
SP zoz w l<tlus4 ni. POZ

Sprawozdanie zwykonania planu finansowego sP ZOZ w Kaluszyrie
Przychodni opieki Zdrowotnej Ża 2010 rok

SP ZoZ w KałusŻynie PoZ prowadzi działalDość w zakresie:
' podstawowe.j opieki zdrowoinej
- teczenia stomatologicaego
- rehabi]ilacji lecŻnicŻej
- ambulalo.yjnĆj opieki specjalislycznej w zakresie 8ineko]ogii'

Na koniec 20 l 0r Przychodnia opieki Zdrowotnej w Kałuszynic zalrudniała|
' 20 pracowników etatovlTch - (] 9 i l/4 w plzeliczen ju na pełne etaĄr)

5 osób zatrudnionych na umowę zlecenia .

Praco\łnicy etatowi ZoZ'u w Kałuszynie 10;

. 4 lekarzy w tym: intemista_specjaliŚta lI Stoplia medycyny ogólnej'
pediatla' leka'z zc specjalizacją m€dycyny rodznDej i lekarŻ

. specjalista II stopnia tizjoterapil

. mgr fiŻjoterapii

. technik fi zjoterapeuta

. 2 masażyslki - w tmkcie studiów na kierunku_ fi zjoterapia'

. 5 p;elęgniarek ( wlym jedlawwyniarze % etatu)

. laborantka ( recbnik laboraloryiny)

. pomoc stomatologiczna ika&owa (l etar)

. pomoc stomarologiczna i rejest ato.ka medycaa ( w wyniarze 1 etatu)

. 2 pracowników gospod zych (kierowca'pracoMik gospodarcŻy i

oprócz wyżej wymienionych pracowników Przychodnia zatrudnia również
lekarzy, z któryni zawarto umov:y cywilno-prawne na świadcŻenie Usług
medycznych w zakresie następujących specja]ności:

- lekarz stomaiolog



' lekaŹze specjalizacją z dŻicdŻiny relrabilitacj i i kardiologii
lekarŻ ginckolog spccjalista I] slopnia

- lekarz spccialista rehabililacii i ortopedii
- lekarz $:'konując)' badania UsC _ specjalista chorób wewnętrznych do

x 2010 omzod XI-Xll specjalista chirurs.
]ekarz wykonuj ąc} bad ia z zakre mĆd}cyńy pracy

' lĆka.z dr laukmedycŻn)'ch spĆc]a]ista leuDalo]ogii ]] stopnia
oprócz lekarŻy ( równicż \! ramach umów c}Yillo plawnych) Prz'chodnia
Zarrudnia takze ngr diagnoslę ali1yka labotatoryjnego sprarvującego nad2ó1
nad badaniami s}konywanymi t' tutej szym labontoriLlm analjtycŻnyjn.

W okresie 12 miesięcy działalności rv 2010 roku sP ZoZ w Ka]us7-ynic
Pżychodnia oPieki Zdrowotnej na planowane _ l.698.440.00 z] zrcal]zowała:

przychod] na krvotę l.9.15.360'56 zI _ l14.5'1 % planowanych,
koszty na kwotę _ 7.654.97a,76 zl 97.44 % planowan),ch'

Realizację poszcze8ólnych lrz]chodów
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Ne'vysokość przychodów mialy istotny wplyw zrel'undowalc prl-ez NFZ
slodki a \\ykonane ponad hnit i kontrakl śtliadczenia rehabilitacyjne,
gineko]oeicae j Śomatolo8icae, odsetki od lokat teminou}ch i lokat
nocnych w rachunk! bicżĄcyń. koffynuowany prograń1 P.ofiLaktyki raka sąłki
macicy badańia cyto1ogic,ne j.a1iŻo$'ane pżĆz n'tejsząPrzychodnię'

Dodatkowo uzyskano znaczące kwoty wpbwótv pochodŻących Ż

plowadzolych badań kicrowcólv i okesow]ch badań do pLac). badań
laboratotyjnych ' wpl}wó'v za ponadstandardowc usługi sto]naLologicŹjc oraŻ
wPływós' Ż badali wykonywanyĆh Przy Po]locy Dorvo Żakupionego'
wysokospecjali$ycŻlego aparatu UsG Logiq P6' wp]ywy z Powialowego
Ur,ędu Pracyjako refihdacja części kosztów nagroda za zatrudnienic d\óch
p.acowników po akończeliu okesu zalrudlicnia w ramach robót

Po zakończeniu un1ollnego okresu' osoby te zostały zatrudnione w por.dni
rehabilitacyinei iako rehabilitantki.
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ńiuni.' lJ_$óz Ńec7]śości. lsluli
lelekonuniklcljne. Poczro\rc
infornalyczne' monilo ng'sŻkolenia)
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Finansowo 20lo rok Żamkną} się wyńikien ńransoNym (zyskie'n)

w \lysokoŚci 290'38] 
'80 

zł.
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/obo$ląla]id b e/4ce nd lkole 'l'lĄ8'a8/ L)lll
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- 7a niecŻvstościstałe - 5].56 zł

l'rzychodlia opiek Zdrosotlcj na kolicc 20l0 loku posiadała

nalcŻności bieżącc Y'ła.cznej kwocic 202'004'4'1 z! 'w tyń,
_ od Narodowego Funduszu Zdrowiaza usługimedyczne wykonane
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- za badania analitycŻ!€ i ]ekaBkie dla osób fi./cŻnych l5o.oozł

sP,/oaw Ka]B,rhie Poz nd ll grudnia 20lo r' nie Posidda]a zobowiązań :naleŻnoscl ryma8alnych'

sfan środków Pęychodni opieki Zdrcwonrei
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W pździemiku 2010 . PrŻvchodńi2
inaestycyjnych apmt oeo]ńodi;AnostVcznv
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u mmach w}dal<óq biezdc)ch Prrycbodr; op'eki Zdrosohei ŻalUÓiÓn^
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dplme do rEfs'rdcji i ga b'nefu gineko |ogicŻnego l l ' 200 /l ) omŻ Że"' s {Ronputerory SIMENS ( 1.4j5,00 zt L

w'010 rok! wykmano wlssn)mi siJani maloq ie porres/.ze. w budytuu
rehabilitacii.



W dniu 7 lutego 201l rcku aŚtał PodPifue lgody do mów Ż NFZ dotycące
nadwykonan ponad zakontmlćowey ]imit na 20]0 rck na świadczenia w

- fizjotaapii na kwoĘ 63'813,92Ą Alv kwaftĄł?01o L
- ginekologii na kwotę 2.4a4'0a zł-Al]pć'bocre2llor'
_ stomatologii na kwotę 7'77'00d- ?alIpóho.rez0]ol,
Rozliczńe w/\ł nad*ykonań zostało dokonae w lfficu ( faktury wystawiono
09.03.20llr)'iaiększyło plzychód 2o1o t o 67.074'92 zł.
Pozyskan€ śrcdki zostaną przeaaczone na Pr€mie dla piacowników i zskup
spżętu dla PEychodni.
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