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By zrealizowa�  w/w cel   niezb�dne jest: 

 

-    przygotowanie Zespołu do wykonywania zada� zgodnych z zało�eniami, 

-    zaplanowanie realizacji zada�, 

-    efektywne wykonywanie zaplanowanych zada� i kontrola ich realizacji. 

 

Przygotowanie obejmowa� musi stworzenie koncepcji funkcjonowania Zespołu 

w nakre�lonym przedziale czasu, wprowadzenie odpowiednich zmian organizacyjno-

prawnych i faktyczne przygotowanie do realizacji zaplanowanych zada� – wskazanie 

miejsca wykonywania �wiadcze�, ludzi wykonuj�cych je i zapewnienie niezb�dnego 

wyposa�enia oraz zaplecza, okre�lenie, w jakim stopniu nowe zadania b�d� 

uzupełnieniem zada� dotychczas wykonywanych, a w jakim stopniu zast�pi� 

działania uprzednio realizowane. 

 

Planowanie realizacji zada� jest integraln� cz��ci� niniejszego programu 

restrukturyzacji i zostanie szczegółowo omówione w kolejnych rozdziałach programu. 

Efektywne wykonywanie zaplanowanych działa� i kontrola ich realizacji b�dzie 

zasadniczym celem kierownictwa zakładu w najbli�szych latach. Oznacza to równie� 



reagowanie na niekorzystny rozwój wydarze� i bie��ce korygowanie programu 

restrukturyzacji adekwatnie do okoliczno�ci i potrzeb. 

 

Cele ekonomiczne 

 

Cele ekonomiczne restrukturyzacji przyj�to dzieli� na krótkoterminowe                   

i długoterminowe. Krótkoterminowe obejmuj� zwykle ustabilizowanie sytuacji 

finansowej (np. odzyskanie płynno�ci finansowej rozumianej jako mo�liwo�� 

skutecznego zarz�dzania przepływami gotówkowymi). Cele długoterminowe 

zasadzaj� si� na opracowaniu programów stabilizacyjnych i okre�leniu 

strategicznych kierunków działa�, pozwalaj�cych na uzyskanie maksymalnych 

efektów ekonomicznych w dłu�szym okresie czasu. 

 

W niniejszym programie przyj�to nast�puj�ce cele ekonomiczne: 

 

• krótkoterminowe – do 31 grudnia 2005 r. 

• długoterminowe – do 31 grudnia 2008 r. 

 

Cele krótkoterminowe 
  
 
 

1. Stabilizacja zobowi�za� wobec dostawców na poziomie nie wy�szym ni� 

1.200.000  złotych.  Na koniec  maja 2005 r. warto�� ta wynosiła  

1.098.878,63 złotych. 

2. Utrzymanie prawidłowej tendencji bie��cych spłat zobowi�za� wobec 

bud�etu tj. Zakładu Ubezpiecze� Społecznych, oraz Urz�du Skarbowego. 

3. Wykonanie planu finansowego, którego główn� zasad� jest zbilansowanie 

zaplanowanych kosztów o charakterze pieni��nym z zaplanowanymi 

przychodami.  

4. Zmiana �ródła finansowania zaległych wypłat z tytułu realizacji Ustawy 

„203”. 

 

5.   Realizacja przepisów ustawy „203” poprzez wł�czenie z moc� obowi�zuj�c� 

       od 01.01.2005 r. do wynagrodze� pracowników  nale�nej kwoty podwy�ki 



       tj.313,23 zł. pomniejszonej o wcze�niejsze regulacje wynagrodze�. 

6.   Kształtowanie wydatków przeznaczonych na realizacj� zakupów na 

         podstawie Ustawy Prawo Zamówie� Publicznych zgodnie z mo�liwo�ciami 

          finansowymi Zespołu zapisanymi w planie finansowym. 

7.   Pozyskanie dodatkowych �ródeł finansowania na zakupy inwestycyjne.  

8.  Ograniczanie kosztów rodzajowych  do wysoko�ci niezb�dnej do wykonania 

zawartych kontraktów. 

 

Cele długoterminowe na lata 2006-2008 

 

1. Zwi�kszenie przychodów z tytułu �wiadczonych usług medycznych na  o 

około 2% rocznie rok do roku pocz�wszy od roku 2006. 

2.  Kontynuacja ograniczania kosztów rodzajowych poprzez dostosowywanie  

ich wymiaru do potrzeb wykonania kontraktu i innych zawartych umów na 

wykonywanie usług medycznych. 

3. Realizacja ugód w 2006 roku  i 2007 roku  wynikaj�cych   z przepisów 

ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu wynagrodze� w 

SPZOZ zwana ustaw� „203”. 

4. Systematyczna comiesi�czna redukcja warto�ci zobowi�za� wobec 

dostawców towarów i usług  w celu osi�gni�cia w grudniu 2006 r. poziomu  

nie wy�szego ni� 1.000.000 zł, a w grudniu 2008 r. nie przekraczaj�cego  

800.000  zł.  
5. Bie��ce płatno�ci zobowi�za� publicznoprawnych wobec ZUS i Urz�du 

Skarbowego. 

6. Ograniczanie kosztów o charakterze finansowym (odsetek) poprzez 

spisywanie ugód pozas�dowych z wierzycielami. 

7. Pozyskiwanie innych ni� �rodki bie��ce Zespołu funduszy na realizacj� 

inwestycji i zakupów o charakterze inwestycyjnym. 

 

 

 

 

Cele społeczne restrukturyzacji: 

 



• utrzymanie działalno�ci statutowej Zespołu wobec realnej gro�by jej 

zaprzestania lub ograniczenia w wielu dziedzinach (z powodu 

pogarszaj�cej si� sytuacji finansowej, uniemo�liwiaj�cej ju� w chwili 

obecnej prawidłowe funkcjonowanie Zespołu), 

 

• rozszerzenie działalno�ci medycznej w odpowiedzi na zmieniaj�ce si� 

potrzeby społeczne  w zakresie  rehabilitacji, 

 

• zachowanie publicznego charakteru placówki. 

• podniesienie poziomu realizowanych �wiadcze� medycznych,  

• zachowanie miejsc pracy – w maksymalnym mo�liwym wymiarze 

uzasadnionym racjonalnymi potrzebami i sytuacj� ekonomiczn� 

Zespołu, 

 

• tworzenie nowych miejsc pracy w odpowiedzi na potrzeby rynku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS  SYTUACJI EKONOMICZNEJ ZESPOŁU OPIEKI  

ZDROWOTNEJ  W  K Ł O B U C K U 



 

Przychody ogółem za rok 2004 wyniosły  19.778.300,06 zł. z czego wielko�� 

kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia  stanowiła 96 % przychodów  i 

zamkn�ła si� w kwocie 18.950.981,65 zł.  

Koszty za 2004 rok wyniosły 22.213.412,99 zł.   

W powy�szych kosztach  17,8 % stanowi rezerwa w kwocie 3.944.401,97 zł. 

utworzona 31 grudnia 2004 roku na nale�ne pracownikom wynagrodzenia z tytułu 

tzw. Ustawy 203. Utworzenie tej rezerwy wynikaj�ce z   Ustawy  z dnia 22 grudnia 

2000 roku o zmianie Ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania  przyrostu 

przeci�tnych wynagrodze� u przedsi�biorców oraz o zmianie niektórych ustaw i 

ustawy o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz.U. Nr 5 z 2001 roku, poz.45 ) miało wpływ  

na wynik finansowy za 2004 rok czyli strat� w wysoko�ci 2. 435.112,93 zł. 

Wielko�� kontraktów na rok 2005  zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia  jest 

o 4,8 % ni�szy w stosunku do 2004 roku  i wynosi 18.048.371,11 zł. Na zmniejszenie 

wielko�ci kontraktu miał wpływ fakt sprywatyzowania z dniem 31grudnia 2004 roku 

stomatologii na któr� kontrakt w 2004 roku wyniósł 918.261,29 zł.  

 Za 5 miesi�cy 2005 roku przychody ogółem wyniosły 7.860.562,19 zł. a koszty 

ogółem  7.868.420,96 zł.     Okres 5 miesi�cy zamkn�ł si� strat� w wysoko�ci 

7.858,77 zł. Główn� przyczyn� wyst�powania straty za okres 5 miesi�cy działalno�ci 

Zespołu jest po�lizg w przekazywaniu   �rodków   przez Narodowy Fundusz Zdrowia 

( wypracowane kontrakty w styczniu realizowane na przełomie miesi�ca lutego – 

marca ). 

Na koniec maja 2005 roku  zobowi�zania wobec dostawców zamkn�ły si� kwot�   

1.098.878,63 zł.  z czego około 63 % stanowi� zobowi�zania wymagalne.  

Zobowi�zania publiczno-prawne na koniec tego samego okresu wynosz� 

2.114.645,51 zł. i s� to zobowi�zania niewymagalne. 

 

 

 

 

 

ANALIZA PRZYCZYN  WYST�PIENIA TRUDNEJ SYTUACJI  

EKONOMICZNEJ ZESPOŁU 



 

Bior�c pod uwag� wyniki roku 2004 i wielko�� kontraktów na rok 2005, które 

stanowi� główne �ródło finansowania Zespołu nale�y stwierdzi�, �e sytuacja 

finansowa  jest nadal bardzo trudna ale jej poprawa w du�ym stopniu zale�y od 

zaspokojenia roszcze� pracowniczych wynikaj�cych z w/w ustawy i otrzymania 

po�yczki ze Skarbu Pa�stwa. 

W 2004 roku  259 pracowników wymusiło  na pracodawcy wcze�niejsz� realizacj� 

„ustawy 203” m.in. poprzez  przeprowadzenie egzekucji  za po�rednictwem 

komornika. Ł�cznie z tytułu zaj�� komorniczych wypłacono kwot� 1.900.460,57 zł.  

na któr� składaj� si� : 

- nale�no�� główna        1.275.116,76 zł., 

- odsetki                            219.836.86 zł., 

- koszty adwokackie         152.492,34 zł., 

- koszty komornicze          253.014,61 zł. 

Równocze�nie odbywało si�  realizowanie zaległych ugód  podpisanych z 

pracownikami w zakresie wypłaty „13 pensji” za lata 1999 – 2001, które były 

realizowane nast�puj�co: 

-  do 31.03.2003 r. za rok 1999  w  kwocie     -   976.858,16  zł.  

-  do 31.03.2004 r. za rok 2000  w  kwocie     -   971.279,17 zł. 

-  do 31.03.2005 r. za rok 2001  w  kwocie    - 1.002.467,62 zł. 

Dodatkowymi obci��eniami wpływaj�cymi na wysoko�� kosztów  jest : 

- brak mo�liwo�ci zwrotu podatku VAT ( około  15 % zwi�kszenie obci��e� na 

wydatkach rzeczowych – koszty obci��ane warto�ci� brutto ), 

- składka na PFRON  za 2004 rok odprowadzono  kwot� 149.451,90 zł., 

- wysoka stawka podatku od nieruchomo�ci. Z deklaracji rocznej za 2004 rok  koszty 

Zespołu obci��ono kwot� 70.888,30 zł. stanowi�cej podatek od nieruchomo�ci 

odprowadzany do Urz�dów Gmin na terenie których Zespół Opieki Zdrowotnej w 

Kłobucku �wiadczy usługi medyczne i tak :  

  

- UG Kłobuck                              - 36.525,70 zł. 

- UM i G Krzepice                       - 13.070,30 zł. 

- UG Wr�czyca Wielka               -   7.094,90 zł. 

- UG Popów                                -   3.478,70 zł. 

- UG Lipie                                   -   2.270,90 zł. 



- UG Opatów                               -  1.843,40 zł. 

- UG Panki                                  -   2.205,60 zł. 

- UG Mied�no                             -   2.919,30 zł. 

- UG Przystaj�                            -   1.479,50 zł. 

 

W podatku od nieruchomo�ci w Zespole  nie wyst�piły zwolnienia. 

 

 

Nale�y podkre�li� równie� stały, znaczny wzrost cen : 

-  leków,  

-  odczynników, 

-  paliw, 

-  energii elektrycznej, 

-  opału, itd. 

znacznie przewy�szaj�cy wzrost poziomu finansowania zakontraktowanych 

�wiadcze� zdrowotnych. 

 

Nie bez znaczenia dla sytuacji finansowej Zespołu jest te� brak mo�liwo�ci 

wykonywania  odpłatnych  �wiadcze� medycznych dla osób ubezpieczonych co 

dopuszczone jest prawem dla ZOZ - ów niepublicznych, a w zwi�zku z powy�szym 

nie wykorzystanie w pełni mo�liwo�ci Zespołu ( ograniczone przez kontrakt z 

Narodowym Funduszem Zdrowia ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM DZIAŁA� NAPRAWCZYCH 
 



Zwi�kszenie przychodów 

Z działalno�ci medycznej w systemie ubezpieczenia zdrowotnego 

 

W planie finansowym (bud�ecie) Zespołu na rok 2005 uwzgl�dniono jedynie 

wielko�ci przychodów wynikaj�ce wprost z zawartych na ten rok umów z NFZ  

podpisanych w grudniu 2004 roku. Nale�y przyj�� wzorem lat ubiegłych, �e 

renegocjacje b�d� mo�liwe na poziomie oscyluj�cym wokół 5 % warto�ci umowy (w 

roku 2004  6,7 %). Zespół wyst�pił o renegocjacje kontraktów i zwi�kszenie 

przychodów w nast�puj�cych zakresach: 

                        - poradnia alergologiczna, 

                        - lecznictwo szpitalne, 

                        - rehabilitacja lecznicza. 

Przychody uzyskane w wyniku renegocjacji kontraktu z NFZ traktowane s� jako 

pozytywne skutki trwałe tzn. planowane jest zawarcie umów w latach nast�pnych               

w poszczególnych zakresach na poziomie roku bie��cego powi�kszonym o wynik 

renegocjacji. Je�li przewiduje si� dalsze zwi�kszanie przychodów w danym zakresie, 

zostało to zaznaczone odr�bnie poni�ej. 

Przewidywane skutki renegocjacji: 

Istotnym ograniczeniem planowania skutków renegocjacji jest brak racjonalnych 

przesłanek do uzasadnienia formułowanych tez, zarówno w aspekcie jako�ciowym 

jak i ilo�ciowym. Narodowy Fundusz Zdrowia pozostaje jako płatnik systemowym 

monopolist�, przy czym zasady podziału �rodków pojawiaj�cych si� w systemie                

w ci�gu roku (dodatkowych w rozumieniu przyj�tego planu finansowego NFZ) 

pozostaj� nieokre�lone b�d� nieznane �wiadczeniodawcom. W niniejszym 

dokumencie zało�ono pozytywne skutki przedstawionych przez Zespół wniosków                

o renegocjacje w oparciu o: 

 

1. konieczno�� zakontraktowania wi�kszej ilo�ci wykonywanych �wiadcze� 

wynikaj�ca z rzeczywistych potrzeb Regionu.  

 

 

Planowane przychody z renegocjacji w roku 2005: 

Razem : 1.118.896,83  zł. 



 

 

 

Zwi�kszenie przychodów z tytułu realizacji kontraktu z NFZ w latach 2006-2008. 

 

 

Przyjmuj�c zało�enia i zastrze�enia jak powy�ej na lata 2006 - 2008 zaplanowano 

dodatkowe w relacji do roku 2005 (umowy wraz z przeprowadzonymi renegocjacjami) 

przychody z realizacji �wiadcze� w ramach kontraktu z NFZ : 

 

• zwi�kszone przychody z tytułu usług aktualnie wykonywanych, 

 

Z  działalno�ci pozostałej 

 

- parking  

 

Zorganizowanie strze�onego parkingu na terenie Szpitala 

Rejonowego w Kłobucku przy ul. Kardynała  Wyszy�skiego.  

Planowany dodatkowy przychód dla Zespołu z tej działalno�ci, 

szacowany jest na ok. 197.000  zł rocznie.  

 

- laboratorium  

 

Planowane jest zwi�kszenie zakresu usług �wiadczonych na rzecz 

podmiotów zewn�trznych, głównie poza systemem ubezpieczenia 

zdrowotnego. 

 

 

 

 

 

 

- zakład diagnostyki obrazowej  

 



Planowane jest zwi�kszenie zakresu usług �wiadczonych wobec 

podmiotów zewn�trznych w ramach systemu ubezpieczenia 

zdrowotnego. 

 

- sterylizacja  

 

Planowane jest zwi�kszenie zakresu usług �wiadczonych wobec 

podmiotów zewn�trznych, głównie niepublicznych zakładów opieki 

zdrowotnej. 

 

- dodatkowe przychody z dzier�awy i wynajmu pomieszcze� 

oraz  lokali mieszkalnych 

 

Plany dotycz�   pomieszcze� znajduj�cych si� w jednostkach 

organizacyjnych Zespołu 

 

 

 

Restrukturyzacja kosztów 

 

Rzeczowych 

 

        -  obni�enie kosztów zakupu opału poprzez modernizacj� kotłów c.o., 

        -  obni�enie kosztów usług telekomunikacyjnych, 

       -   podj�cie  wszelkich mo�liwych stara� maj�cych na celu obni�enie kosztów 

           leków, odczynników  i jednorazowego sprz�tu medycznego poprzez 

            racjonalne   wykorzystanie i zu�ycie, 

       -   obni�enie kosztów  zu�ycia energii elektrycznej i wody. 

  

 

 

 

Osobowych 

 



Restrukturyzacja zatrudnienia jest jednym z najtrudniejszych elementów 

programu naprawczego i ze zrozumiałych wzgl�dów, jako zjawisko dotycz�ce 

stosunków społecznych, przyjmowana jest z niepokojem przez pracowników.                    

W przypadku publicznego zakładu opieki zdrowotnej wyst�puj� dodatkowe 

uwarunkowania, które nale�y wzi�� pod uwag�. Decyzje  o ograniczaniu zatrudnienia 

w poszczególnych zakresach działalno�ci Zespołu musz� by� zatem podejmowane z 

najwy�sz� ostro�no�ci�. Zespół nie mo�e utraci� zdolno�ci do realizacji zada� 

statutowych, a jako�� opieki nad pacjentem nie mo�e zosta� obni�ona poni�ej 

poziomu zapewniaj�cego bezpiecze�stwo zdrowotne obywateli. Ponadto nale�y bra� 

pod uwag�  uwarunkowania zwi�zane z rynkiem pracy na terenach obj�tych 

działalno�ci� Zespołu. 

Nale�y jednak pami�ta�, i� przerost zatrudnienia, brak racjonalnych uregulowa� 

w dziedzinie okre�lenia potrzeb kadrowych Zespołu i poszczególnych jednostek 

organizacyjnych jest takim samym zagro�eniem – ograniczone �rodki finansowe s� 

wydatkowane niezgodnie z interesem Zespołu. Z powodu zawy�onych kosztów 

osobowych pojawiaj� si� braki �rodków niezb�dnych do regulowania zobowi�za� 

wobec podmiotów zewn�trznych. Zobowi�zania Zespołu rosn� – realna jest gro�ba 

utraty zdolno�ci spłacania przez Zespół zobowi�za�, równie� wobec pracowników. 

Dotyczy to nie tylko zaległych podwy�ek wynikaj�cych z ustawy o negocjacyjnym 

trybie kształtowania wynagrodze� u przedsi�biorców  (w cz��ci dotycz�cej SPZOZ -

ów tzw. „Ustawa 203”) ale nawet wypłaty bie��cych wynagrodze�. 

 

Na rok 2005 zaplanowano redukcj� zatrudnienia o około 8,5 etatów w zakresie 

działalno�ci Zespołu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Docelowa struktura zatrudnienia w grupach obj�tych 

restrukturyzacj� w roku 2005 

 

 

  

 

Komórka  organizacyjna 
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Laboratorium Analiz Lekarskich 

Szpital Rejonowy Krzepice 
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Dora�nej Kłobuck – CPR 
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Zmiana organizacji wewn�trznej  Zespołu 



 

Likwidacja  komórek  organizacyjnych lub ich cz��ci 

 

Poradnie Ginekologiczne:  

                              Gminny O�rodek Zdrowia Lipie,  

                              Gminny O�rodek Zdrowia Opatów,  

                              Gminny O�rodek Zdrowia Przystaj�,  

                              Wiejski O�rodek Zdrowia Kamyk. 

 

Poradnie dla Dzieci : 

                              Gminny O�rodek Zdrowia Przystaj�, 

                              Gminny O�rodek Zdrowia Panki, 

                              Gminny O�rodek Zdrowia Wr�czyca, 

                              Gminny O�rodek Zdrowia Mied�no, 

                              Gminny O�rodek Zdrowia Popów. 

                              Przychodnia Rejonowa Krzepice, 

                              Wiejski O�rodek Zdrowia Truskolasy, 

                              Wiejski O�rodek Zdrowia Kalej, 

                              Wiejski O�rodek Zdrowia Kamyk. 

 

 

            

Rozszerzenie  zakresu działalno�ci  Zakładu Fizjoterapii 

-    Rehabilitacja  

 Planowane jest zwi�kszenie liczby  procedur wykonywanych w 

Zakładzie Fizjoterapii Kłobuck. 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM DZIAŁA� RESTRUKTURYZACYJNYCH 

 



Restrukturyzacja jest procesem o charakterze ci�głym, wymagaj�cym stałego 

monitoringu i korygowania odchyle� od przyj�tych zało�e�, reagowania                      

na zjawiska niekorzystne, nieprzewidziane wcze�niej i wzmacniania pozytywnych 

tendencji. Tryb wdra�ania poszczególnych działa� restrukturyzacyjnych okre�lony 

został w podziale na etapy zgodnie z przedstawionym poni�ej harmonogramem. 

 

Działania krótkoterminowe – do 31.12. 2005 r. 

 

Działania planowane do realizacji do 31.12.2005 r. 

- wprowadzenie bie��cego monitorowania kosztów i wyników 

finansowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Zespołu 

(realizowane na bie��co ), 

 

- realizacja zakupów w drodze zamówie� publicznych w powi�zaniu                

z mo�liwo�ciami finansowymi Zespołu zgodnie z zatwierdzonym 

planem finansowym zakładu (realizowane na bie��co), 

 

 

- podpisanie ugód z dostawcami dotycz�cych rozło�enia na raty 

zobowi�za� z lat ubiegłych, 

 

- rozpocz�cie procesu restrukturyzacji zatrudnienia, 

 

- zorganizowanie strze�onego parkingu na terenie Szpitala Rejonowego 

w Kłobucku przy ul. Kardynała  Wyszy�skiego 

 

- renegocjacje kontraktu z NFZ na rok 2005, 

 

 

 

 

Działania długoterminowe – do 31.12. 2008 r. 

 

Działania przewidziane do realizacji. 



- kontynuacja działa� rozpocz�tych w poprzednich okresach, 

- intensyfikacja działa� zmierzaj�cych do sprzeda�y usług na zewn�trz, 

w tym: 

- diagnostyki obrazowej, 

- diagnostyki laboratoryjnej, 

- sterylizacji,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE EFEKTÓW EKONOMICZNYCH 



mo�liwych do osi�gni�cia po zako�czeniu post�powania 

restrukturyzacyjnego. 

Zestawienie efektów ekonomicznych planu restrukturyzacji 
 
 
 

Lp. Działanie 
restrukturyzacyjne 

Cel  działania 
restrukturyzacyjnego 

Konsekwencje  
działa� 
restrukturyzacyjnych 

Efekt 
finansowy 
roku 2005 

Efekt 
finansowy 
roku 2006  

Efekt 
finansowy 
roku 2007 

1 2 3 4 5 6 7 
 
1. 
 
 

 
Restrukturyzacja 
zatrudnienia 

 
Obni�enie kosztów 
wynagrodze� 

 
11 etatów 

 
 

 
85.500 

 
 

 
120.000 

 
 
2. 

 
�wiadczenia na 
rzecz pracowników 
pochodna punktu 1 

 
Obni�enie kosztów  
składników 
pochodnych od 
wynagrodze� 
 

  
   

 
17.150 

 
95.700 

 
3. 

 
Wypłaty 
ustawowych 
podwy�ek 
wynagrodze� 

 
Obni�enie kosztów 
finansowych w 
postaci  
 kosztów 
komorniczych i 
adwokackich 
 

  
250.000 

 
125.000 

 

 
125.000 

4. Wzrost warto�ci 
przychodów o  
wynegocjowan� 
warto�� kontraktów 
zakładaj�c 2 % 
wzrostu (inflacja ) 
 

    
 

340.000 

 
 

346.000 

 
 
5. 

 
Przeprowadzenie 
renegocjacji 
kontraktów 
zawartych z NFZ 
 
 

 
Podwy�szenie 
przychodów  z 
wykonywanych usług 
medycznych 
 

 
 
 

         

 
 
1.100.000 

  

 
 
 
6. 

 
Zorganizowanie 
parkingu 
strze�onego przy 
Szpitalu 
Rejonowym 
Kłobuck 

 
Zwi�kszenie  
przychodów poza 
systemem usług 
medycznych 
o 197.000 zł.  rocznie 

   
 

100.000 

 
 

97.000 

 
 
7. 

 
Sprzeda� usług 
sterylizacji na 
zewn�trz 
 

 
Zwi�kszenie 
przychodów poza 
systemem usług 
medycznych  o 
 8.000 zł. rocznie 

 
Poniesienie kosztów 
zu�ycia materiałów 
do sterylizacji 

 
8.000  

 
1000 

 
1000 

1 2 3 4 5 6 7 



 
 
 
8. 

 
Usługi z zakresu 
diagnostyki 
obrazowej – 
�wiadczenia 
wykonywane na 
rzecz innych 
jednostek 

   
 
 
22.100 

 
 
 

2.000 

 
 
 

2.000 

 
 
9. 

 
Usługi z zakresu 
diagnostyki 
laboratoryjnej 
wykonywane w 
trybie komercyjnym 

   
18.800 

 
2.000 

 
2.000 

 
 
 
10. 

Dochody zwi�zane 
z wynajmem 
pomieszcze�, 
powierzchni 
dachowych, 
gruntów 

Zwi�kszenie  
przychodów poza 
systemem usług 
medycznych 
o   141.650 zł. 
rocznie 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

141.650 
 

 
 
 
 

213.000 
 

 
 
 
 

50.000 

 
 
11. 

 
Wynajem lokali 
mieszkalnych  
 

 
Zwi�kszenie  
przychodów poza 
systemem usług 
medycznych 
o  28.915 zł.rocznie 

 
 
 
 
    
 

 
 

28.915 
 

 
 

59.730 

 
 
 

 
12. 

Wymiana kotłów 
c.o.  w�glowych na 
energooszcz�dne  
Zał�cznik nr 1 

Zmniejszenie 
kosztów opału oraz 
kosztów osobowych 
palaczy 

   
61.000 

 
103.000 

 
13. 

 
Modernizacja 
gospodarki cieplnej 
w Szpitalu 
Rejonowym  
Kłobuck 

Wycena prac 
modernizacyjnych na 
podstawie audytu 
energetycznego. 
Ł�czne wydatki 
inwestycyjne 
(ponoszone przez 
inwestora – 
Starostwo Powiatowe 
Kłobuck ) 
1.489.200 zł. 

    
 
 

138.600 

 
14. 

 
Modernizacja 
gospodarki cieplnej 
w Szpitalu 
Rejonowym  
Krzepice 

Wycena prac 
modernizacyjnych na 
podstawie audytu 
energetycznego. 
Ł�czne wydatki 
inwestycyjne 
(ponoszone przez 
inwestora – 
Starostwo Powiatowe 
Kłobuck ) 
861.000zł. 
 
 
 
 

    
 
 

102.100 

1 2 3 4 5 6 7 



 
 
 
15. 

 
Przekazanie 
Centrum 
Powiadamiania 
Ratunkowego do 
Starostwa 
Powiatowego 
Kłobuck. 

Ustawa o 
Samorz�dzie 
Powiatowym z dnia 
5.06.1998 r. 
(Dz.U.142, poz.1592, 
art.4, ust.1, pkt 2 z 
2001 r.) 
Ustawa o 
Pa�stwowym 
Ratownictwie 
Medycznym z dnia 25 
lipca 2001 ( Dz.U. 
113, poz. 1207, 
art.14, ust.1, pkt 3, 
art.17, ust.1, pkt 2 z 
2001 r.) 

   
 
 
 
 
 
240.600 

 

 
 
 
 
 
16. 

 
Likwidacja Poradni 
dla Dzieci 
GOZ Przystaj�,  
GOZ Panki, 
GOZ Wr�czyca, 
GOZ Popów, 
GOZ Mied�no, 
Przychodnia 
Rejonowa 
Krzepice, 
WOZ Truskolasy, 
WOZ Kamyk, 
WOZ Kalej 
Zał�cznik nr 2 
 

 
Pomieszczenia nie 
spełniaj� wymogów 
Rozporz�dzenia 
Ministra Zdrowia i 
Opieki Społecznej z 
dnia 21 wrze�nia 
1992 r. a 
dostosowanie 
pomieszcze� 
wymaga nakładów tj. 
780.000 zł.  

    

 
 
 
17. 

 
Likwidacja Poradni 
Ginekologicznych 
GOZ Przystaj�, 
GOZ Opatów, 
GOZ Lipie, 
WOZ Kamyk 
Zał�cznik nr 3 

 
Pomieszczenia nie 
spełniaj� wymogów  
Rozporz�dzenia 
Ministra Zdrowia i 
Opieki Społecznej z 
dnia 21 wrze�nia 
1992 r. a  
dostosowanie 
pomieszcze� 
wymaga nakładów tj. 
280.000 zł. 
 

    

 
 
 
18. 

 
Likwidacja  
sterylizatorni  w 
GOZ Panki  i 
Przychodni 
Rejonowej 
Krzepice 
Zał�cznik nr 4 

 
Pomieszczenia nie 
spełniaj� wymogów 
Rozporz�dzenia 
Ministra Zdrowia i 
Opieki Społecznej z 
dnia 21 wrze�nia 
1992 r.  a 
dostosowanie 
pomieszcze� 
wymaga nakładów tj. 
100.000 zł. 
 

  
 
 
  

  

  R a z e m :  1.569.465 1.246.980 1.182.400 
 



 
Efekty ekonomiczne przedstawione powy�ej skalkulowane zostały                      

dla poszczególnych lat obrachunkowych. Planowany wynik finansowy            

dla ka�dego roku b�dzie miał wpływ na wyniki lat nast�pnych (tzn. 

obni�enie kosztów i wzrost przychodów utrzymane zostan� w kolejnych 

latach). Oceniaj�c cało�ciowo efekty finansowe wdro�onych działa� 

restrukturyzacyjnych nale�y warto�ci osi�gane w roku 2005, 2006 i 2007 

rozpatrywa	  narastaj�co.   

Zamierzeniem dyrekcji Zespołu jest utrzymanie w latach 2006-2010 tendencji 

wypracowanych w roku 2005 tzn. stopniowe ograniczanie kosztów, zwi�kszanie 

przychodów, systematyczne obni�anie zadłu�enia w szczególno�ci wobec 

pracowników a nast�pnie wobec dostawców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
RÓDŁA FINANSOWANIA  DZIAŁALNO�CI BIE��CEJ  

ORAZ  DZIAŁA�  RESTRUKTURYZACYJNYCH  ZESPOŁU  

 

Zespół mo�e finansowa� swoj� działalno�� z ni�ej wymienionych �ródeł : 

- z realizacji �wiadcze� zdrowotnych zakontraktowanych w Narodowym Funduszu  

   Zdrowia, 

- z odpłatnych �wiadcze� zdrowotnych , 

- z realizacji  zada� i programów zdrowotnych, 

- z wydzielonej działalno�ci gospodarczej tj. wynajem obiektów, pomieszcze� itp., 

- z darowizn,  

-  z  dotacji  otrzymywanych w ograniczonym zakresie z samorz�dów lokalnych, 

-  kredytu bankowego, 

- po�yczki z bud�etu pa�stwa zgodnie z art.34 ustawy z dnia 15 kwietnia o 

   pomocy publicznej i  restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej  

   ( Dz.U. Nr 78, poz. 684 z dnia 06.05.2005 r.), w wysoko�ci 3.746.232,72 zł.  

   z przeznaczeniem na restrukturyzacj� finansow� zgodnie  z w/w ustaw�.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kłobuck, dnia 04 lipca 2005 r. 

 

 

 

 

 



 

Zestawienie  nakładów finansowych, które byłyby niezb�dne   
 

do poniesienia przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku celem  
 

dostosowania pomieszcze� i doposa�enia w niezb�dny sprz�t i  
 

aparatur� medyczn�  w przewidzianych do likwidacji  komórkach  
 

organizacyjnych  Zespołu. 
 
 
 
 

 1. Likwidacja Poradni dla Dzieci                                      780.000 zł. 
 
 2. Likwidacja Poradni Ginekologicznych                          280.000 zł. 
 
 3. Likwidacja sterylizatorni w Pankach i Krzepicach        100.000 zł. 
 
  

  
                                          Razem :                       1.160.000 zł. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kłobuck, dnia  04 lipca 2005 r. 

 

 

 

 

 

 

 



Zał�cznik nr 1 
 
 
 
 
 
 

 
Wymiana kotłów w�glowych CO na miałowe. 

 
 
 
 
 

 
Lp. 

 
Jednostka 
organizacyjna 

 
Koszty wymiany 

Oszcz�dno�ci 
roczne ( palacz , 
opał) 

1. Szpital Krzepice 38 000 zł        61000 zł 
 

2. GOZ Opatów 7 200 zł          4160 zł 
3. GOZ Przystaj� 7 200 zł          4160 zł 
4. GOZ Wr�czyca  15 000 zł          7790 zł 
5. WOZ W�sosz Górny 7 200 zł          5315 zł 
6. GOZ Popów 13 000 zł          5315 zł 
7. WOZ Starokrzepice 13 000 zł          5975 zł 
8. WOZ Zaj�czki 8 000 zł          4655 zł 
9. WOZ W�glowice 7 200 zł          4655 zł 
                                     Razem :             115 800 zł        103 000 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kłobuck, dnia 04 lipca 2005 roku 
 

 

 

 

 

 



Zał�cznik nr 2 
 

Wykaz koniecznych prac dostosowawczych wraz z kosztami  jakie nale�ałoby 
wykona	 w wymienionych poradniach dla dzieci, aby spełniały wymogi 

Rozporz�dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 

 
 

1.  Wymagania dla poradni dzieci�cych : 
- Trzy osobne wej�cia ( dla dzieci zdrowych , dla dzieci chorych , do izolatki ) 
- Strona dla dzieci zdrowych : wózkownia , poczekalnia , gabinet lekarski , gabinet 

zabiegowy , dost�p do rejestracji , WC 
- Strona dla dzieci chorych : wózkownia , poczekalnia , gabinet lekarski , punkt 

szczepie� , WC , dost�p do rejestracji 
- Pomieszczenie izolatki , filtr , WC  
2. Wymagania dla pomieszcze� w przypadku gdy �wiadczenia dla dzieci 
wykonywane s� w poradni ogólnej : 
- Gabinet lekarski z bezpo�rednimi przej�ciami do gabinetu zabiegowego oraz  
     punktu szczepie� 
-    Rozdział czasowy przyjmowania dzieci chorych i zdrowych  
 
 
 
Lp. Jednostka 

organizacyjna Stan obecny poradni 
Konieczne prace 
dostosowawcze Koszty 

prac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- poradnia 
usytuowana na I 
pi�trze budynku 
o�rodka , co 
wyklucza 
funkcjonowanie w 
tym miejscu ze 
wzgl�du na przepisy 
rozporz�dzenia 
Ministra Zdrowia 

- brak wózkowni 
- brak izolatki z filtrem 

, WC i osobnym 
wej�ciem 

- brak podjazdu dla 
wózków 

- dobudowa poradni 
składaj�cej si� ze 
strony dla dzieci 
chorych 
(wózkownia , 
poczekalnia, 
gabinet lekarski, 
gabinet 
zabiegowy, dost�p 
do rejestracji , WC) 
oraz strony dla 
dzieci zdrowych 
(wózkownia, 
poczekalnia, 
gabinet lekarski, 
punkt szczepie�, 
dost�p do 
rejestracji , WC) 

- izolatki z filtrem i 
WC 

- rozwi�zanie 
alternatywne – 
rozdział czasowy 

150 000 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 000 zł 



GOZ Przystaj� 
przyjmowania 
dzieci chorych i 
zdrowych oraz 
lekarz rodzinny w 
ramach  p.o.z 

 

 
 
 
 
 
 
 
2. 

 

 

 

 

 

 

 

GOZ Panki 

- poradnia 
usytuowana jest na 
parterze  budynku 
o�rodka 

- brak podjazdu dla 
wózków  

- brak wydzielonych 
wózkowni  

- wydzielonego 
wej�cia do izolatki 

- brak mo�liwo�ci 
lokalowych do 
wydzielenia w/w 
pomieszcze� 

 

- dobudowa filtra i 
wej�cia do izolatki 
oraz WC 

- dobudowa dwóch 
pomieszcze� 
wózkowni. 

- dobudowa  
wózkowni  

- rozwi�zanie 
alternatywne –
rozdział czasowy 
przyjmowania 
dzieci chorych i 
zdrowych oraz 
lekarz rodzinny w 
ramach p.o.z 

60 000 zł 
 
 
 
 
 
 
 
5 000 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WOZ 
Truskolasy 

- poradnia 
usytuowana na 
parterze budynku 

- poradnia mie�ci si� 
w jednym 
pomieszczeniu 

- całkowity brak 
mo�liwo�ci 
dostosowania 
pomieszcze� do 
obowi�zuj�cych 
przepisów 

- dobudowa poradni 
składaj�cej si� ze 
strony dla dzieci 
chorych 
(wózkownia , 
poczekalnia, 
gabinet lekarski, 
gabinet 
zabiegowy, dost�p 
do rejestracji , WC) 
oraz strony dla 
dzieci zdrowych 
(wózkownia, 
poczekalnia, 
gabinet lekarski, 
punkt szczepie�, 
dost�p do 
rejestracji , WC) 

- izolatki z filtrem i 
WC 

- rozwi�zanie 
alternatywne -
rozdział czasowy 
przyjmowania 
dzieci chorych i 
zdrowych oraz 
lekarz rodzinny w 
ramach p.o.z 

150 000 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 000 zł 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOZ Wr�czyca 
Wielka 

- poradnia 
usytuowana na 
parterze budynku  

- wymaga remontu 
kapitalnego  

- brak dwóch 
pomieszcze� 
wózkowni 

- pomieszczenia 
gabinetów 
lekarskich i 
zabiegowych 

     za małe 
- poradnia wymaga    
     generalnego    
      remontu 
- dobudowanie    
- dwóch 

pomieszcze� 
wózkowni 

- rozwi�zanie     
     alternatywne  -   
rozdział  
     czasowy    
     przyjmowania    
     dzieci chorych  
     i  zdrowych  
     oraz lekarz  
     rodzinny w    
     ramach p.o.z 
 

40 000 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 000 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOZ Kalej 

- poradnia 
usytuowana na 
parterze budynku  

- brak wydzielonej 
izolatki z filtrem i 
niezale�nym 
wej�ciem  

- brak pomieszcze� 
wózkowni 

- brak mo�liwo�ci 
wydzielenia w/w 
pomieszcze� 

- budynek o�rodka 
jest ciasny  

- brakuje 
niezb�dnych 
pomieszcze� do 
funkcjonowania 
p.o.z 

 

- dobudowa 
wymaganych 
pomieszcze� 
(izolatki wraz z 
filtrem i WC , 
wózkowni) 

-  rozwi�zanie     
     alternatywne  - 
      rozdział  
      czasowy    
      przyjmowania    
      dzieci chorych  
      i  zdrowych  
      oraz lekarz   
      rodzinny w    
      ramach p.o.z 

60 000 zł 
 
 
 
 
 
15 000 zł 
 

 
 

 
 

- poradnia 
usytuowana na 

- dobudowa 
pomieszcze� 

60 000 zł 
 



6. WOZ Kamyk parterze budynku 
- brak pomieszcze� 

wózkowni  
- brak izolatki z filtrem 

i WC 
- brak mo�liwo�ci 

wydzielenia w/w 
pomieszcze� 

 

izolatki z filtrem i 
WC 

- dobudowa 
wózkowni 

 
- rozwi�zanie     
     alternatywne  -  
     rozdział  
     czasowy    
     przyjmowania    
     dzieci chorych    
     i zdrowych  
     oraz lekarz  
     rodzinny w  
     ramach p.o.z 

 
 
 
 
 
5 000 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOZ Mied�no   

- poradnia 
usytuowana na I 
pi�trze budynku 
o�rodka 

- brak mo�liwo�ci 
wydzielenia 
pomieszcze� na 
parterze budynku 

- dobudowa poradni 
składaj�cej si� ze 
strony dla dzieci 
chorych 
(wózkownia , 
poczekalnia, 
gabinet lekarski, 
gabinet 
zabiegowy, dost�p 
do rejestracji , WC) 
oraz strony dla 
dzieci zdrowych 
(wózkownia, 
poczekalnia, 
gabinet lekarski, 
punkt szczepie�, 
dost�p do 
rejestracji , WC) 

- izolatki z filtrem i 
WC 

-  rozwi�zanie     
     alternatywne  -    
rozdział  
     czasowy    
     przyjmowania    
     dzieci chorych   
     i zdrowych   
    oraz lekarz  
     rodzinny w  
     ramach p.o.z 
 

150 000 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 000 zł  

8. 
GOZ Popów 

- poradnia 
usytuowana  na 
parterze budynku 
o�rodka 

- dobudowa izolatki 
z filtrem i WC 

- wydzielenie 
oddzielnego 

60 000 zł 
 
 
 



- brak wydzielonej 
izolatki z filtrem 

- brak wydzielonego 
wej�cia. 

- brak pomieszcze� 
wózkowni  

wej�cia 
- dobudowa 

pomieszcze� 
wózkowni 

 
- rozwi�zanie     
     alternatywne  -  
     rozdział  
     czasowy    
     przyjmowania    
     dzieci chorych  
      i zdrowych  
     oraz  lekarz  
     rodzinny w   
     ramach p.o.z 

 
 
 
 
 
5 000 zł 

 
 
9. 

 

 

Przychodnia 
Rejonowa w 
Krzepicach 

- poradnia 
usytuowana na 
parterze budynku 
przychodni 

- brak izolatki z filtrem 
wraz z osobnym 
wej�ciem 

- brak pomieszcze� 
wózkowni 

- dobudowa izolatki 
z filtrem i WC i 
osobnym wej�ciem 

- dobudowa 
wózkowni 

- rozwi�zanie     
alternatywne -  

     rozdział  
     czasowy    
     przyjmowania    
     dzieci chorych  
     i zdrowych  
     oraz  lekarz  
     rodzinny w     
     ramach p.o.z 

50 000 zł 
 
 
 
 
 
10 000 z 

Koszty dostosowania do wymogów poradni dla dzieci 780 000 zł 
Koszty dostosowania pomieszcze� poradni ogólnej dla 
przyjmowania dzieci w ramach p.o.z 

110 000 zł 

 
 
 
Jedyn� poradni� dla dzieci spełniaj�c� wszystkie wymogi jest Poradnia D nale��ca 
do Przychodni Rejonowej nr 2 w Kłobucku ,  mieszcz�ca si�  w Kłobucku  przy      ul. 
11 Listopada  5 A .  

 

 

 

 

 

 

 

Kłobuck, dnia 04 lipca 2005 r. 



                                                                                Zał�cznik nr 3 

 

 

 

Wykaz koniecznych prac dostosowawczych wraz z kosztami  jakie nale�ałoby 
wykona� w wymienionych Poradniach                        Ginekologicznych , aby 
spełniały wymogi Rozporz�dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 

 
Wymagania dla poradni ginekologicznych : 
- gabinet lekarski min. 12 m² 
- gabinet poło�nej min. 12 m² 
- kabina sanitarna : wej�cie od strony  gabinetu poło�nej , wyj�cie bezpo�rednio do 

gabinetu lekarskiego , wyposa�ona powinna by� w bidet , umywalk� oraz muszl�. 
- ponadto pomi�dzy gabinetem lekarskim ,a gabinetem poło�nej wymagane jest 

słu�bowe przej�cie. 
 
Lp. Jednostka 

organizacyjna 
Stan obecny poradni Konieczne prace 

dostosowawcze 
Koszty 

 
1. 

 
GOZ Przystaj� 

- poradnia usytuowana 
na I pi�trze budynku 
o�rodka co wyklucza 
funkcjonowanie w tym 
miejscu ze wzgl�du 
na przepisy 
rozporz�dzenia 
Ministra Zdrowia 

- brak kabiny sanitarnej 
z zachowanym 
ci�giem 
komunikacyjnym 
mi�dzy gabinetem 
poło�nej i gabinetem 
lekarskim 

- gabinet poło�nej 
wielko�ci� oraz 
wyposa�eniem 
(powierzchnia 9.2 m² , 
brak płytek w 
gabinecie) nie 
odpowiada 
wymaganiom 
rozporz�dzenia 
Ministra Zdrowia 

- brak mo�liwo�ci 
wydzielenia 
wymaganych 
pomieszcze� poradni 
na parterze budynku 

- jedyne mo�liwe 
rozwi�zanie 
dobudowanie 
wymaganych 
pomieszcze� 
gabinetu 
lekarskiego o 
powierzchni min. 12 
m² , gabinetu 
poło�nej o 
powierzchni min. 12 
m² oraz 
odpowiednio 
wyposa�onej 
kabiny sanitarnej 

- najbli�sza poradnia 
dla kobiet 
spełniaj�ca wymogi 
wy�ej 
wymienionego 
rozporz�dzenia 
mie�ci si� w 
Gminnym O�rodku 
Zdrowia w Pankach  
który znajduje si� w 
odległo�ci 5 km 

        

70 000 
zł 



o�rodka (wszystkie 
pomieszczenia 
znajduj�ce si� na 
parterze s� 
wykorzystywane do 
bie��cego 
funkcjonowania 
placówki zgodnego z 
przepisami 

- brak podjazdu do 
budynku o�rodka 

 
2. 

 
GOZ Lipie 

 
- poradnia usytuowana 

w gabinecie poło�nej  
- brak gabinetu 

lekarskiego 
powierzchni min. 12 
m² poł�czonego z 
gabinetem poło�nej 
oraz kabin� sanitarn� 

- lekarz przyjmuje raz  
przez 2 godziny w 
tygodniu 

- brak kabiny sanitarnej 
wyposa�onej w 
umywalk� , bidet , 
muszl� i z 
zachowanym ci�giem 
komunikacyjnym 
mi�dzy gabinetem 
poło�nej i gabinetem 
lekarskim 

- brak mo�liwo�ci 
wydzielenia 
pomieszcze� 
odpowiadaj�cych 
rozporz�dzenia 
Ministra Zdrowia w 
budynku o�rodka 
(wszystkie 
pomieszczenia s� 
niezb�dne do 
bie��cego 
funkcjonowania 
placówki) 

 
 
 
 
 

- jedyne mo�liwe 
rozwi�zanie 
dobudowanie 
wymaganych 
pomieszcze� 
gabinetu 
lekarskiego o 
powierzchni min. 12 
m² , gabinetu 
poło�nej o 
powierzchni min. 12 
m² oraz 
odpowiednio 
wyposa�onej 
kabiny sanitarnej 

- najbli�sza poradnia 
dla kobiet 
spełniaj�ca wymogi 
wy�ej 
wymienionego 
rozporz�dzenia 
mie�ci si� w 
Przychodni 
Rejonowej w 
Krzepicach  , która 
znajduje si� w 
odległo�ci 8 km 

 

70 000 
zł  



 
3. 

 
GOZ Opatów 

- brak mo�liwo�ci 
lokalowych do 
funkcjonowania 
poradni dla kobiet ze 
wzgl�du  

 
- wykorzystanie 

wszystkich 
pomieszcze� o�rodka 
do bie��cej 
działalno�ci placówki 
(zgodnie z 
rozporz�dzeniem 
Ministra Zdrowia)   

- od trzech lat nie 
�wiadczone s� usługi 
z zakresu poradni 
ginekologicznej 

- jedyne mo�liwe 
rozwi�zanie 
dobudowanie 
wymaganych 
pomieszcze�  

 
- gabinetu 

lekarskiego o 
powierzchni min. 12 
m² , gabinetu 
poło�nej o 
powierzchni min. 12 
m² oraz 
odpowiednio 
wyposa�onej 
kabiny sanitarnej 

- najbli�sza poradnia 
dla kobiet 
spełniaj�ca wymogi 
wy�ej 
wymienionego 
rozporz�dzenia 
mie�ci si� w 
Przychodni 
Rejonowej  w 
Krzepicach, która 
znajduje si� w 
odległo�ci 8 km , w 
odległo�ci 10 km 
znajduj� si� tak�e 2 
poradnie dla kobiet 
w Przychodniach 
Rejonowych nr 1 i 
nr 2  w Kłobucku 

 

 70 000 
zł 

 
4. 

 
WOZ Kamyk 

- brak mo�liwo�ci 
funkcjonowania 
poradni ze wzgl�du na 
fakt , i� 
pomieszczenia 
znajduj�ce si� w 
budynku o�rodka 
zdrowia s� niezb�dne 
do bie��cego 
funkcjonowania 
placówki 

- od pi�ciu lat nie 
�wiadczone  s� usługi 
z zakresu  poradni 
ginekologicznego  

 
- jedyne mo�liwe 

rozwi�zanie 
dobudowanie 
wymaganych 
pomieszcze� 
gabinetu 
lekarskiego o 
powierzchni min. 12 
m² , gabinetu 
poło�nej o 
powierzchni min. 12 
m² oraz 
odpowiednio 
wyposa�onej 

70 000 
zł 
 



kabiny sanitarnej 
- miejscowo�� 

Kamyk nale�y do 
gminy Kłobuck , w 
której znajduje si� 2 

 
-  poradnie dla kobiet 

mieszcz�ce si� w 
Przychodniach 
Rejonowych nr 1 i 
nr 2 

 
Koszty razem : 280 000 

zł 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kłobuck, dnia 04 lipca 2005 r. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     Zał�cznik nr 4 
 
 
 
 

Wykaz koniecznych prac dostosowawczych wraz z kosztami  jakie 
nale�ałoby wykona	 w wymienionych punktach sterylizacji. 

  
 
Lp. Jednostka 

organizacyjna 
Stan obecny punktu Konieczne prace 

dostosowawcze 
Koszty 

1. Przychodnia 
Rejonowa 
Krzepice 

- Punkt Sterylizacji     
  znajduje si� w    
  jednym  
  pomieszczeniu ,    
  które wymaga   
  gruntownego  
  remontu                     
  (wypłytkowanie  
  �cian na całej   
  wysoko�ci ,  
  malowanie , prace 
  hydrauliczne przy  
  odpływie   
  autoklawu) 
- brak    
  przystosowanego    
  drugiego  
  pomieszczenia do  
  wydawania   
  materiału  
  poprzednio  
  poddanego  
  sterylizacji 
- krzy�uj�ce si�    
  drogi „brudna” i  
  „czysta” materiału  
   sterylizowanego 
- autoklaw parowy z  

roku 1983 
  

- Kapitalny remont   
  pomieszczenia , w   
  którym znajduje  
  si� autoklaw oraz  
  wydzielenie  
  drugiego  
  pomieszczenia   
  wraz z przepustem 
  spełniaj�cego  
  wymogi w celu    
  wyeliminowania  
  krzy�owania si�   
  drogi „brudnej” i  
  „czystej”   
   materiału  
   poddawanego   
   sterylizacji  
- kupno nowego    
     autoklawu    
     parowego o    
     pojemno�ci 24 l 

20 000 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 000 zł 

2. GOZ Panki - Punkt Sterylizacji     
  znajduje si� w    
  jednym  
  pomieszczeniu ,    
  które wymaga   
  gruntownego  
  remontu                     
  (wypłytkowanie  
  �cian na całej   

- Kapitalny remont   
  pomieszczenia , w   
  którym znajduje  
  si� autoklaw oraz  
  wydzielenie  
  drugiego  
  pomieszczenia  
  wraz z przepustem 
  spełniaj�cego  

20 000 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 



  wysoko�ci ,  
  malowanie , prace 
  hydrauliczne przy  
  odpływie   
  autoklawu) 
- brak    
  przystosowanego    
  drugiego  
  pomieszczenia do  
  wydawania   
  materiału  
  poprzednio  
  poddanego  
  sterylizacji 
- krzy�uj�ce si�    
  drogi „brudna” i  
  „czysta” materiału  
   sterylizowanego 
-  autoklaw parowy z    
   roku 1978 
 

  wymogi w celu    
  wyeliminowania  
  krzy�owania si�   
  drogi „brudnej” i  
  „czystej”   
   materiału  
   poddawanego   
   sterylizacji 
-  kupno nowego     
   autoklawu    
   parowego o    
   pojemno�ci 24 l 

 
 
 
 
 
 
 
 
30 000 zł 
 
 
 
 
 

Razem koszty: 100 000 
zł 

 
 
 
 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku posiada punkt sterylizacji w pełni 
przystosowany do obowi�zuj�cych przepisów znajduj�cy si� w Przychodni 
Rejonowej nr 1 w Kłobucku przy ulicy Staszica 28. 
Punkt ten jest w stanie zaspokoi� wszystkie potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kłobucku w zakresie sterylizacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kłobuck, dnia 04 lipca 2005 r. 

 

 

 


