

Ilość 
zrealizowanych 

świadczeń 

Wielkość 
+ przekroczenia 
- niedoboru 

1. Profilaktyka gruczołu krokowego 504 361 -143 
Wartość realizacji 17 136,00 12 274,00 -4 862, 00 

 
 
 Od maja 2003 roku SP ZOZ w Kościanie na podstawie umowy z Ministerstwem Zdrowia 
realizował dwa programy badań profilaktycznych tj. 

• program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka szyjki macicy 
• program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka piersi. 

W ramach programu badań przesiewowych dla wczesnego wyrywania raka piersi zaproszono 3000 kobiet 
w wieku 50 – 59 lat, natomiast przebadano 1300 osób. Wartość wykonanych w tym zakresie świadczeń 
wyniosła 84 500, 00 zł. Natomiast w ramach programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania 
raka szyjki macicy zaproszono około 15 000 kobiet w wieku 30 – 59 lat, zgłosiło się do badań 
cytologicznych 4 837 osób. Wartość wykonanych świadczeń wyniosła 169 295, 00 zł.  
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V. Stan zatrudnienia w SP ZOZ w Kościanie – stan na 31. 12. 2003r. 
 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie udzielając świadczeń 
zdrowotnych określonych w Statucie oraz wynikających z umów zawartych z Wielkopolskim Oddziałem 
Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2003, zatrudnia personel posiadający kwalifikacje 
niezbędne do właściwego ich wykonywania. Liczba osób zatrudnionych przez Zakład do udzielania 
świadczeń medycznych wynika z ilości zakontraktowanych usług zdrowotnych i dbałości o należyte ich 
wykonanie. Innym ważnym czynnikiem determinującym wielkość zatrudnienia jest dążenie do ciągłego 
rozszerzania „koszyka usług zdrowotnych” z jednoczesnym dążeniem do podnoszenia ich jakości, a tym 
samym do zwiększania satysfakcji pacjentów z udzielanych świadczeń. 

Podstawową formą zatrudnienia pracowników są umowy o pracę. W nielicznych przypadkach 
stosuje się umowy cywilno – prawne (lekarz urolog, lekarze konsultanci). 
 

Oddział 31 grudnia 2002 roku 31 grudnia 2003 r. Lp. 
 Etaty Osoby Etaty Osoby  

1.  Lekarze 40,89 48 46,9 54
2.  Farmaceuci 3 3 2,25 3
3.  Inni z wyższym 16 16 24 25
4.  Pielęgniarki 182,5 183 180,75 182
5.  Asystentki pielęgniarskie 1 1 - -
6.  Położne 29 29 28,18 29
7.  Opiekunki dziecięce 1 1 1 1

Analitycy    16,25 17 16,25 17
Fizjoterapii 9 9 10 10
RTG I EKG 9 9 10 10

8.  Technicy: 

Farmaceuci 1 1 2 2
9.  Dział marketingu 2 2 2 2
10.  Przyuczeni laboranci 2 2 - -
11.  Masażyści 3 3 3 3
12.  Sekretarki medyczne 11 11 11 11
13.  Starsze rejestratorki 2 2 2 2
14.  Przyuczone rejestratorki 2 2 2 2
15.  Salowe  2 2 5 5
16.  Fasowaczka + pomoc 

laboratoryjna 
2 2 2 2

17.  Sanitariusze szpitalni 6 6 5 5
18.  Noszowi 2 2 2 2
19.  Sanitariusze pogotowie 8 8 8 8
20.  Administracja 33 34 25 27
21.  Obsługa 37 38 33,25 35
22.  Kierowcy 12 12 13 13
 Razem  432,64 443 434,83 448
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VI. Skargi 
 

W roku sprawozdawczym 2003 na działalność Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kościanie wpłynęły 3 skargi pacjentów: 
1. z dnia 13 marca 2003 r. – skarga pacjenta M.B. w prawie lekarza P.M. Izby Przyjęć dotyczyła 

przebiegu badania i zachowania lekarza w trakcie badania. 
Przeprowadzono rozmowę wyjaśniającą z zainteresowanym pacjentem oraz lekarzem, którego skarga 
dotyczyła. 
 

2. pismo z dnia 5 sierpnia 2003 r. – skarga pacjentki V.K. w sprawie błędnego odczytania wyniku 
badania histopatologicznego przez lekarzy oddziału położniczo – ginekologicznego oraz braku 
informacji nt. choroby nowotworowej. 
Pismo wyjaśniające z dnia 15 września 2003 r. o numerze SP ZOZ I/2-22/104/03. 
 

3. pismo z dnia 29 sierpnia 2003 r. – skarga K.S. dotycząca zachowania lekarza Pogotowia 
Ratunkowego G.K. podczas wizyty w dniu 23 sierpnia 2003 r. 
Pismo informujące o wyciągnięciu konsekwencji w stosunku do lekarza (SP ZOZ I/2-22/105/03 z 
dnia 19 września 2003 r.) 

 
 
VII. Sprzęt i aparatura medyczna  
 
 

Personel medyczny, aparatura i sprzęt medyczny oraz baza lokalowa stanowią podstawowy 
czynnik gwarantujący udzielanie świadczeń medycznych na odpowiednio wysokim poziomie. W związku 
z tym baza sprzętowa SP ZOZ – u znajduje się pod stałą kontrolą serwisu technicznego, co zapewnia jego 
bezpieczne i właściwe funkcjonowanie, oraz eksploatowanie zgodne z warunkami bezpieczeństwa pracy. 
Ponadto następuje stała i bieżąca weryfikacja pod kątem zapotrzebowania na określone świadczenia oraz 
wymogów wynikających z umów zawartych z WOW NFZ, jak i przepisów prawa.  

 
VIII. Inwestycje 
 

W roku 2003 przeprowadzono wiele inwestycji mających na celu poprawę jakości warunków 
lokalowych oraz modernizację sprzętu medycznego. Podejmowane działania mają również usprawnić 
pracę szpitala, poprawić warunki pracy personelu medycznego, rozszerzyć zakres udzielanych świadczeń 
oraz podnieść poziom usług zdrowotnych. 
 Do najważniejszych zrealizowanych zadań dotyczących modernizacji lub rozbudowy 
pomieszczeń należy: 

• zakup gruntów oraz budynków szpitalnych  
• adaptacja pomieszczeń w „Pawilonie chirurgicznym” na potrzeby Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego oraz Izby Przyjęć 
• adaptacja pomieszczeń „Pawilonu chirurgicznego” na potrzeby poradni ginekologiczno - 

położniczej 
• remont bloku operacyjnego chirurgicznego, sali zabiegowej, gipsowni ora sterylizatorni  
• remont windy w pawilonie chirurgicznym 
• wykonanie łącznika pomiędzy izbą przyjęć, a oddziałem wewnętrznym 
• rozbudowa sieci komputerowej 

 
Ponadto w roku 2003 część inwestycji poczynionych przez SP ZOZ w Kościanie dotyczyła 

unowocześnienia bazy sprzętowej Zakładu i tutaj wymienić należy m. in. zakup: 
• ssak uniwersalny  
• piła elektryczna do gipsu 
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• aparat do znieczulenia FABIUS 
• analizator ABL 520 KRZ 
• wirówka stołowa  
• lampa operacyjna – 2 szt. 
• stół operacyjny – wózek 
• stół operacyjny  
• łóżko rehabilitacyjne z wyposażeniem –3 szt. 
• łóżko ortopedyczne – 2 szt. 
• redystylator 
• fotel ginekologiczny 
• meble medyczne 

 
 
 
 
W załączeniu: 
Załącznik nr 1 – wykonanie planu rzeczowo – finansowego SP ZOZ w Kościanie w 2003 roku. 
 
Załącznik nr 2 – Przychody, koszty i wynik finansowy SP ZOZ w Kościanie w 2003 roku. 
 








