INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
MIEJSKIEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁUPSKU
ZA 2011 ROK

I.

Charakterystyka jednostki gospodarczej

1. Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku powstał
z przekształcenia jednostki budżetowej Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej
uchwała nr XLVIII/ 516/ 98 Rady Miejskiej z dnia 17 czerwca 1998 roku.
SPMZOZ został wpisany pod numerem KRS 0000018711 w Krajowym
Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, oraz pod numerem
22-00354 Księgi Rejestrowej Wojewody.
2. Struktura
Usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej świadczone są
w 4 przychodniach dla dorosłych i 3 przychodniach dla dzieci rozmieszczonych
w różnych częściach miasta.
SPMZOZ w Słupsku posiada własny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej oraz
Zakład Rentgenodiagnostyki, które mieszczą się w Przychodni Rejonowej przy
Tuwima 37.
Oprócz usług podstawowej opieki zdrowotnej, Zakład świadczy usługi
specjalistyczne w 3 poradniach ginekologiczno-położniczych oraz w poradni
chirurgii urazowo-ortopedycznej.
W Przychodni Rejonowej przy ul. Tuwima 37 świadczone są usługi
stomatologiczne oraz znajduje się pracownia densytometryczna.
W dwóch przychodniach świadczone są usługi w zakresie Medycyny Pracy.
Pod opieką medyczną Zakładu jest około 14.100 uczniów z większości szkół
w mieście.
3. Stany zatrudnienia
Na dzień 15.12.1998 roku, czyli na dzień przejścia w samodzielność, stan
zatrudnienia kształtował się na poziomie 420,08 etatów, natomiast na dzień
bilansowy 31.12.2011 r. wynosi on 171,11 etatów.
Zmniejszenie liczby zatrudnienia jest wynikiem sukcesywnej reorganizacji
Zakładu, dostosowaniem do nowych potrzeb i możliwości finansowych.
4. Od 01.06.2011 r. Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Miejskiego
Zakładu Opieki Zdrowotnej jest Pani Maria Mazur – magister pielęgniarstwa,
z ukończoną specjalizacją w zakresie organizacji i zarządzania oraz studiami
podyplomowymi w zakresie zarządzania w opiece zdrowotnej.

Pozycja SPMZOZ na rynku usług medycznych

II.

1. SPMZOZ w Słupsku otacza opieką medyczną około 53.000 podopiecznych,
z tego 5.700 z poza miasta, 47.500 z miasta Słupska, zapisanych na listy
aktywne lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Miasto liczy około 98.000
mieszkańców, a więc połowa mieszkańców jest pod opieką medyczną
Zakładu. Na terenie miasta działają konkurencyjne zakłady prowadzące
działalność leczniczą takie jak:
-

”Salus” Sp. z o.o
NZOZ „AUXILIUM”
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarz Domowy
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWIA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej POLO w Słupsku

Mimo istniejącej konkurencji, liczba
podopiecznych SPMZOZ
w Słupsku pozostaje mniej więcej na tym samym poziomie.
Atutem Zakładu jest dobra dostępność do lekarzy podstawowej opieki
zdrowotnej oraz nie ograniczanie skierowań na badania diagnostyczne.
Większość badań diagnostycznych wykonywanych jest we własnym
zakresie
w
Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i w Zakładzie
Rentgenodiagnostyki, co w dużej mierze zmniejsza koszty funkcjonowania.
III. Sytuacja majątkowo-finansowa
1. Jednostka działa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).
Rejestracja podatkowa - NIP 839-255-90-82
Regon statystyczny
- 770979105
2. Fundusze Zakładu na dzień 31.12.2011 r. wynoszą:
 założycielski
- 11.637.699,99
 zakładowy
- 3.624.982,51
3. Głównymi źródłami przychodów Zakładu są kontrakty zawarte z Pomorskim
Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku,
usługi świadczone z zakresu Medycyny Pracy, wpływy z tytułu usług
ponadstandardowych, odpłatnych badań diagnostycznych. Przedstawiona
w bilansie dobra sytuacja finansowa (wynik finansowy dodatni), w dużej
mierze jest wynikiem trwającej od 1999 r. restrukturyzacji. Przeprowadzono
reorganizację i dostosowano zatrudnienie do niezbędnego minimum, a tym
samym w dużym stopniu zmniejszono koszty funkcjonowania Zakładu.
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Najistotniejszym jednak czynnikiem wpływającym na dobrą sytuację
finansową jest utrzymująca się od kilku lat na mniej więcej tym samym
poziomie liczba podopiecznych zapisanych do lekarzy poz, pielęgniarek poz
i położnych zatrudnionych w Zakładzie. Liczba osób zapisanych do lekarzy
jest tak ważna, ponieważ głównym kierunkiem działania Zakładu jest
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej.
Przychody z tytułu zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, stanowią 89,58%.
SPMZOZ w Słupsku świadczy również usługi z zakresu stomatologii, poradni
ginekologiczno-położniczej i chirurgii urazowo-ortopedycznej.
SPMZOZ pozyskuje również środki realizując programy profilaktyczne
finansowane przez NFZ i Miasto Słupsk.
W 2011 roku zakupiono nowy cyfrowy aparat mammograficzny. Środki
finansowe uzyskane z realizacji programu profilaktycznego (mammografii)
wyniosły 161.838,00 zł. i są wyższe o 20% do 2010 r.
Podstawowe wskaźniki charakteryzujące działalność gospodarczą jednostki
jej wynik oraz sytuację majątkową i finansową przedstawiają się następująco:
Lp
.
WYSZCZEGÓLNIENIE

31.12.2010 rok

31.12.2011 rok

1.

Suma bilansowa

18.054.594,38

17.597.332,00

2.

Wynik finansowy netto

Rentowność majątku

+568.084,66

+80.798,35

3,15%

0,46%

Rentowność kapitału
własnego
Rentowność sprzedaży
netto
Płynność finansowa
ogólna

3,42%

0,48%

3,31%

0,54%

5,17

8,48

3.
4.
5.
6.

Wynik finansowy netto SPMZOZ za rok 2011 jest dodatni
i wynosi 80.798,35 złotych. W porównaniu do roku 2010 jest niższy
o 487.286,31 złotych. Zysk w 2011 roku i wszystkie przedstawione wskaźniki
mówiące o sytuacji finansowej są dla Zakładu korzystne.
Zysk netto w wysokości 80.798,35 zł zostanie przeznaczony na zwiększenie
funduszu zakładu.

3

4. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
- wartość początkowa
- umorzenie
- wartość netto
- stopień zużycia
5. Środki trwałe, w tym:
- wartość początkowa
- umorzenie
- wartość netto
- stopień zużycia środków trwałych

92.424,41
92.424,41
0,00
100 %

14.698.504,58
4.511.085,60
10.187.418,98
69,31%

6. Zakupy inwestycyjne przyjęte na stan w 2011 roku:
- założono sieć strukturalną w Przychodni Rejonowej
przy ul. Tuwima 37
93.990,03 zł.
- zamontowano instalację i system sygnalizacji SwiN (monitoring)
w Przychodni Rejonowej przy ul. 11 Listopada 7
7.615,00 zł.
- zwiększono wartość zestawów komputerowych o
666,99 zł.
- zwiększono wartość centrali telefonicznej w Przychodni
Rejonowej przy ul. 11 Listopada 7
2.503,31 zł.
- aparat mammograficzny cyfrowy Lorad Selenia
1.236.600,00 zł.
- hematologiczne mieszadło rolkowe RM5-40
3.665,40 zł.
- mieszadło do odczynników
7.000,00 zł.
- kamera AGFA DIGID 3000
3.789,00 zł.
- urządzenie do pomiaru dawki promieniowania
10.500,00 zł.
Powyższe zakupy zostały sfinansowane :
- z dotacji organu założycielskiego
- ze środków własnych

0,00
1.366.329,73 zł

Stałym dążeniem Zakładu jest podwyższanie jakości i dostępności świadczonych
usług medycznych oraz zwiększanie liczby podopiecznych.

Słupsk, dnia 15 marca 2012 roku

4

