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Informacje ogólne 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Słubicach Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością została związana aktem notarialnym z dnia 

19 listopada 2009 roku przy udziale notariusz Przemysławy Bac, prowadzącej Kancelarię 

Notarialną z siedzibą w Słubicach. Założycielem Spółki jest Powiat Słubicki. Zgodnie 

z uchwałą Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 sierpnia 2009 roku Spółka zapewnia 

mieszkańcom powiatu słubickiego i innym pacjentom chcącym korzystać z usług medycznych 

w Słubicach nieprzerwalne korzystanie ze świadczeń zdrowotnych, bez istotnego ograniczania 

dostępności, warunków i jakości poszczególnych rodzajów świadczeń w nie mniejszym zakresie 

niż wcześniej zapewniał to Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.  

 

NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach Sp. z o. o. została wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy 

KRS pod numerem 0000359690. Spółce nadano numer statystyczny REGON 080445872 

Siedziba Spółki mieści się w Słubicach, woj. Lubuskie przy ulicy Nadodrzańskiej 6.  

 

Kapitał zakładowy Spółki 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 2 500 000, 00 (dwa miliony 

pięćset tysięcy złotych).  

 

Władze Spółki 

Władzami Spółki są a- Zgromadzenie Wspólników, b- Rada Nadzorcza, c- Zarząd. 

Zgodnie z Umową Spółki funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Zarząd Powiatu 

Słubickiego, w skład którego na dzień 31 grudnia 2014 r. wchodzi: 

Piotr Łuczyński  Starosta Słubicki; 

Tomasz Stupienko  Wicestarosta Słubicki; 

Tomasz Pisarek  Społeczny Członek Zarządu; 

Ryszard Chustecki  Społeczny Członek Zarządu; 

Leszek Bajon   Społeczny Członek Zarządu; 
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Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych uchwała Zgromadzenia 

Wspólników. W skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2014 roku wchodziły następujące 

osoby: 

Anna Karpińska – Rapcewicz   Przewodnicząca Rady Nadzorczej; 

Bożena Osińska    Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej; 

Marek Kokowski    Członek Rady Nadzorczej; 

 

Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech  - w tym Prezesa, a w przypadku zarządu 

wieloosobowego i Wiceprezesa. Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania zarząd jest 

jednoosobowy, w którego skład wchodzi: 

Wojciech Włodarski    Prezes Zarządu 

Zmiany w składzie Zarządu Spółki na przełomie 2014 roku: 

18 grudnia 2014 roku Uchwałą nr 3/14 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników NZOZ 

„Szpital Powiatowy” w Słubicach Sp. z o. o. odwołało Zygmunta Baś z funkcji Prezesa Zarządu 

Spółki, tym samym powołując Wojciecha Włodarskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu 

Spółki. 

Obecnie NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach Sp. z o. o. wykonuje działalność leczniczą w 

następujących przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego: 

 SZPITAL POWIATOWY W SŁUBICACH, w którym prowadzona jest działalność 

lecznicza w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – szpitalne. W skład 

tego przedsiębiorstwa wchodzą Oddziały Szpitalne (ilość: 7), Pracownie (ilość: 4) oraz 

komórki pomocnicze tj. Apteka Zakładowa, Izba Przyjęć Szpitala, Blok Operacyjny, 

Sterylizatornia, Blok Porodowy oraz Punkt Pobrań Materiałów do Badań. 

 PORADNIE WIELOSPECJALISTYCZNE W SŁUBICACH, w których prowadzona jest 

działalność lecznicza w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. W skład Poradni 

Wielospecjalistycznych wchodzą jednostki organizacyjne takie jak:   

 Poradnie specjalistyczne  zawierające w swej strukturze 12 poradni specjalistycznych, 

gabinety diagnostyczno- zabiegowe, Dział Fizjoterapii w Słubicach oraz Dział 

Fizjoterapii w Rzepinie. 

 Opieka doraźna obejmująca Zespoły Ratownictwa Medycznego, Zespół Transportu 

Sanitarnego, Ambulatorium Ogólne w Słubicach, Ambulatorium Ogólne w Rzepinie oraz 

Dyspozytornia Pogotowia.  
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1. Działalność Spółki 

 

Przedmiotem działalności Spółki jest szeroko rozumiana działalność medyczna, usługi i handel – 

jednakże Spółka głównie koncentruje się na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej poprzez 

wykonywanie zawodowo działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie 

zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub odrębnych 

przepisów regulujących zasady ich wykonywania.  

Spółka, mając na celu kompleksowość udzielanych świadczeń oraz strategiczny cel posiadania 

poradni specjalistycznych tożsamych z posiadanymi oddziałami występuje z ofertą do NFZ 

na realizację świadczeń w powyższych zakresach. Poniższy wykres przedstawia porównanie 

wartości kwotowych podpisanych kontraktów w poszczególnych latach działalności Spółki. 

 

 

W 2014 roku w Spółce przeprowadzonych zostało 19 kontroli zewnętrznych przez: NIK, NFZ, 

PIP, WSSE oraz Starostwo Powiatowe w Słubicach. 

Ponadto w 2014 roku Szpital pomyślnie przeszedł audyt, mający na celu certyfikację ISO 9001 

poświadczającą, że Spółka wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością w zakresie 

świadczenia usług medycznych w ramach lecznictwa stacjonarnego, ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej, rehabilitacji, diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, tomografii komputerowej, 

ratownictwa medycznego i leczenia uzależnień oraz promocji zdrowia. Nocna i świąteczna 

ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska, transport sanitarny. 
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2. Stan zatrudnienia 

 

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2014 roku w porównaniu ze stanem z lat poprzednich 

przedstawia się następująco: 

 

 

 

Ogółem na dzień 31 grudnia 2014 roku zatrudnionych w Spółce było 354 osoby. W tym roku 

najwięcej pracowników było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Tutaj najliczniejszą 

grupą są pielęgniarki i położne- 76 osób. Niemal wszyscy lekarze zatrudnieni są na podstawie 

umowy kontraktowej. Natomiast umowy zlecenia zawarto z 52 osobami -o pięć umów więcej niż 

w roku ubiegły. Pomimo tego wzrostu stan ogólny zatrudnienia w Spółce wzrósł o jedną osobę 

w stosunku do 2013 roku. 

W grupie zawodowej brakuje lekarzy systemu z odpowiednimi specjalnościami, które określa 

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. W chwili obecnej Szpital poszukuje tych 

lekarzy. Brakuje ich jednak w całym regionie, co utrudnia sprostowaniu wymogów nałożonych 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W pozostałych obszarach organizacyjnych, Spółka w 2014 

roku nie miała problemów z zabezpieczeniem kadrowym świadczonych usług medycznych. 
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Poniższa tabela przedstawia strukturę zatrudnienia na dzień 31.12.2014 roku z podziałem 

na grupy zawodowe. 

 

3. Szkolenia kadry medycznej i niemedycznej. 

W 2014 roku na szkolenia pracowników ogółem 26 477,09 zł (wzrost w stosunku do roku 2013 

o 3 889,50) w tym: 

 Szkolenia i kursy personelu medycznego – 16 505,00 zł w tym szkolenie personelu 

dotyczące systemu akredytacji i standardów akredytacyjnych na kwotę 8 880,00 zł.  

 Szkolenia i kursy pionu administracyjnego – 9 972,09 zł w tym między innymi szkolenia 

z zakresu księgowości, zamówień publicznych oraz kadry kierowniczej. 

4. Sytuacja finansowa Spółki. 

4.1.  Wynik finansowy. 

W 2014 roku Spółka odnotowała stratę netto na działalności gospodarczej w wysokości: -

307 445,55 zł, która jest niższa od zysku osiągniętego w roku poprzednim o 1 323 040,57 zł. 
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4.2.  Struktura sprzedaży wg odbiorców usług. 

 

4.3. Zestawienie kosztów. 

Zestawienie kosztów poniesionych przez NZOZ "Szpital Powiatowy" w Słubicach sp. z o.o. 

w roku 2014 zawarte zostało w tabeli poniżej. Na potrzeby pełniejszej analizy w tabelach poniżej 

przedstawiono informacje o poziomie, strukturze i dynamice kosztów w roku 2014 

w porównaniu do roku 2013. 
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Z przedstawionych powyżej danych wynika, że w porównaniu do roku 2013 koszty za rok 2014 

wzrosły o 1 701 469,16 zł tj. o 6,41 %. Wzrost powyższych kosztów spowodowany był między 

innymi wzrostem wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników tj. o 301 965,04 zł więcej niż 

w roku ubiegłym oraz zużyciem materiałów. 

4.4. Należności i zobowiązania. 

Należności przeterminowane brutto oraz należności wątpliwe z tytułu dostaw robót i usług 

według stanu na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 120913,61 zł, na należności przeterminowane 

o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności utworzono odpisy aktualizujące 

wartość należności, które na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 66262,24 zł. 

 

Zobowiązania  Spółki na dzień 31-12-2014 rok wynoszą ogółem 2.825899,13 zł.  Wykaz 

poszczególnych tytułów zobowiązań przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Zobowiązania przeterminowane dotyczą  faktur , które do Spółki dotarły po terminie płatności 

oraz  zobowiązań reklamowanych z tytułu dostaw materiałów - niezgodnie z umową. 

Zobowiązania uregulowano po otrzymaniu faktur-duplikat.   
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4.5 Darowizny 

 

5. Środki trwałe i majątek obrotowy Spółki. 

Spółka w prowadzonej działalności korzysta w dominującej części z majątku trwałego 

(budynków, maszyn i urządzeń) dzierżawionego od Powiatu Słubickiego. W poniższej tabeli 

ujęte są tylko i wyłącznie aktywa trwałe, które zostały sfinansowane ze środków własnych 

spółki, środków funduszy Unii Europejskiej oraz darowizn. Stan i struktura aktywów trwałych 

spółki na dzień 31.12.2014 roku w porównaniu z rokiem poprzednim została przedstawiona w 

tabeli poniżej: 



 10 

 

Wartość aktywów trwałych w 2014 roku uległa zwiększeniu o kwotę 1.032.597,47 tj. o 78,13 % 

w stosunku do roku 2013, głównie w efekcie zakupu gruntów pod lotnisko, modernizacji 

budynków, zakup  nowoczesnego sprzętu medycznego  oraz zakupu nowej karetki 

transportowej.     

W 2013 roku poniesiono nakłady na zwiększenie majątku trwałego na łączna kwotę 

1.005.794,63 zł.  

Poniższa tabela przedstawia natomiast szczegółowe zestawienie i podział zakupionych oraz 

otrzymanych środków trwałych w roku 2014 zwiększający majątek trwały i źródło finansowania.     
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6. Wybrane wskaźniki finansowe Spółki. 
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7. Parametry charakteryzujące działalność podmiotu. 

7.1.  Działalność Szpitala 

7.1.1. Liczba, struktura i średnie wykorzystanie łóżek. 

Obecnie oddziały szpitalne liczą 154 łóżka. Poniższa tabela przedstawia liczbę, strukturę oraz 

średnie wykorzystanie łóżek z podziałem na poszczególne oddziały. 

 

Średnie wykorzystanie łóżek w 2014 roku w całym Szpitalu wynosi 45 %. 

7.1.2. Średnia ilość dni przebywania pacjenta w oddziale. 

Poniższy wykres przedstawia średnią ilość dni przebywania pacjenta na poszczególnych 

oddziałach szpitalnych w okresie funkcjonowania Spółki. 
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2011 4,7 6,6 10,1 2,9 3,2 4,4

2012 4,9 7,3 8,3 4,5 3,6 4,4

2013 4,7 6,4 8,1 4 3,7 4,2

2014 5 6,5 8 4,2 3,6 3,9
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7.1.3. Liczba leczonych 

Poniższy wykres przedstawia liczbę leczonych w poszczególnych oddziałach. 

 

Ogólnie w roku 2014 hospitalizowanych było 12 664 osób tj. o 647 hospitalizacji mniej niż w 

roku poprzednim. W 2014 roku najwięcej pacjentów hospitalizowano (pomijając pacjentów 

trafiających do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego) w Oddziale Chorób Wewnętrznych z 

Pododdziałem Gastroenterologicznym, którym leczyło się 30 % pacjentów, następnie w 

Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej 23% ogólnej liczby hospitalizowanych. 

7.1.4. Liczba porodów. 

Poniższy wykres przedstawia liczbę porodów z podziałem na porody naturalne i cesarskie cięcia. 
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W Szpitalu w roku 2014 odbyło się 367 porodów. Wykonano 187 cięć cesarskich tj. 51 % 

porodów. Porównując z latami ubiegłymi od roku 2012 rośnie liczba porodów przy 

jednoczesnym wzroście wykonywanych cesarskich cięć. 

 

7.1.5. Pozostałe 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
ROK 

2011 2012 2013 2014 

2. Liczba przeprowadzonych 

badań laboratoryjnych 

114 717 141 907 128 213 147 716 

3. Liczba przeprowadzonych 

badań obrazowych 

13 985 14 005 12 027 12 437 

4. Ilość karetek typu „S” 1 1  1 

5. Ilość karetek typu „P” 3 3  3 

6. Ilość karetek 

transportowych 

2 2  2 

 

8. Działalność poradni specjalistycznych 

NAZWA PORADNI 
ILOŚĆ WYKONANYCH PORAD 

2011 2012 2013 2014 

1. Chirurgii Ogólnej 5 083 5 893 5 494 5 247 

2. Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej 5 525 6 238 6 387 6 763 

3. Gniekologiczno Położnicza w 

Słubicach 

4 001 4 461 4 007 5 047 

4. Ginekologiczno – Położnicza w 

Rzepinie 

1 231 1 468 1 661 1 653 

5. Ginekologiczno Położnicza w Górzycy 783 956 960 902 

6. Ginekologiczno – Położnicza w Ośnie 

Lubuskim* 

412 158 - - 

7. Gastroenterologiczna 738 955 1 226 1 221 

8. Neurologiczna 983 1 433 1 590 1 730 

9. Otolaryngologioczna 2 394 1 962 2 141 2 366 

10. Urologiczna 628 765 941 968 

11. Preluksacyjna** - 371 643 766 

12. Psychologiczna - - - - 

13. Zdrowia Psychicznego - - 1 266 2 994 

OGÓŁEM: 21 778 24 660 26 316 29 657 
*Z dniem 1 października 2012 roku poradnia została zamknięta. 

**Data rozpoczęcia działalności poradni 14 maja 2012 rok 
 

W 2014 roku wykonano ogółem najwięcej porad w stosunku do lat poprzednich. Jednakże 

należy wziąć pod uwagę że w 2013 roku rozpoczęła swoją działalność Poradnia Zdrowia 

Psychicznego, której działalność wpłynęła na wzrost ogólnej liczby porad.  
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9. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń. 

- Ryzyko związane z uzależnieniem od umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Ryzyko związane z uzależnieniem od największego odbiorcy usług medycznych, jakim jest 

Narodowy Fundusz Zdrowia jest najbardziej znaczącym ryzykiem w działalności spółki, mimo 

iż obecnie ryzyko związane ze zmianą przepisów dotyczącą finansowania usług zdrowotnych ze 

środków publicznych nie jest duże.  

Zgodnie z powyższym znaczna część usług medycznych Podmiotu jest kontraktowana przez 

państwowego monopolistę. Powoduje to konieczność realizacji przez Spółkę restrukcyjnych 

wymogów w zakresie m. in. obsady personelu medycznego o danych kwalifikacjach oraz ilości i 

jakości posiadanego sprzętu medycznego. Brak realizacji tych warunków ze strony Podmiotu 

automatycznie skreśla go już na wstępnym etapie składania ofert, natomiast istnieje również 

ryzyko zerwania kontraktu przez NFZ podczas trwania umowy gdy np. w trakcie kontroli 

zostaną wykryte jakieś nieprawidłowości.  

- Ryzyko związane z błędami medycznymi. 

Specyfika działalności NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach sp. z o. o. powoduje narażenie 

na ryzyko popełnienia błędów medycznych i konieczności wypłaty wysokich odszkodowań na 

rzecz pacjentów. NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach sp z o. o. systematycznie prowadzi 

kontrolę jakości świadczeń medycznych poprzez tworzenie nowych procedur. W 2014 roku 

Spółka pozytywnie przeszła audyt z systemu zarządzania jakością uzyskując Certyfikat Jakości 

wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Dla zmniejszenia ryzyka związanego z: świadczeniami 

medycznymi, posiadaniem i użytkowaniem mienia ruchomego i nieruchomego oraz prowadzonej 

działalności pozamedycznej mogą zaistnieć zdarzenia, w związku z którymi Spółka będzie 

zobowiązana do naprawienia szkody osobowej wyrządzonej pacjentowi lub osobie trzeciej przez 

spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia Spółka zawarła obowiązkowe 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki 

zdrowotnej na sumę gwarancyjną od wszystkich zdarzeń – 5000 000 euro. Umowę 

Ubezpieczenia zawarto z Firmą Allianz. 

- Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży 

W usługach medycznych nie występuje zjawisko typowej sezonowością. Jednak występują 

zmiany wielkości sprzedaży w zależności od wartości i rodzaju wynegocjowanego kontraktu w 

tym wynegocjowanych umów z NFZ na dany rok, co wpływa na możliwość prawidłowego 

szacowania dochodów ze sprzedaży w poszczególnych latach obrotowych. Spółka prowadzi 

działalność od 1 kwietnia 2011 roku, w związku z czym niemożliwym jest oszacowanie zmian 

wielkości sprzedaży w skali kilkuletniej. 

- Ryzyko zależności od kluczowego personelu 

Ze względu na charakter i specyfikę działalności istotne jest utrzymanie personelu zarządzająco  

–administracyjnego o odpowiednich kwalifikacjach. Podmiot musi także utrzymać personel 
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medyczny o wysokich kwalifikacjach.  Ze względu na możliwą zmianę sytuacji na rynku pracy 

personelu medycznego, związaną z odpływem pracowników do innych krajów Unii Europejskiej 

Spółka zwraca uwagę na ryzyko wystąpienia trudności z pozyskaniem personelu o wysokich 

kwalifikacjach lub konieczności poniesienia wyższych kosztów zatrudnienia. 

- Ryzyko związane z karami z tytułu zawartych umów z NFZ 

Umowy zawarte przez NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach sp. z o. o. posiadają ważne dla 

jego działalności zapisy dotyczące kar umownych. Stanowią one, że: 

 w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn 

leżących po stronie Świadczeniodawcy, Dyrektor NFZ może nałożyć na Spółkę karę 

umowną; 

 w przypadku wystawiania recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach 

nieuzasadnionych, oddział NFZ może nałożyć karę umowną stanowiącą 

równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonywanych na podstawie recept 

wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. 

 W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące 

przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze finansowane w całości lub w 

części przez NFZ, osobą nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, 

oddział NFZ może nałożyć na Spółkę karę umowną stanowiącą równowartość kwoty 

nienależnego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania 

refundacji.  

Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych 

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych 

warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r. nr 197 poz. 1643). 

10. Uzyskane certyfikaty i wyróżnienia. 

 Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy PN – ENISO 9001:2009. 

 Wyróżnienie  w Rankingu Szpitali w dziedzinie szpitali zabiegowych, 

wielospecjalistycznych i onkologicznych organizowanym przez „Rzeczpospolitą” 

i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w kategorii „Bezpieczny 

Szpital”. 

 Certyfikat Lubuskiego Lidera Biznesu w kategorii duże przedsiębiorstwo. 

11.  Przewidywane kierunki rozwoju. 

W dniu sporządzania niniejszego sprawozdania priorytetem dla Zarządu Spółki jest 

przystosowanie struktury Szpitala do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 

pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. W obecnym stanie 

Szpital nie spełnia w/w wymogów. W tym temacie w 2012 roku powstał program 
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dostosowawczy, którego Spółka nie jest w stanie zrealizować. Jednocześnie należy podnieść, że 

niedostosowanie  Szpitala do wymogów stawianych przez ustawodawcę może spowodować 

negatywne  konsekwencje w procesie  kontraktowania i mapowania usług medycznych, a co za 

tym idzie może doprowadzić do zamknięcia niektórych oddziałów szpitalnych lub poradni, tym 

samym ograniczając przychody i  dostęp do świadczeń medycznych mieszkańcom powiatu 

słubickiego . Dlatego wszelkie działania Zarządu skoncentrowane będą na pracach związanych z 

dostosowaniem Szpitala do wymogów prawnych. Jest to  duży problem w skali powiatu, dlatego 

w dniu sporządzania niniejszego sprawozdania działała już komisja ds. opracowania raportu w 

sprawie szpitala powiatowego w Słubicach powołana przez starostę słubickiego, w skład której 

wchodzą radni Powiatu Słubickiego, Prezes Zarządu NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach 

Sp. z o. o. oraz po dwóch przedstawicieli z gmin wchodzących w skład powiatu.                               

Zadaniem komisji jest ustalenie poziomu dostosowania zakładu na dzień 31 marca br., 

w odniesieniu  do stanu założonego przez organy spółki na dzień 31 grudzień 2015r. 

 

 

 

 

   

 




