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Załącznik nr 1 do uchwały 
Rady Powiatu Kościańskiego Nr XXXI/327/05 

z dnia 18.10.2005 r. 
Sprawozdanie  

 
z kontroli okresowej przeprowadzonej w sierpniu 2005 roku  

w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie. 
 
I. Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli.  
Kontrola została przeprowadzona na podstawie: 
1. Uchwały Nr XXIX/304/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 12 lipca 2005 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 20 lipca 2005 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 2004 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 
Kontrolę gospodarki finansowej przeprowadził zespół w składzie: Edward Strzymiński i Adrian Kram. 
Kontrolę gospodarki finansowej w SP ZOZ Kościan przeprowadzono w oparciu o § 4 oraz § 6 
rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad 
samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego z 
dnia 18.11.1999 r. (Dz. U. Nr 94 poz. 1097). 
W trakcie kontroli poddano analizie: 



 2

1. kwartalne sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZOZ Kościan, 
2. roczny plan rzeczowo-finansowy SP ZOZ Kościan, 
3. roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe SP ZOZ Kościan, 
4. wykonanie wniosków pokontrolnych za 2004 r., 
5. najem nieruchomości SP ZOZ Kościan, 
6. umowę obsługi parkingu pomiędzy SP ZOZ Kościan a BHU „ROM-VIT” Roman Twardowski sp. 

j., Luboń, 
7. wynagrodzenie i liczbę godzin pracy lekarzy zatrudnionych w SP ZOZ Kościan w 2004 r. 
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 

2004 r., 
b) plan rzeczowo-finansowy kosztów oraz jego wykonanie za I, II, III, IV kwartał 2004 r., 
c) analizę kosztów za I, II, III, IV kwartał 2004 r. 
d) analizę finansową za I, II, III, IV kwartał 2004 r.; 
e) realizację kontraktów z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu 

Zdrowia za I, II, III, IV kwartał 2004 r.; 
f) stan zatrudnienia w SP ZOZ Kościan za I, II, III, IV kwartał 2004 r. 
2. Roczny plan rzeczowo-finansowy SP ZOZ Kościan. 
W trakcie kontroli stwierdzono, iż SP ZOZ Kościan działalność finansową w 2004 r. prowadził na 
podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowego na 2004 r. 
Podczas kontroli dokonano analizy planu rzeczowo-finansowego za okres styczeń – grudzień 2004 r., 
stwierdzając: 
a) przychody SP ZOZ w Kościanie wg planu oraz wykonanie: 

Przychody Plan Wykonanie Wykonanie w % 
Sprzedaż usług zdrowotnych, w tym: 20 020 419,02 20 037 798,32 100,09 
- umowa z WOW NFZ 18 881 501,80 19 344 231,34 102,45 
- pozostałe podmioty 1 138 917,22 693 566,98 60,89 
Pozostała działalność 367 897,21 267 365,45 72,67 
Przychody finansowe 215 762,45 69 731,52 32,31 
Pozostałe przychody operacyjne 183 644,88 568 404,00 309,51 
Strata finansowa 1 350 699,06 199 324,57 14,76 
Razem 22 138 422,62 21 142 623,86 95,50 
 
b) koszty SP ZOZ w Kościanie wg planu oraz wykonanie: 

Koszty Plan Wykonanie Wykonanie w % 
Działalność operacyjna, w tym: 22 138 422,62 21 115 194,57 95,38 
- materiały 3 712 708,76 3 507 642,30 94,48 
- usługi obce 2 137 733,75 2 298 373,24 107,51 
- podatki i opłaty 62 275,82 50 451,86 81,01 
- wynagrodzenia 11 186 059,75 10 723 272,64 95,86 
- świadczenia na rzecz pracowników 2 512 870,77 2 408 690,51 95,85 
- zużycie energii 769 323,17 641 980,25 83,45 
- amortyzacja 1 624 654,41 1 379 904,10 84,94 
Pozostałe koszty 132 796,19 104 879,67 78,98 
Pozostałe koszty operacyjne 0,00 27 429,29 - 
Razem 22 138 422,62 21 142 623,86 95,50 
Ponadto podczas kontroli dokonano analizy wykonania planu rzeczowo-finansowego 
za 2004 r. w porównaniu do 2003 r. stwierdzając: 
a) przychody SP ZOZ w Kościanie: 

Przychody Wykonanie 
za 2004 r. 

Wykonanie 
za 2003 r. 

Wykonanie w % 
2004 r. do 2003 r.  

Sprzedaż usług zdrowotnych, w tym: 20 037 798,32 18 815 582,91 106,50 
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- umowa z WOW NFZ 19 344 231,34 17 701182,50 109,28 
- pozostałe podmioty 693 566,98 1 114 400,41 62,24 
Pozostała działalność 267 365,45 359 977,70 74,27 
Przychody finansowe 69 731,52 211 117,86 33,03 
Pozostałe przychody operacyjne 568 404,00 179 691,66 316,32 
Strata finansowa 199 324,57 1 351 970,39 14,74 
Razem 21 142 623,86 20 918 340,52 101,07 
b) koszty SP ZOZ w Kościanie: 

Koszty Wykonanie 
za 2004 r. 

Wykonanie 
za 2003 r. 

Wykonanie w % 
2004 r. do 2003 r. 

Działalność operacyjna, w tym: 21 115 194,57 20 888 103,66 101,09 
- materiały 3 507 642,30 3 369 855,07 104,09 
- usługi obce 2 298 373,24 1 793 852,27 128,13 
- podatki i opłaty 50 451,86 60 935,24 82,80 
- wynagrodzenia 10 723 272,64 10 945 263,94 97,97 
- świadczenia na rzecz pracowników 2 408 690,51 2 458 777,66 97,96 
- zużycie energii 641 980,25 645 567,82 99,44 
- amortyzacja 1 379 904,10 1 483 914,10 92,99 
Pozostałe koszty 104 879,67 129 937,56 80,72 
Pozostałe koszty operacyjne 27 429,29 30 236,86 90,71 
Razem 21 142 623,86 20 918 340,52 101,07 
3. Roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe SP ZOZ Kościan. 
W trakcie kontroli stwierdzono, iż roczne sprawozdanie finansowe za 2004 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 2004 r. 
4. Wykonanie wniosków pokontrolnych za 2004 r. 
Zamówienia publiczne. 
W trakcie kontroli dokonano analizy zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
następujących zamówień publicznych pod kątem art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. z późn. zm.) o zapewnieniu przez zamawiającego zachowania 
uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców 
w trakcie przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia: 
a) zamówienia publicznego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do systemu zamkniętego 

pobierania krwi, 
b) zamówienia publicznego na dostawę systemu do wideokolonoskopii, 
c) zamówienia publicznego na dostawę analizatora holterowskiego EKG z rejestratorami, 
stwierdzając przestrzeganie zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Umowy cywilno – prawne ze specjalistami na wykonywanie świadczeń zdrowotnych 
w zakresie konsultacji szpitalnych. 
W trakcie kontroli sprawdzono następujące umowy ze specjalistami: 
1. Umowa z Gabinetem Chirurgiczno-Urologicznym lek. med. Błażej Kaźmierski, Leszno na 

świadczenia zdrowotne w zakresie konsultacji szpitalnych urologicznych ze stawką 25 zł za 
konsultację. W toku kontroli dokonano analizy wystawionego rachunku poz. księg. ZA 4839 za 59 
konsultacji urologicznych za okres od 01.01.2004 r. do 30.09.2004 r. stwierdzając zgodność z 
umową oraz listą przeprowadzonych i zatwierdzonych konsultacji. 

2. Umowa z Prywatnym Gabinetem Lekarskim lek. med. Ewa Jankowska, Śmigiel na świadczenia 
zdrowotne w zakresie konsultacji szpitalnych laryngologicznych ze stawką 30 zł za konsultację. 
W toku kontroli dokonano analizy wystawionych rachunków poz. księg.: 
ZA 4933, ZA 5603, ZA 6012 za konsultacje laryngologiczne odpowiednio: 52 za luty 2004 r., 42 
za październik 2004 r., 74 za grudzień 2004 r., stwierdzając zgodność z umową oraz listami 
przeprowadzonych i zatwierdzonych konsultacji. 

3. Umowa z Gabinetem Prywatnym Specjalisty Psychiatrii lek. med. Marek Glapiński, Kościan na 
świadczenia zdrowotne w zakresie konsultacji szpitalnych psychiatrycznych ze stawką 30 zł za 
konsultację zwykłą i 50 zł za konsultację pacjentów po próbach samobójczych. W toku kontroli 
dokonano analizy wystawionych rachunków poz. księg.: 
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ZA 1097 za 2 konsultacje oraz ZA 4579 za 3 konsultacje stwierdzając zgodność z umową oraz 
listami przeprowadzonych i zatwierdzonych konsultacji. 

5. Najem nieruchomości SP ZOZ Kościan. 
W trakcie kontroli sprawdzono następujące umowy najmu nieruchomości: 
a) umowa najmu lokalu przy ul. Bączkowskiego 3 z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców Marian 

Kaźmierczak, Kościan, o powierzchni 33 m2 jako sali wykładowej, 
b) umowa najmu lokalu przy ul. Bączkowskiego 3 z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 

Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Zdrowie” Sp. z o.o., Kościan, 
o powierzchni 220 m2 na cele związane ze świadczeniem usług zdrowotnych, 

c) umowa najmu lokalu przy ul. Bączkowskiego 3 z Poradnią Zespołu Lekarza Rodzinnego 
„Centrum” Sp. z o.o., Kościan, o powierzchni 195,51 m2 na cele związane z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych, 

stwierdzając zgodność poddanych analizie zapisów umów odnośnie stawek czynszu najmu oraz 
waloryzacji stawek z Uchwałą Nr XIX/129/2000 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20.06.2000 r. w 
sprawie: zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej (z późn. zm.). 
6. Umowa obsługi parkingu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki 

Zdrowotnej w Kościanie a Biurem Handlowo Usługowym „ROM-VIT” Roman Twardowski 
sp. j., Luboń. 

Podczas kontroli dokonano analizy zapisów umowy oraz jej realizacji. Stwierdzono, iż poniesione 
koszty inwestycji przez firmę BHU „ROM-VIT” (tabela 1) oraz rozliczenia ze sprzedaży biletów 
(tabela 2) następują zgodnie z podpisaną umową. 
 
Tabela 1 

Zestawienie kosztów inwestycji 
L.p. Faktura vat Dotyczy Kwota netto 

1 26/04 Wykonanie portierni dla pracowników ochrony 13 500,00
2 329/2004 Wykonanie przepustek 300,00

3 41/08/04 Wykonanie projektu technicznego wielobranżowego 
portierni monitoringu 2 200,00

4 1428/04 
Wykonanie systemu telewizji dozorowej, szlabanów i 
wyposażenia pomieszczeń ochrony wraz 
z montażem 

33 827,38

Razem 49 827,38
 
Tabela 2 

Realizacja umowy w okresie wrzesień 2004 – lipiec 2005 

Miesiąc Sprzedaż biletów Koszty* Zysk Spłata inwestycji 
netto 

IX/2004 3 645,50 57,72 3 587,78 3 587,78
X/2004 5 624,00 1 603,73 4 020,27 7 608,05
XI/2004 5 130,00 1 761,07 3 368,93 10 976,98
XII/2004 5 618,00 1 708,00 3 910,00 14 886,98

I/2005 6 124,00 1 220,00 4 904,00 19 790,98
II/2005 5 451,00 1 220,00 4 231,00 24 021,98
III/2005 5 529,00 1 708,00 3 821,00 27 842,98
IV/2005 5 276,00 1 708,00 3 568,00 31 410,98
V/2005 5 170,00 1 490,87 3 679,13 35 090,11
VI/2005 4 880,00 2 499,07 2 380,93 37 471,04
VII/2005 4 127,00 1 855,62 2 271,38 39 742,42

* - koszty w tym: w każdym miesiącu czynsz 1.220 zł, reszta kwoty - zakup biletów; 
w miesiącu VI/2005 dodatkowo naprawa i konserwacja za kwotę 791,07 zł 
7. Wynagrodzenie i liczba godzin pracy lekarzy zatrudnionych w SP ZOZ Kościan 

w 2004 r. 
W trakcie kontroli poproszono o sporządzenie tabeli (załącznik) odnośnie wynagrodzenia 
i liczby godzin pracy lekarzy zatrudnionych w SP ZOZ Kościan w 2004 r. do stanu zatrudnienia 
przedstawionego w rozdziale V Informacji z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kościanie w 2004 r. 
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Ad.III.2. Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń. 
Kontrolę realizacji zdań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń przeprowadził 
zespół w składzie: Kazimierz Dembny, Sylwia Sałacka. 
Komisja, przeprowadzając kontrolę realizacji przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Kościanie zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, 
dokonała analizy: 
a) zgodności zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług z zakresem i rodzajem 

świadczeń lub usług przewidzianych w statucie z uwzględnieniem: 
- liczby udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług oraz okresu oczekiwania na świadczenia 

lub usługi, 
- liczby pracowników udzielających poszczególnych świadczeń zdrowotnych lub usług oraz ich 

kwalifikacji, 
- zgodności udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług z przyjętymi standardami 

postępowania i procedurami medycznymi określonymi odrębnymi przepisami. 
b) wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz techniczny, a także specjalistyczne środki 

transportu sanitarnego, wykorzystywanie do udzielania świadczeń zdrowotnych lub usług, 
odpowiednio do zakresu i rodzaju świadczeń przewidzianych w statucie, oraz spełnienia przez nie 
wymagań określonych odrębnymi przepisami. 

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 (z łóżkami intensywnej opieki kardiologicznej), 
- chirurgicznym,  
- intensywnej opieki medycznej, 
- ginekologiczno-położniczym,  
- dziecięcym,  
- opiekuńczo-leczniczym (z łóżkami opieki paliatywnej), 
- patofizjologii noworodka, 
- ratownictwa medycznego, 
- reumatologiczno-rehabilitacyjnym, 

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,  
- chorób zakaźnych, 
- neonatologiczna, 
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- rehabilitacyjna w Kościanie i Śmiglu. 
c) Dział Pomocy Doraźnej z sekcją transportu sanitarnego. 
d) Dział Diagnostyczny. 
e) Pracownia rehabilitacji leczniczej. 
Poradnie: kardiologiczna, onkologiczna, diabetologiczna, preluksacyjna, chorób zakaźnych, 
neonatologiczna, rehabilitacyjna, leczenia bólu oraz chirurgiczna dla dzieci zostały powołane na 
podstawie zarządzenia wewnętrznego dyrektora  z dnia 23 października 2003 roku, a poradnia 
wirusowego zapalenia wątroby na mocy zarządzenia z dnia 7 stycznia 2002 roku. Dział 
rehabilitacji dziennej powołany został zarządzeniem wewnętrznym dyrektora z dnia 20 grudnia 
2001 roku. 
Pozostałe jednostki organizacyjne funkcjonujące w SP ZOZ są zgodne z zapisami zawartymi w 
Statucie SP ZOZ. 

3. W 2004 roku SP ZOZ realizował następujące umowy na świadczenie usług zdrowotnych zawarte 
z Wielkopolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia: 
a) umowa na udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych,  
b) umowa na udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych 
c) umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego, 
d) umowa na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji, 
e) umowa w na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie programu profilaktyki raka piersi 

u kobiet z roczników od 1935 do 1955. 
f) umowa w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej, 
g) umowa w zakresie transportu sanitarnego w ramach świadczeń podstawowej opieki lekarskiej. 
Wymienione umowy zostały zawarte na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku. 

4. W 2004 roku SP ZOZ przekroczył wartość zakontraktowanych świadczeń zdrowotnych w 
zakresie lecznictwa stacjonarnego na wszystkich oddziałach, z wyjątkiem oddziału intensywnej 
opieki medycznej. Środki niewykorzystane na OIOM zostały przesunięte na inne działy kontraktu 
szpitalnego celem pokrycia wypracowanych punktów ponad limit wynikający z umowy. Ponadto 
Narodowy Fundusz Zdrowia pokrył większość wykonanych przez SP ZOZ świadczeń 
przekraczających wysokość kontraktu.  

5. SP ZOZ nie wykonał zakontraktowanej w Narodowym Funduszu Zdrowia liczby świadczeń 
zdrowotnych udzielanych w poradniach specjalistycznych. Mniejsza liczba świadczeń w stosunku 
do wykupionych wykonana została w większości poradni, tj.: położniczo-ginekologicznej, 
chirurgicznej, kardiologicznej, chirurgii dla dzieci, ortopedycznej, chorób zakaźnych, 
diabetologicznej, wirusowego zapalenia wątroby, onkologicznej, preluksacyjnej, 
neonatologicznej, leczenia bólu. Przekroczenie liczby zakontraktowanych świadczeń nastąpiło 
jedynie w poradni urologicznej i reumatologicznej. Kontrakt w zakresie poradni specjalistycznych 
wykonany został na poziomie 72,19 %. 
Średni czas oczekiwania na przyjęcie w poszczególnych poradniach specjalistycznych: 

- poradnia położniczo-ginekologiczna - miesiąc i dłużej, 
- poradnia chirurgiczna - na bieżąco, 
- poradnia ortopedyczna - na bieżąco, 
- poradnia reumatologiczna - około sześciu miesięcy, 
- poradnia kardiologiczna - około miesiąca, 
- poradnia urologiczna - około trzech tygodni, 
- poradnia onkologiczna - na bieżąco,  
- poradnia diabetologiczna - na bieżąco,  
- poradnia preluksacyjna - około miesiąca, 
- poradnia wirusowego zapalenia wątroby,  
- chorób zakaźnych - na bieżąco, 
- neonatologiczna - na bieżąco, 
- rehabilitacyjna - około dziesięciu dni. 

6. Wartość wykonanych świadczeń, w stosunku do zakontraktowanych, przekroczona została w 
przypadku umowy na udzielanie świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej o 4%. Natomiast w 
przypadku świadczeń w zakresie programu wykrywania raka piersi metodą mammografii 
przesiewowej u kobiet z roczników 1935 do 1955 kontrakt został wykonany w 102%.  

7. Zatrudnienie. 
Podstawową formą zatrudnienia pracowników są umowy o pracę. Jedynie w przypadku lekarzy 
zatrudnionych w niektórych poradniach specjalistycznych stosuje się umowy cywilno-prawne. 
Jest to forma korzystna zarówno dla pacjentów, jak i dla szpitala. W SP ZOZ zatrudnionych jest 
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423 pracowników na 406,33 etatach. Stan zatrudnienia w stosunku do ubiegłego roku został 
zmniejszony o 25 osób. (Na koniec roku 2003 w SP ZOZ zatrudnionych było 448 osób.) 
Restrukturyzacja zatrudnienia dotyczyła głównie pracowników likwidowanej kuchni oraz 
pracowników obsługi technicznej.  

8. 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 2004 roku SP ZOZ dokonał zakupu: 
- monitora ciśnienia i pulsoksymetru, 
- ssaka chirurgicznego, 
- rejestratora holterowskiego, 
- sprzętu komputerowego. 
Zakupu sprzętu i aparatury medycznej oraz sprzętu komputerowego dokonano zgodnie z uchwałą 
Rady Społecznej SP ZOZ nr 11/IV/2004 z dnia 9 kwietnia 2004 roku w sprawie zaopiniowania 
planu inwestycyjnego SPZOZ na 2004 rok oraz uchwały nr 12/IV/2004 roku z dnia 6 grudnia 
2004 w sprawie zaopiniowania zmian w planie inwestycyjnym na rok 2004.  
Poza zaopiniowanym planem zakupów dokonano zakupu lamp w aparacie rtg i pulsoksymetru. 

Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez zastępcę dyrektora zakup lamp podyktowany był awarią 
dotychczas używanych, natomiast pulsoksymetr zakupiono jako niezbędne wyposażenie karetki. 
 
Ad.III.3. Prawidłowość gospodarowania mieniem. 
Kontrolę gospodarowania mieniem przeprowadził zespół w składzie: Kazimierz Józefowski, Stefan 
Klupsz. 
W ramach nadzoru nad prawidłowością gospodarowania mieniem komisja przeprowadziła: 

a) kontrolę wykorzystania aparatury i sprzętu medycznego, 
b) kontrolę wniosków dotyczących zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu 

medycznego, 
c) kontrolę wniosków dotyczących zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego 

albo wniesienia tego majątku do spółek lub fundacji. 
W wyniku przeprowadzonej kontroli komisja przyjęła następujące ustalenia: 
1. Wykorzystanie karetek pogotowia w 2004 roku. 

W dyspozycji stacji pogotowia w roku 2004 były dwie karetki przewozowe oraz dwie karetki 
reanimacyjne. W ciągu dnia tj. od godziny 7.00 do godziny 19.00 teren obsługiwany był przez trzy 
zespoły, tj. zespół reanimacyjny, zespół wypadkowy oraz 1 zespół przewozowy. W godzinach od 
19.00 do 7.00 funkcjonują: zespół reanimacyjny i zespół wypadkowy. Natomiast w soboty, 
niedziele i święta SP ZOZ udostępnia zespół reanimacyjny i wypadkowy.  
Wyposażenie karetki reanimacyjnej: 
- respirator,  
- defibrylator, 
- aparat EKG, 
- nosze podbieraki, 
- wózek kardiologiczny, 
- ssak, 
- butla tlenowa. 
Wyposażenie karetki przewozowej: 
- nosze transportowe,  
- butla tlenowa. 
Karetki przejechały łącznie 175 764 kilometrów, z czego: 
- 10 511 – wyjazdy wypadkowe 
- 95 607 – przewozy chorych 
- 69 646 – wyjazdy do zachorowań 

2. Wykorzystanie mammografu. 
W 2004 ramach programu profilaktycznego wykonano 1 024 badania, na podstawie kontraktu z 
NFZ. Ponadto przeprowadzono dodatkowo 1 700 badań specjalistycznych kobiet, które otrzymały 
skierowanie od lekarza specjalisty. 

3. Wykorzystanie ultrasonografów. 
W pracowni diagnostycznej SP ZOZ w Kościanie wykonano 7 354 badań, na oddziale chirurgii 
996 badań, w Śmiglu 145 badań. 
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4. Wykorzystanie rentgena. 
Pracownia rtg czynna jest w dni powszednie od godziny 7.00 do 22.00, w soboty od godziny 7.00 
do 15.00 (później dyżur telefoniczny), w niedziele dyżur pod telefonem. 
W 2004 roku w Szpitalu SP ZOZ wykonano 7 354 badania i 18 938 badań dla pacjentów 
ambulatoryjnych, natomiast w Śmiglu 4 042. 

5. Wykorzystanie sprzętu znajdującego się w pracowni rehabilitacji ambulatoryjnej. 
W 2004 roku w pracowni rehabilitacji ambulatoryjnej wykonano 86 000 zabiegów. 

6. Laboratorium. 
W Laboratorium SP ZOZ wykonano w 2004 roku 129 846 badania i 42 570 badań zleconych 
przez podmioty zewnętrzne. W laboratorium w Śmiglu wykonano 3 213 badań i 16 570 badań 
zleconych przez inne podmioty, natomiast w Krzywiniu 14 148 badań. Ponadto wykonano 4 700 
badań cytologicznych w zakresie wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. 

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 2004 inwestycji zrealizowano: 
- zakup gruntu 
- remont sali operacyjnej na oddziale położniczo – ginekologicznym. 
W 2004 roku SP ZOZ w Kościanie dokonał zakupu oraz otrzymał dary: 
- pompa infuzyjna (dar) 
- komputery szt. 13 
- lampy do aparatu RTG 
- monitor ciśnienia i pulsoksymetr 
- ssak chirurgiczny 
- aparat EKG z wyposażeniem (dar) 
- inkubator zamknięty (dar) 
- pulsoksymetr  
- rejestrator holterowski. 

Wnioski Komisji: 
1. Przeanalizować możliwość zakupu karetki. 
2. Przewidzieć w pierwszej kolejności dokonanie zakupu: 

- respiratora 
- automatycznej wywoływarki RTG 
- aparatu KTG 
- łóżek porodowych ( 3 szt.) 
- aparatu EKG 
- ssaka chirurgicznego 
- dwukanałowego elektrostymulatora 
- lasera „Terapuls” – 400 
- sterylizator. 

* * * * * * * 
Komisja stwierdziła, że funkcjonowanie i działalność Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kościanie w 2004 roku było zgodne z zasadami legalności, gospodarności, celowości i 
rzetelności. Rok 2004 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 sierpnia 2005 roku.  
Protokół został podpisany przez dyrektora Z.Szewczyka, zastępcę dyrektora P.Banaszaka i główną 
księgową E.Nowak w dniu 15 września 2005 roku. 
Dyrektor SP ZOZ w Kościanie wniósł / nie wniósł zastrzeżeń do protokołu. 
 
 
 

Przewodniczący Komisji 
                 (-) 
  Edward  Strzymiński 


