
Załącznik nr 3  

    do zarządzenia nr 22/2015 

  SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI  

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GŁUBCZYCACH 

za rok 2021 

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 

% realizacji 

kontraktu z NFZ 

100% kontraktu 84% Udzielanie świadczeń 

zdrowotnych  pacjentom 

zakontraktowanych w 

NFZ. Monitorowanie i 

analizowanie stopnia 

wykonania umów w po-

szczególnych rodzajach 

w zakresach świadczeń. 

Bieżące monitorowanie i 

przekazywanie danych 

do NFZ w zakresie kole-

jek oczekujących. Racjo-

nalne gospodarowanie 

przyznanymi limitami. 

Analiza poprawności 

rozliczeń i weryfikacja 

rozliczeń z NFZ. Reali-

zacja planu naprawczego 

szpitala w celu poprawy 

sytuacji szpitala. 

 

Monitorowanie wykona-

nia w wymienionych za-

kresach udzielanych 

świadczeń 

NIE 

 



2 Zapewnienie świad-

czeń medycznych od-

płatnych niezakontrak-

towanych w NFZ, z 

skierowaniem i bez 

skierowania 

%realizacji  100%  100% Udzielanie świadczeń 

niezakontraktowanych w 

NFZ odpłatnie lub bez 

skierowania 

 

Wykonywanie świadczeń 

 

TAK 

3 Podnoszenie standardu 

wykonywanych świad-

czeń, certyfikacja jako-

ści udzielanych świad-

czeń zdrowotnych(ISO) 

%personelu 

uczestniczącego 

w szkoleniach, 

kursach specja-

listycznych  

20% 27% Analiza kwalifikacji 

uprawnień personelu 

oraz terminów ich waż-

ności 

Kierowanie personelu na 

szkolenia w celu podno-

szenia kwalifikacji zawo-

dowych 

Realizacja szkoleń zgod-

nie z planem 

TAK 

 

3a.  %zadowolenia 

pacjenta 

Wzrost pozytywnych 

opinii ze strony ankieto-

wanych  

Zmniejszenie ocen ne-

gatywnych 

Pozytywne wyniki 

ankiet  

Wzrost zadowolenia 

ankietowanych 

Badanie satysfakcji pa-

cjentów i analiza ankiet 

Okresowa ocena pra-

cowników zgodnie z 

obowiązującą procedurą 

Przeprowadzono analizę 

ankiet 

TAK  

3b.  % Ilość skarg i 

wniosków pa-

cjentów oraz 

członków ich 

rodzin oraz pra-

cowników  

Spadek liczby skarg 13 skarg 

Wzrost złożonych 

skarg w stosunku do 

roku poprzedniego 

Monitorowanie ilości 

skarg i uwag przez pa-

cjentów , Analiza skarg i 

uwag pacjentów i pra-

cowników 

Monitorowanie termino-

wego udzielania odpo-

wiedzi na złożone skargi 

NIE 

4. Racjonalna, efektywna i 

oszczędna gospodarka 

finansowa, optymaliza-

cja i przychodów w celu 

poprawy planowanego 

wyniku finansowego, 

realizacja planu finan-

sowego i inwestycyjne-

go 

%zaplanowa-

nych kosztów i 

przychodów  

Obniżenie kosztów, 

realizacja zaplanowa-

nych kosztów i przycho-

dów  

Wzrost kosztów ze 

względu na sytuację 

pandemiczną w kraju 

100,2% 

Monitorowanie gospo-

darki materiałowo-

zakupowej, koszty 

utrzymania obiektów, 

koszty ogólnozakładowe, 

koszty zatrudnienia. 

Opracowanie planu fi-

nansowego i inwestycyj-

nego szpitala  

Zakup sprzętu i urządzeń 

medycznych niezbęd-

Monitorowanie wydatków 

–przekazywano środki na 

wydatki zgodnie z zapo-

trzebowaniami 

NIE 



nych dla zapewnienia 

właściwego, zgodnego z 

przepisami prawnymi i 

wymaganiami poziomu 

świadczonych usług 

Dochodzenie należności 

od NFZ za świadczenia 

ponadlimitowe (ratujące 

życie) 

Zarządzanie zobowiąza-

niami  

5. Poprawa infrastruktury 

szpitala 

%realizacji  40% 

 

 

 

 

96% w tym 90% dofi-

nansowane środkami 

zewnętrznymi 

 

 

 

 

Pozyskiwanie środków 

zewnętrznych na realiza-

cję poprawy infrastruktu-

ry szpitala 

Prace bieżące remonto-

we- dostosowawcze do 

wymagań, jakim powinny 

odpowiadać pomiesz-

czenia i urządzenia 

podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą 

 TAK 

 

 

 

 

 



6. Realizacja projektu 

„Wdrożenie e-usług w 

SP ZOZ w Głubczy-

cach szansą na popra-

wę jakości  i dostępno-

ści do świadczeń opieki 

zdrowotnej „ dofinan-

sowanego ze środków 

RPO WO na lata 2014-

2020 - działanie 10.3 

%realizacji 100% 100% W ramach realizacji pro-

jektu zostanie rozbudo-

wana infrastruktura Szpi-

tala w celu skrócenia 

kolejek i szybszego do-

stępu do usług zdrowot-

nych, oraz stworzenia 

sieci współpracy jedno-

stek medycznych na 

terenie województwa  ( 

informatyzacja, e-

rejestracja, elektroniczna 

dokumentacja medycz-

na, elektroniczna archi-

wizacja ze szczególnym 

naciskiem na bezpie-

czeństwo danych)   

Monitorowanie realizacji 

projektu 

 

TAK 

7. Realizacja projektu 

pn.”Podniesienie efek-

tywności diagnostyki i 

leczenia chorób cywili-

zacyjnych, w tym nowo-

tworów, poprzez zakup 

TK nowej generacji w 

SP ZOZ w Głubczy-

cach ”-dofinansowanie 

ze środków RPO WO 

2014-2020-działanie 

10.01   

%realizacji 100% 100% W ramach realizacji pro-

jektu zostanie zakupiony 

aparat TK wraz z dosta-

wą i montażem oraz 

adaptacją pomieszczeń 

Monitorowanie realizacji 

projektu 

TAK 

 

Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2021 

 

(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). 

 

 

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

                                                  (Podpis kierownika jednostki) 


