
UCHWAŁA NR XXXVII/192/2018 

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE 

z dnia 31 stycznia 2018 roku 

 

 

w sprawie zatwierdzenia planu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie  

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(Dz.U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.), oraz  art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia  

2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.) Rada Powiatu, 

uchwala co następuje: 

 

§1. Zatwierdza się przedłożony przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie 

plan naprawczy stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.   

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący 
Rady Powiatu 

Ireneusz Gołuszka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 
do Uchwały Nr XXXVI/192/2018 
Rady Powiatu w Pińczowie 
z dnia 31 stycznia 2018 roku  

 

 

Zgodnie przepisem art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Pińczowie przedstawia informacje dotyczące działań naprawczych 

mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej ZOZ-u. 

 

W związku z wejściem w życie od dnia 1 października 2017 roku systemu podstawowego 

szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieć szpitali) ma nastąpić 

reorganizacja zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju świadczeń – leczenie 

szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna. 

 

ZOZ w Pińczowie został zakwalifikowany do  „sieci szpitali” w zakresach, których dotychczas 

udzielał świadczeń zdrowotnych, z wyjątkiem: 

- okulistyki jednego dnia – ZOZ zawrze umowę z NFZ w przedmiotowym zakresie w wyniku 

konkursu ofert. 

- zakład opiekuńczo leczniczy i rehabilitacja lecznicza – zakres ten nie jest objemy siecią, ZOZ 

ma podpisaną z NFZ umowę w tym zakresie świadczeń, 

- poradnia ginekologiczno – położnicza – ZOZ ma obecnie przedłużona aneksem umowę  

z NFZ i będzie startował w konkursie ofert w tym zakresie w przyszłości. 

 

ZOZ w Pińczowie do chwili wejścia w życie „sieci szpitali” odnotował nadwykonania  

w zakresie lecznictwa szpitalnego w wysokości ok 450 tyś zł. ZOZ w Pińczowie przyjął 

założenie oparte na dotychczasowych działaniach NFZ, że nadwykonania zostaną zapłacone 

w kwocie nie mniejszej niż 300 tys. zł. 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie osiągnął stratę netto za rok 2016 w wysokości  

23 408,58 zł. 

Zapowiadane zwiększenie nakładów na świadczenia zdrowotne objęte „siecią szpitali” 

spowoduje zwiększenie przychodów, co w efekcie pozwoli na uzyskanie zysku netto za rok 

2017. 

Należy jednocześnie zastrzec, że  w chwili sporządzania przedmiotowej informacji nie znane 

są zasady udzielania świadczeń zdrowotnych, z uwago na brak określenie przez NFZ systemu 

rozliczeń. Ponadto jednocześnie założenie, że w roku 2017 ZOZ w Pińczowie nie będzie 

realizował znaczących inwestycji ze środków własnych. 

 

Z uwagi na fakt, braku ustalenia wysokości finansowania świadczeń przez NFZ na rok 2018, 

zasadnym wydaje się być ograniczenie informacji wyłącznie do roku 2017 na który to rok 

planujemy zysk netto w kwocie 21 561,08 zł. 

 

w zał: 

- statystyka- szpital -lata 2015,2016 - plan na 2017 r. 

- Rach. Zysków i Strat na 2017. - plan 

 

Przewodniczący 
Rady Powiatu 

Ireneusz Gołuszka 
 






