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Sprawozdanie  
z kontroli okresowej przeprowadzonej w maju 2004 roku  

w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie. 
 
I. Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli.  
Kontrola została przeprowadzona na podstawie: 
1. Uchwały Nr XVI/164/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 kwietnia 2004 roku 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: 
- Edward Strzymiński - przewodniczący komisji 
- Kazimierz Józefowski 
- Kazimierz Dembny 
- Stefan Klupsz 
- Sylwia Sałacka 
- Adrian Kram 
na podstawie upoważnień imiennych z dnia 5 maja 2004 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 2003 rok i dotyczyła: 
1. Gospodarki finansowej. 
2. Realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń. 
3. Prawidłowości gospodarowania mieniem. 
 
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. 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. Gospodarka finansowa. 
W wyniku przeprowadzonej kontroli komisja przyjęła następujące ustalenia: 
1. Kwartalne sprawozdanie 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 

2003 r., 
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b) plan rzeczowo-finansowy kosztów oraz jego wykonanie za I, II, III, IV kwartał 2003 r., 
c) analizę kosztów za I, II, III, IV kwartał 2003 r., 
d) analizę finansową za I, II, III, IV kwartał 2003 r., 
e) realizację kontraktów z Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu za I, II, 

III, IV kwartał 2003 r., 
f) stan zatrudnienia w SP ZOZ Kościan za I, II, III, IV kwartał 2003 r., 

2. Roczny plan rzeczowo-finansowy SP ZOZ Kościan. 
W trakcie kontroli stwierdzono, iż SP ZOZ Kościan działalność finansową w 2003 r. prowadził na 
podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowego na 2003 r. zaopiniowanego Uchwałą Nr 3/IV/2003 Rady 
Społecznej SP ZOZ w Kościanie z dnia 12.06.2003 r. 
Podczas kontroli dokonano analizy planu rzeczowo-finansowego za okres styczeń – grudzień 2003 r., 
stwierdzając: 
a) przychody SP ZOZ w Kościanie wg planu oraz wykonanie: 

 
Przychody Plan Wykonanie Wykonanie w % 

Sprzedaż usług zdrowotnych, w tym: 19 387 606,64 18 815 582,91 97,05 
- umowa z WRKCH 18 531 996,80 17 701182,50 95,52 
- pozostałe podmioty 855 609,84 1 114 400,41 130,25 
Pozostała działalność 364 663,88 359 977,70 98,71 
Przychody finansowe 316 108,15 211 117,86 66,79 
Pozostałe przychody operacyjne 90 335,20 179 691,66 198,92 
Strata finansowa 1 734 861,20 1 351 970,39 77,93 
Razem 21 893 575,07 20 918 340,52 95,55 

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

 
Koszty Plan Wykonanie Wykonanie w % 

Działalność operacyjna, w tym: 21 893 575,07 20 888 103,66 95,41 

- materiały 3 605 563,08 3 369 855,07 93,46 

- usługi obce 2 004 562,35 1 793 852,27 89,49 

- podatki i opłaty 63 107,24 60 935,24 96,56 

- wynagrodzenia 11 179 116,04 10 945 263,94 97,91 

- świadczenia na rzecz pracowników 2 581 681,22 2 458 777,66 95,24 

- zużycie energii 907 814,66 645 567,82 71,11 

- amortyzacja 1 405 921,08 1 483 914,10 105,55 

Pozostałe koszty 145 809,40 129 937,56 89,11 

Pozostałe koszty operacyjne 30 236,86  

Razem 21 893 575,07 20 918 340,52 95,55 

 
Ponadto podczas kontroli dokonano analizy wykonania planu rzeczowo-finansowego 
za 2003 r. w porównaniu do 2002 r. stwierdzając: 

 
a) przychody SP ZOZ w Kościanie: 

 
Przychody Wykonanie 

za 2003 r. 
Wykonanie 
za 2002 r. 

Porównanie w % 
2003 r. do 2002 r.  

Sprzedaż usług zdrowotnych, w tym: 18 815 582,91 20 184 927,32 93,22 
- umowa z WRKCH 17 701182,50 19 371 158,81 91,38 
- pozostałe podmioty 1 114 400,41 813 768,51 136,94 
Pozostała działalność 359 977,70 334 733,09 107,54 
Przychody finansowe 211 117,86 613 675,54 34,40 
Pozostałe przychody operacyjne 179 691,66 446 201,06 40,27 
Strata finansowa 1 351 970,39 0,00  
Razem 20 918 340,52 21 579 537,01 96,94 
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b) koszty SP ZOZ w Kościanie: 

 
Koszty Wykonanie 

za 2003 r. 
Wykonanie 
za 2002 r. 

Porównanie w % 
2003 r. do 2002 r.  

Działalność operacyjna, w tym: 20 888 103,66 21 171 054,17 98,66 

- materiały 3 369 855,07 3 531 672,22 95,42 

- usługi obce 1 793 852,27 1 978 941,43 90,65 

- podatki i opłaty 60 935,24 220 513,80 27,63 

- wynagrodzenia 10 945 263,94 10 886 269,45 100,54 

- świadczenia na rzecz pracowników 2 458 777,66 2 621 473,85 93,79 

- zużycie energii 645 567,82 531 928,32 121,36 

- amortyzacja 1 483 914,10 1 278 110,07 116,10 

Pozostałe koszty 129 937,56 122 145,03 106,38 

Pozostałe koszty operacyjne 30 236,86 452 550,80 6,68 

Razem 20 918 340,52 21 625 280,97 96,73 

 
3. Roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe SP ZOZ Kościan. 

W trakcie kontroli stwierdzono, iż roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe za 2003 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 
2003 r. 

4. Przetargi na prace budowlane przeprowadzone w 2003 r. 
W trakcie kontroli dokonano analizy następujących przetargów nieograniczonych: 
1. Modernizacja kotłowni szpitalnej z węglowej na gazową wraz z przyłączem gazowym 

w Śmiglu przy ul. Kościuszki 37. 
Do przetargu stanęły firmy: 
- PEC REM Sp. z o.o., Poznań, 
- Metrolog Sp. z o.o., Czarnków, 
- TESGAS Sp. z o.o., Wysogotowo. 
Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oferenci wpłacili wadia:  
- PEC REM Sp. z o.o., Poznań – wpłata 2.000 zł z dnia 17.07.2003 r., 
- Metrolog Sp. z o.o., Czarnków – gwarancja bankowa na wadium przetargowe 

nr 1391/70/03/58 z dnia 22.07.2003 r. 
- TESGAS Sp. z o.o., Wysogotowo – wpłata 2.000 zł z dnia 22.07.2003 r. 
Podczas przetargu wybrano Metrolog Sp. z o.o., Czarnków przy cenie 176.180,86 zł. Zgodnie ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia Metrolog Sp. z o.o., Czarnków dokonał zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy o wartości 5 % ceny ofertowej 
w formie gwarancji bankowej nr 1391/71/03/21 z dnia 12.08.2003 r. oraz nr 1391/71/03/22 
z dnia 12.08.2003 r. W dniu 12.08.2003 r. podpisano umowę o wykonanie robót budowlanych o wartości 
176.180,86 zł przy terminie płatności 121 dni od daty wystawienia faktury oraz 61 miesięcy gwarancji. 
Za wykonane roboty budowlane Metrolog Sp. z o.o., Czarnków wystawił fakturę vat nr U000855/03/10-
01 z 03.10.2003 r. na kwotę 176.180,86 zł (załącznik – 1). 

2. Adaptacja części pawilonu chirurgicznego na potrzeby Poradni „K”. 
Do przetargu stanęły firmy: 
- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Kiełczewo, 
- PB Budomont Sp. z o.o., Kościan. 
Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oferenci wpłacili wadia:  
- RSP Kiełczewo – wpłata 2.500 zł z dnia 05.08.2003 r., 
- PB Budomont Sp. z o.o. Kościan – wpłata 2.500 zł z dnia 06.08.2003 r. 
Podczas przetargu wybrano PB Budomont Sp. z o.o., Kościan przy cenie 327.904,44 zł. Zgodnie ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia PB Budomont Sp. z o.o., Kościan dokonał 
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zabezpieczenia należytego wykonania umowy o wartości 5 % ceny ofertowej wpłatą w wysokości 
15.322,64 zł z dnia 03.09.2003 r. W dniu 03.09.2003 r. podpisano umowę o wykonanie robót 
budowlanych o wartości 327.904,44 zł przy terminie płatności 14 dni od daty wystawienia faktury oraz 
36 miesięcy gwarancji. Za wykonane roboty budowlane PB Budomont Sp. z o.o., Kościan wystawił 
fakturę vat nr 1/K/42/03 z 28.10.2003 r. na kwotę 327.904,44 zł (załącznik – 2). Ponadto w trakcie 
kontroli stwierdzono, że PB Budomont Sp. z o.o., Kościan wystawił fakturę vat nr 1/K/53/03 z 
29.10.2003 r. na kwotę 10.906,35 zł (załącznik – 3) wg kosztorysu powykonawczego 042-01-000 z dnia 
30.12.2003 r. W związku z powyższym poproszono 
o przedstawienie wyjaśnień (załącznik – 4 pkt 4), pytania (załącznik – 5 litera „d”). 

3.  Remont bloku operacyjnego oddziału chirurgicznego oraz modernizacja dźwigu szpitalnego SP ZOZ w 
Kościanie. 
Do przetargu stanęły firmy: 
- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna  Kiełczewo, 
- PB Budomont Sp. z o.o., Kościan. 
Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oferenci wpłacili wadia:  
- RSP Kiełczewo – wpłata 2.500 zł z dnia 02.09.2003 r., 
- PB Budomont Sp. z o.o. Kościan – wpłata 2.500 zł z dnia 01.09.2003 r. 
Podczas przetargu wybrano PB Budomont Sp. z o.o., Kościan przy cenie 329.066,07 zł. Zgodnie ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia PB Budomont Sp. z o.o., Kościan dokonał 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy o wartości 5 % ceny ofertowej 
w formie ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu z dnia 26.09.2003 r. 
o nr 150400/13/311/2003 na okres od 29.09.2003 r. do 08.11.2003 r. W dniu 29.09.2003 r. podpisano 
umowę o wykonanie robót budowlanych o wartości 329.066,07 zł przy terminie płatności 21 dni od daty 
wystawienia faktury oraz 36 miesięcy gwarancji. Za wykonane roboty budowlane PB Budomont Sp. z 
o.o., Kościan wystawił faktury vat nr 1/C/03/04 z 20.01.2004 r. na kwotę 115.066,07 zł, 2/C/09/04 z 
17.02.2004 r. na kwotę 107.000,00 zł, 3/K/18/04 z 02.04.2004 r. na kwotę 107.000,00 zł (załączniki – 6, 
7, 8). W trakcie kontroli stwierdzono, że PB Budomont Sp. z o.o., Kościan nie wykonał zgodnie 
z ustalonym w umowie terminem robót budowlanych. W związku z tym poproszono 
o przedstawienie wyjaśnień odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz kar za nie 
dotrzymanie wykonania umowy (załącznik – 4 pkt 5 i 6), pytania (załącznik – 5 
litery „e” i „f). Ponadto podczas kontroli stwierdzono, że w przetargach na adaptację części pawilonu 
chirurgicznego na potrzeby Poradni „K” oraz remontu bloku operacyjnego oddziału chirurgicznego oraz 
modernizacji dźwigu szpitalnego SP ZOZ w Kościanie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w pkt VI litera „k” określono dokumenty, jakie należy dołączyć do oferty: wykaz robót budowlanych 
odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot 
zamówienia określony w niniejszym postępowaniu, wykonanych na obiektach służby zdrowia w ciągu 
ostatnich pięciu lat (licząc od terminu do składania ofert), z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca 
wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą 
starannością, celem potwierdzenia doświadczenia oferenta zgodnie z art. 22 ust 2 pkt 3 ustawy. 
W trakcie kontroli uznano, iż zapis pkt VI litera „k” specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
przywołanych przetargów jest niezgodny z art. 17 ustawy o zamówieniach publicznych, gdzie w ust. 2 
zapisano, że przedmiotu i warunków zamówienia nie wolno określać w sposób, który mógłby utrudniać 
uczciwą konkurencję. 

5. Średnie wynagrodzenie pracowników w SP ZOZ Kościan, liczba zatrudnionych oraz ilość 
wykonywanych świadczeń zdrowotnych, umowy cywilno – prawne ze specjalistami w 2003 r. 
W trakcie kontroli dokonano analiz. 
a) Wynagrodzenia i liczba zatrudnionych specjalistów w SP ZOZ Kościan za 2003 r. na podstawie 

umów cywilno - prawnych – tabela 1 (załącznik 9).  
W trakcie kontroli umów cywilno – prawnych ze specjalistami na świadczenia zdrowotne 
poproszono o przedstawienie wyjaśnień odnośnie:  
- stawki za świadczenia zdrowotne w zakresie wykrywania raka gruczołu krokowego 

z zapisami umowy pomiędzy SP ZOZ Kościan a specjalistą urologiem (załącznik 4 pkt 1); 
- stawki przyjętej na rachunku wystawionym przez laryngologa – pozycja księgowa rachunku: 

ZA-548 (załącznik 4 pkt 2);  
- kontroli zgodności wystawionych rachunków z podpisanymi umowami cywilno prawnymi na 

świadczenia zdrowotne – pozycje księgowe rachunków: ZA-395, ZA-1587, ZA-936, ZA-2486 
(załącznik 4 pkt 3); 

b) Średnie wynagrodzenie pracowników SP ZOZ Kościan w 2003 r. – tabela 2 (załącznik 10). 
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c) Liczba zatrudnionych oraz ilość wykonanych świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ Kościan w 2003 
r. – tabela 3 (załącznik 11). 

 
WNIOSKI KOMISJI: 
1. Nie stosować w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zapisów, które mogłyby utrudnić uczciwą 

konkurencję. 
2. Na wykonywane świadczenia zdrowotne przez specjalistów sporządzać umowy cywilno-prawne. 
3. Rozliczenia ze specjalistami za świadczenia zdrowotne prowadzić zgodnie z podpisanymi umowami 

cywilno-prawnymi. 
 
Ad.III.2. 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: 
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-ginekologiczną izbą przyjęć, blokiem operacyjnym oraz 

oddziałami: 
- wewnętrznym, 
- chirurgicznym,  
- intensywnej opieki medycznej, 
- ginekologiczno-położniczym,  
- dziecięcym,  
- opiekuńczo-leczniczym, 
- patofizjologii noworodka, 
- ratownictwa medycznego, 
- reumatologiczno-rehabilitacyjnym, 
- rehabilitacji dziennej. 

b) 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, 

c) Dział Pomocy Doraźnej z sekcją transportu sanitarnego. 
d) Dział Diagnostyczny. 
e) Pracownia 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 2003 roku SP ZOZ realizował następujące umowy na świadczenie usług zdrowotnych zawarte z 
Wielkopolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia: 
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a) umowa na udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych, która zawarta została 15 grudnia 1999 
roku na czas nieoznaczony, 

b) umowa na udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych 
c) umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pogotowia ratunkowego, 
d) umowa na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji, 
e) umowa na wykonywanie ambulatoryjnych badań diagnostycznych i procedur specjalistycznych,  
f) umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie programu profilaktyki chorób układu 

krążenia,  
g) umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie programu wczesnego wykrywania raka 

gruczołu krokowego u mężczyzn z roczników 1933 do 1952,  
h) umowa w na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie programu profilaktyki raka piersi u kobiet z 

roczników od 1943 do 1952. 
Ponadto od 1 maja 2003 roku SP ZOZ zawarł z Ministerstwem Zdrowia umowy w zakresie realizacji: 
a) programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka szyjki macicy (zakontraktowano 

3000 badań, aneks zwiększył liczbę badań o 2000), 
b) programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka piersi (zakontraktowano 1000 badań, 

aneks zwiększył liczbę badań o 300). 
4. W 2003 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: położniczo-ginekologicznym, 
patofizjologii noworodka, opiekuńczo-leczniczym i paliatywnym, reumatologiczno-rehabilitacyjnym oraz 
w zakresie rehabilitacji dziennej.  
W zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej wartość wykonanych świadczeń przekroczyła wartość kontraktu o 
73,6 %. 

5. SP ZOZ nie wykonał zakontraktowanej w Narodowym Funduszu Zdrowia liczby świadczeń zdrowotnych 
wykonywanych w poradniach specjalistycznych. Mniejsza liczba świadczeń w stosunku do wykupionych 
wykonana została w poradni: chirurgicznej, urologicznej, ortopedycznej, preluksacyjnej, kardiologicznej, 
onkologicznej, diabetologicznej, poradni wirusowego zapalenia wątroby, patologii noworodków i 
wcześniaków, szkole rodzenia. Przekroczenie liczby zakontraktowanych świadczeń nastąpiło jedynie w 
poradni położniczo-ginekologicznej i reumatologicznej. Kontrakt w zakresie poradni specjalistycznych 
wykonany został na poziomie 68 %. 

6. Wykonanie kontraktu w zakresie ambulatoryjnych badań diagnostycznych i procedur specjalistycznych 
nastąpiło na poziomie 83,4 %. Przekroczenie kontraktu wystąpiło w przypadku kolonoskopii, a jego 
niewykonanie w przypadku sigmoidoskopii i bronchoskopii. 

7. Wartość wykonanych świadczeń, w stosunku do zakontraktowanych, przekroczona została w przypadku 
umowy na udzielanie świadczeń w zakresie programu profilaktyki raka piersi u kobiet z roczników od 1943 
do 1952 o 1,7 %. Natomiast w przypadku świadczeń w zakresie programu wczesnego wykrywania raka 
gruczołu krokowego u mężczyzn z roczników od 1933 do 1952 kontrakt został zrealizowany w 71,6 %. 
Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka szyjki macicy wykonany został 96,7 %, a 
program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka piersi wykonano w 100 %. 

8. 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 434,83 etatach. Stan zatrudnienia jest porównywalny z rokiem 
ubiegłym. 

9. Sprzęt i aparatura medyczna. 
Sprzęt i aparatura medyczna SPZOZ, znajdujące się pod stałą kontrolą serwisu technicznego, co zapewnia 
jego bezpieczne i właściwe funkcjonowanie oraz eksploatowanie zgodnie z warunkami bezpieczeństwa 
pracy.  

W 2003 roku SP ZOZ dokonał zakupu: 
- ssaka uniwersalnego, 
- piły elektrycznej do gipsu, 
- aparatu do znieczulania FABIUS, 
- analizatora ABL 520 KRZ, 
- wirówki stołowej, 
- lamp operacyjnych - 2 szt., 
- stołów operacyjnych - 2 szt., 
- łóżek rehabilitacyjnych z wyposażeniem - 3 szt., 
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- łóżek ortopedycznych - 2 szt., 
- redystylatora, 
- fotela ginekologicznego, 
- mebli medycznych, 
Zakupu sprzętu i aparatury medycznej oraz sprzętu komputerowego dokonano zgodnie z uchwałą Rady 
Społecznej SP ZOZ: 
- nr 4/IV/2003 z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie zaopiniowania planu inwestycyjnego za 2003 rok.  

Poza zaopiniowanym planem zakupów dokonano zakupu aparatu do znieczulania, lamp i stołów 
operacyjnych. Zakupy te zostały zrealizowane z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Zdrowia. 

 
WNIOSKI KOMISJI: 
1. Zwiększyć dostępność do usług świadczonych w poradniach: kardiologicznej, ortopedycznej i 

urologicznej. 
 
Ad.III.3. Prawidłowość gospodarowania mieniem. 
W wyniku przeprowadzonej kontroli komisja przyjęła następujące ustalenia: 
1. Wykorzystanie karetek pogotowia w 2003 roku. 

W dyspozycji stacji pogotowia w roku 2003 były dwie karetki przewozowe oraz dwie karetki 
reanimacyjne. W ciągu dnia tj. od godziny 700 do godziny 1900 teren obsługiwany był przez 3 zespoły, tj. 2 
zespoły wypadkowe oraz 1 zespól przewozowy. W godzinach od 1900 do 700 funkcjonują 2 zespoły 
wypadkowe. Natomiast w soboty, niedziele i święta SP ZOZ udostępnia 2 zespoły wypadkowe. 
Wyposażenie karetki reanimacyjnej: 
- respirator, 
- defibrylator, 
- aparat EKG, 
- nosze podbieraki, 
- wózek kardiologiczny, 
- ssak, 
- butla tlenowa. 

Wyposażenie karetek przewozowych: 
- nosze transportowe, 
- butla tlenowa. 

Karetki przejechały łącznie 219.246 kilometrów, z czego: 
- około 63.449 km – wyjazdy wypadkowe 
- około 60.213 km – przewozy zlecone przez SP ZOZ, 
- około 34.992 km – przewozy zlecone przez niepubliczne zakłady podstawowej opieki zdrowotnej, 
- około 60.592 km – przewozy pacjentów na dializy. 

2. Wykorzystanie mammografu. 
W roku 2003 w ramach programów profilaktycznych wykonano 2032 badania, na podstawie kontraktu z 
NFZ oraz Ministerstwem Zdrowia. 
Ponadto przeprowadzono dodatkowo 1009 badań specjalistycznych kobiet, które otrzymały skierowanie od 
lekarza specjalisty. 

3. Wykorzystanie ultrasonografów. 
W pracowni diagnostycznej SP ZOZ w Kościanie wykonano 7.318 badań, na oddziale chirurgii 970 badań, 
w Śmiglu 226 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 2003 roku w szpitalu SP ZOZ wykonano 6.845 badania i 14.751 badań ambulatoryjnych, natomiast w 
Śmiglu 5.293 . 

5. Wykorzystanie sprzętu znajdującego się w oddziale rehabilitacji dziennej. 
W 2003 roku w oddziale rehabilitacji dziennej wykonano 75.777 zabiegów. 

6. Laboratorium. 
W laboratorium SP ZOZ wykonano w 2003 roku 129.943 badania i 46.048 badań zleconych przez 
podmioty zewnętrzne. W laboratorium w Śmiglu wykonano 7.247 badania i 20.554 badań zleconych przez 
inne podmioty, natomiast w Krzywiniu 17.470 badań. Ponadto wykonano 4.837 badań cytologicznych w 
zakresie wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. 
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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. 

8.  Z zaplanowanych na rok 2003 inwestycji zrealizowano: 
- zakup gruntu i obiektów 
- remont sali operacyjnej 
- modernizację kotłowni – Szpital Śmigiel 
- adaptację pomieszczeń w Pawilonie Chirurgicznym na Poradnię „K” 

Ponadto uruchomiono w nowych pomieszczeniach: 
- poradnię kardiologiczną 
- pracownię bakteriologii 
- pracownię cytologii 
- dobudowano dodatkowy poziom w windzie na chirurgii 
- laboratorium – pobieralnia. 

W 2003 roku sprzedano samochód AWIA z uwagi na nieopłacalny remont oraz braku w tym zakresie 
potrzeb transportowych. 
Przekazano na rzecz Starostwa Kościańskiego budynek mieszkalny w Śmiglu ul. Skarżyskiego 4. 

W 2003 roku SP ZOZ dokonał zakupu: 
- ssaka uniwersalnego, 
- piły elektrycznej do gipsu, 
- aparatu do znieczulania FABIUS, 
- analizatora ABL 520 KRZ, 
- wirówki stołowej, 
- lamp operacyjnych - 2 szt., 
- stołów operacyjnych - 2 szt., 
- łóżek rehabilitacyjnych z wyposażeniem - 3 szt., 
- łóżek ortopedycznych - 2 szt., 
- redystylatora, 
- fotela ginekologicznego, 
- mebli medycznych, 

 
WNIOSKI KOMISJI 
1. Doposażyć Laboratorium analityczne w Śmigłu w aparat do badania morfologicznego krwi. 
2. Przeanalizować możliwość zakupu karetki przewozowej w miejsce karetek marki Polonez (obecny 

przebieg od 230tys. km do 270tys. km) 
3. Dokonać analizy wyposażenia i wykorzystania wózków inwalidzkich do przewozu chorych. 
4. Wprowadzić system szybkiego powiadamiania lekarzy pełniących dyżury w szpitalu. 

 
* * * * * * 

 
Komisja stwierdziła, że funkcjonowanie i działalność Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Kościanie w 2003 roku było zgodne z zasadami legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. Rok 2003 
zamknął się dla Zespołu ujemnym wynikiem finansowym.  
Po przeprowadzonej kontroli komisja sporządziła protokół i zakończyła kontrolę Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie z dniem 31 maja 2004 roku.  
Protokół został podpisany przez dyrektora Z.Szewczyka, zastępcę dyrektora P.Banaszaka i główną księgową 
E.Nowak w dniu 4 czerwca 2004 roku. Dyrektor SP ZOZ w Kościanie nie wniósł zastrzeżeń do protokołu. 
 
 
 

Przewodniczący Komisji   
        (-) 

    Edward Strzymiński   
    

   


