UCHWAŁA NR XXIV/436/12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 23 lipca 2012 roku

w sprawie przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Koninie

Na podstawie art. 70 i 72 w związku z art. 2 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) Sejmik Województwa
Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§1
Postanawia się wszcząć procedurę przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Koninie w spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej.

§2
1. Ustala się wskaźnik zadłużenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Koninie, o którym mowa w art. 71 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, na: -0,37.
2. Postanawia się nie przejąć zobowiązań podmiotu, o którym mowa w ust. 1.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały nr XXIV/436/12
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 23 lipca 2012 roku

W

związku

z

propozycją

przekształcenia

przez

Samorząd

Województwa

Wielkopolskiego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego w Koninie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne
jest, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ustalenie przez
podmiot tworzący wskaźnika zadłużenia SP ZOZ-u, od którego wartości zależy czy podmiot
tworzący będzie musiał obligatoryjnie przejąć zobowiązania wyżej wymienionej jednostki,
czy też takie przejęcie będzie fakultatywne (art. 70 i 72 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej).
Ustalony w niniejszej uchwale wskaźnik zadłużenia nie nakłada na podmiot tworzący
obowiązkowego przejęcia zobowiązań przekształcanego SP ZOZ-u.
Planowana do przekształcenia Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Koninie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, dla którego
podmiotem tworzącym jest Sejmik Województwa Wielkopolskiego.
Zadaniem Stacji jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie pomocy doraźnej
w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu
zdrowia z zagrożeniem życia, oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy
medycznej. Do zadań Stacji należy w szczególności:
1) udzielanie pomocy medycznej w miejscu wypadku lub zachorowania,
2) zapewnienie doraźnej pomocy medycznej w większych zbiorowiskach ludzi jeżeli nie
ma możliwości zapewnienia takiej pomocy przez inne zakłady opieki zdrowotnej,
3) organizowanie i koordynowanie oraz pomoc w akcjach ratowniczych w razie klęsk
żywiołowych, katastrof i w innych akcjach jeżeli ich rozmiary przekraczają
możliwości udzielenia poszkodowanym natychmiastowej pomocy medycznej przez
właściwe terenowe oddziały pomocy doraźnej,
4) przewóz osób chorych, którym stan zdrowia nie pozwala na korzystanie z publicznych
środków

lokomocji

lub

w

innych

uzasadnionych

okolicznościach,

oraz

koordynowanie tych przewozów,
5) prowadzenie rejestracji zgłoszeń i udzielanie informacji o chorych, którym pomoc
została udzielona,

6) przekazywanie informacji właściwym lekarzom o pomocy udzielonej przez zespoły
wyjazdowe

Stacji

mieszkańcom

rejonów

zapobiegawczo-leczniczych,

a w szczególności dzieciom do 3-ego roku życia i w przypadkach ważnych ze względu
na stan zdrowia chorego,
7) organizowanie szkolenia z zakresu udzielania doraźnej pomocy w wypadkach
i nagłych zachorowaniach,
8) analiza wypadkowości i nagłych zachorowań pod kątem ich przyczynowości, oraz
zawiadamianie organów administracyjnych o wynikach tych analiz,
9) okresowa oraz doraźna ocena pomocy doraźnej na obszarze działania Stacji. Stacja
udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie lub odpłatnie na zasadach i w granicach
wynikających

Kierując

się

z ustawy, oraz zawartych umów na wykonywanie tych świadczeń.

przede

wszystkim

koniecznością

wprowadzenia

odpowiednich

usprawnień w działaniu systemu ochrony zdrowia, Samorząd Województwa Wielkopolskiego
podejmuje kroki zmierzające do restrukturyzacji jednostek, dla których jest podmiotem
tworzącym. Proponowane w niniejszej uchwale przekształcenie samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością ma prowadzić do efektywniejszego zarządzania, otwarcia
nowych możliwości uzyskiwania przychodów i racjonalizowania gospodarowania.
Jednocześnie powinno stworzyć możliwość elastyczniejszej reakcji na zmieniające się
otoczenie rynkowe, a w konsekwencji wpłynie pozytywnie na zabezpieczenie jednego
z najważniejszych dla Samorządu Województwa dóbr, jakim jest zdrowie i życie pacjentów.
W

opracowanej

przez

Samorząd

Województwa

Wielkopolskiego

koncepcji

przekształcenia Stacji w spółkę prawa handlowego zakłada się również, że w przypadku
zawarcia odpowiednich porozumień, do spółki mogłyby przystąpić również inne podmioty,
w tym jednostki samorządu terytorialnego (w szczególności szczebla powiatowego)
znajdujące

się

na

terenie

Województwa

Wielkopolskiego.

Tak

przeprowadzona

komercjalizacja jednostki miałaby na celu wzmocnienie jej pozycji i przygotowanie
do przyjęcia roli jednego z głównych wykonawców świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu
ratownictwa medycznego w Wielkopolsce, z udziałem swoich podwykonawców oraz ich
podmiotów tworzących - mniejszościowych udziałowców spółki.
Przekształcenie zmierzające do

utworzenia silnego podmiotu leczniczego,

z ewentualnym udziałem mniejszościowym samorządów powiatowych, nie powinno
powodować w przyszłości pogorszenia warunków pracy i płacy pracowników tej jednostki,

tylko pozwoli na ich utrzymanie na obecnym lub wyższym poziomie, natomiast nie podjęcie
inicjatywy w zakresie odpowiedniego przygotowania jednostek pogotowia do zawarcia umów
z NFZ w zakresie usług ratownictwa medycznego może spowodować faktycznie utratę miejsc
pracy lub istotne pogorszenie jej warunków.
Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej powstała z przekształcenia spółka
kapitałowa z dniem przekształcenia wstępuje, we wszystkie prawa i obowiązki, których
podmiotem był samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, jeżeli przepisy ustawy nie
stanowią inaczej, a pracownicy przekształcanego samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej stają się, z mocy prawa, pracownikami spółki.
Reasumując, przewidywane korzyści przekształcenia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Koninie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej to:
1) utworzenie podmiotu, który z udziałem swoich podwykonawców przejąłby rolę
jednego z głównych wykonawców świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego
w województwie wielkopolskim,
2) przejrzysty nadzór właścicielski,
3) przejrzysta gospodarka finansowa w zakresie zarządzania wewnątrz Spółki i jej
funkcjonowania w otoczeniu,
4) możliwość skorzystania z przepisów o postępowaniu naprawczym w przypadku
wystąpienia straty,
5) możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych z tytułu udzielanych
świadczeń zdrowotnych poza kontraktem z NFZ,
6) większa możliwość pozyskania ewentualnych inwestorów zewnętrznych.

W latach 2009, 2010 i 2011 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Koninie
wypracowała zysk netto z działalności w następujących kwotach: 1.144.832,10 zł, 467.894,06
zł, 341.739,36 zł. Fundusz własny na dzień 31 grudnia 2011 wykazywał wartość 9.027.413,97
zł.

Zobowiązania

w

kwocie

1.170.203,65

wykazują

tendencję

zmniejszającą.

W analizowanym okresie nie występowały zobowiązania wymagalne. Poziom należności
jednostki na dzień 31.12.2011 r. wynosił 763.369,24 zł, a stan środków finansowych.
6.575.597,18 zł.
Dane finansowe oraz stan zatrudnienia przedstawiono w załączonej tabeli.

Projekt uchwały, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych, wymagał konsultacji ze związkami zawodowymi i został przez nie
zaopiniowany. Ponadto, zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o działalności leczniczej,
przekształcenie zostało także zaopiniowane przez Radę Społeczną Stacji.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

należności krótkoterminowe

PASYWA OGÓŁEM, z tego:

-

I

AKTYWA OBROTOWE, w tym:

2.

inwestycje krótkoterminowe (śr pieniężne w kasie i na
rachunkach)

AKTYWA TRWAŁE (rzeczowe aktywa trwałe)

1.

-

AKTYWA OGÓŁEM, z tego:

Bilans

II

Lp.

Wynik ze sprzedaży (A-F)

Wynik finansowy - Zysk/Strata (E-J)

L.

Podatek dochodowy

M.

Razem koszty

J.

Straty nadzwyczajne

I.

K.

Pozostałe koszty operacyjne

Koszty finansowe

G.

H.

10 856 811,20

6 145 200,46

638 235,01

6 832 107,65

4 024 703,55

10 856 811,20

stan na 31.12.2009

1 144 832,10

1 002 233,69

25 584,00

14 561 849,61

0,00

0,00

69 953,39

1 544 379,24

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

1 001 817,17

V.

Zużycie materiałów i energii

II.

838 016,47

14 491 896,22

7 288 629,82

Amortyzacja

I.
3 608 458,59

Koszty działalności operacyjnej, w tym:

F.

15 732 265,71

Wynagrodzenia

Razem przychody

E.

0,00

IV.

Zyski nadzwyczajne

D.

153 022,78

85 113,02

15 450 722,52

15 494 129,91

stan na 31.12.2009

III. Usługi obce

Pozostałe przychody operacyjne

Przychody finansowe

C.

Przychody netto ze sprzedaży produktów

1.

B.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,
w tym:

Rachunek zysków i strat

A.

Lp.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Koninie

10 819 470,82

5 821 563,95

686 413,39

6 568 138,18

4 251 332,64

10 819 470,82

stan na 31.12.2010

467 894,06

256 124,80

23 210,00

14 051 926,20

0,00

0,00

17 666,31

1 496 556,52

6 801 361,74

3 737 653,19

970 840,29

806 025,46

14 034 259,89

14 543 030,26

0,00

151 537,51

101 108,06

14 003 565,75

14 290 384,69

stan na 31.12.2010

10 949 296,62

6 575 597,18

763 369,24

7 413 309,93

3 535 986,69

10 949 296,62

stan na 31.12.2011

341 739,36

258 880,78

17 769,00

14 155 425,93

0,00

0,00

117 353,30

1 325 858,93

6 192 947,42

4 428 880,18

1 024 656,90

868 084,49

14 038 072,63

14 514 934,29

0,00

199 628,16

18 352,72

14 058 234,22

14 296 953,41

stan na 31.12.2011

99,66%

94,73%

107,55%

96,14%

105,63%

101,20%

112,95%

111,21%

112,87%

83,17%

101,20%

dynamika 2011/2010

dynamika
2010/2009
99,66%

73,04%

101,08%

76,56%

100,74%

664,28%

88,59%

91,05%

118,49%

105,54%

107,70%

100,03%

99,81%

131,74%

18,15%

100,39%

100,05%

dynamika 2011/2010

40,87%

25,56%

90,72%

96,50%

25,25%

96,90%

93,31%

103,58%

96,91%

96,18%

96,84%

92,44%

99,03%

118,79%

90,63%

92,23%

dynamika
2010/2009

4 346 150,72

stan na 31.12.2009
239,55

Kapitał własny, w tym:

Kapitał podstawowy (fundusz założycielski)

Zatrudnienie w etatach

Łączna ilość zatrudnionych w etatach (na umowę
o pracę, umowy cywilnoprawne, w tym
kontrakty), z tego:

lekarze

pielęgniarki

dział techniczny, administracyjny, ekonomiczny

dział gospodarczy i obsługi

I

1.

2.

3.

4.

52,5

19,3

15,5

40,25

8 188 080,55

8 188 080,55

326 818,00

8 098,00

192 399,00

-

e.

a.

z tytułu wynagrodzeń

inne

d.

389 788,00

POZOSTAŁE PASYWA, w tym:

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

c.

544 819,00

Fundusze specjalne

z tytułu dostaw i usług

b.

0,00
1 461 922,00

f

Zobowiązania krótkoterminowe

1 461 712,35

2.

w tym wymagalne

-

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM (długo i
krótkoterminowe)

1.

1.

51,0

19,3

18,5

39,3

231,05

stan na 31.12.2010

4 375 850,72

8 685 674,61

8 685 674,61

370 246,97

1,00

152 556,12

331 336,98

347 986,50

1 202 127,57

0,00

1 202 127,57

13,0

18,8

35,5

43,3

244

stan na 31.12.2011

4 375 850,72

9 027 413,97

9 027 413,97

376 804,22

2 112,00

130 986,53

285 335,43

374 965,47

1 170 203,65

0,00

1 202 127,57

97,52%

97,14%

100,00%

119,35%

25,49%

97,15%

191,89%

110,19%

105,60%

dynamika 2011/2010

dynamika
2010/2009
96,45%

100,00%

103,93%

103,93%

101,77%

211200,00%

85,86%

86,12%

107,75%

97,34%

100,00%

100,68%

106,08%

106,08%

113,29%

0,01%

79,29%

85,00%

63,87%

82,23%

82,24%

