
Załącznik nr 3  

    do zarządzenia nr 22/2015 

  SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI  

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GŁUBCZYCACH 

za rok 2017 

LP. 

CEL 

/ZADANIE 

 

 

 

MIERNIKI OKREŚLAJĄCE STOPIEŃ REALIZACJI CELU 
NAJWAŻNIEJSZE  

PLANOWANE  

ZADANIA 

 SŁUŻĄCE REALIZACJI 

CELU 

NAJWAŻNIEJSZE  

PODJĘTE 

ZADANIA 

 SŁUŻĄCE REALIZACJI 

CELU 

CZY CEL  

ZOSTAŁ 

OSIĄGNIĘTY? 

(TAK/NIE) 

NAZWA 

MIERNIKA 

PLANOWANA WARTOŚĆ 

DO OSIĄGNIĘCIA NA 

KONIEC ROKU,  

KTÓREGO DOTYCZY 

SPRAWOZDANIE 

OSIĄGNIĘTA WARTOŚĆ 

NA KONIEC ROKU, 

 KTÓREGO DOTYCZY 

SPRAWOZDANIE 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Zapewnienie ciągłości 

realizacji świadczeń 

medycznych-realizacja 

kontraktu z NFZ 

% wykonania 

kontraktu z NFZ 

100% Leczenie szpitalne 

100% AOS  

100% POZ 

100%Świadczenia ZOL 

100%Rehabilitacja Lecz-

nicza 

100% Świadczenia psy-

chiatryczne ambulato-

ryjne dla dorosłych 

100%Opieka Długoter-

minowa 

 

99,95%  

98,66% 

100% 

99,97% 

99,99% 

 

99,99% 

 

99,92% 

Udzielanie świadczeń 

zdrowotnych  pacjen-

tom zakontraktowanych 

w NFZ, comiesięczne 

monitorowanie i anali-

zowanie stopnia wyko-

nania umów w poszcze-

gólnych rodzajach w 

zakresach. 

Bieżące monitorowanie 

i przekazywanie danych 

do NFZ w zakresie kole-

jek oczekujących 

Monitorowanie wykona-

nia w wymienionych 

zakresach udzielanych 

świadczeń 

NIE 

NIE 

TAK 

NIE 

NIE 

 

NIE 

 

NIE 

2. Zawarcie nowego kon-

taktu  

%wykonania 

kontraktu z NFZ 

100% Poradnia Neuro-

logiczna dla dzieci 

0%  Przygotowanie lokaliza-

cji, zatrudnienie perso-

nelu 

Cel niezrealizowany  NIE 



3 Podnoszenie standardu 

wykonywanych świad-

czeń  

Liczba persone-

lu uczestniczą-

cego w szkole-

niach, kursach 

specjalistycz-

nych 

20%  100% personelu 

uczestniczyło w szko-

leniach, kursach 

Analiza kwalifikacji 

uprawnień personelu 

oraz terminów ich waż-

ności. 

 Kierowanie personelu 

na szkolenia w celu 

podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych 

Realizacja szkoleń zgod-

nie  z planem 

TAK 

3a.  Wskaźnik zado-

wolenia pacjen-

ta  

Wzrost pozytywnych 

opinii ze strony ankie-

towanych lub utrzyma-

nie zadowolenia pacjen-

ta na wysokim poziomie 

Wysoki poziom zado-

wolenia pacjentów 

Badania satysfakcji pa-

cjentów i analiza ankiet  

Okresowa ocena pra-

cowników zgodnie z 

obowiązującą procedu-

rą 

Analiza ankiet wypełnio-

nych przez responden-

tów 

TAK 

3b.  Ilość skarg i 

wniosków pa-

cjentów oraz 

członków ich 

rodzin 

Spadek liczby skarg 2 skargi Monitorowanie ilości 

skarg i uwag przez pa-

cjentów do Rzecznika 

Praw Pacjenta 

Monitorowanie termi-

nowego udzielania od-

powiedzi na złożone 

skargi 

TAK 

4. Racjonalna gospodarka 

finansowa –efektywna i 

oszczędna organizacja 

Zużycie materia-

łów  

Obniżenie kosztów  110% Nadzór nad gospodarką 

materiałowo-zakupową 

poprzez budżetowanie 

komórek organizacyj-

nych  

Monitorowanie wydat-

ków 

NIE 



5. Realizacja planu finan-

sowego szpitala, 

Poprawa sytuacji finan-

sowej szpitala 

Wartość zreali-

zowanych  za-

kupów w sto-

sunku do zapla-

nowanych, 

%wykonania 

zaplanowanych 

zobowiązań  

% odzyskania 

środków z NFZ 

za nadwykona-

nia 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

100% 

98,9% 

 

 

 

100% 

 

100% 

Zakup sprzętu i urzą-

dzeń medycznych nie-

zbędnych dla zapewnie-

nia właściwego , zgod-

nego z przepisami 

prawnymi i wymaga-

niami poziomu świad-

czonych usług, 

Analiza stanu zobowią-

zań dochodzenie należ-

ności od NFZ za świad-

czenia ponadlimito-

we(ratujące Życie) 

 NIE 

 

 

 

TAK 

 

TAK 

6. Realizacja projektu z 

Mechanizmu Finanso-

wego Europejskiego 

Obszaru Gospodarcze-

go  

%realizacji 100% 100% Modernizacja  

Budynku archiwum, 

Budynku pogotowia , 

Budynku warsztatów 

Monitorowanie realizacji 

inwestycji 

TAK 

7. Realizacja projektów 

unijnych  

%realizacji 100% 0% Modernizacja serwe-

rowni,  

E-Zdrowie - elektronicz-

na dokumentacja me-

dyczna 

Monitorowanie realizacji 

inwestycji 

 

NIE 



8. Wdrożenie procedury 

kontroli zarządczej  

%wykonania 

planu wdrażania 

procedur kon-

troli zarządczej 

100% 100% Przeprowadzenie sa-

mooceny kontroli za-

rządczej 

Analiza ankiet TAK 

 

Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2017 
 

 

(Należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż 

planowane zadań służących realizacji celów). 

 

 

 

……………………………………….                                                                                                                                                                             …………………………………………..     

(data)                           (Podpis kierownika jednostki) 


