Szczegółowy harmonogram sprawozdawczości obowiązujący w 2017 roku dla uniwersyteckich podmiotów leczniczych

Termin przekazania przez jednostkę sprawozdania
do Działu Klinicznego UJ CM
(wersja papierowa i elektroniczna)
ARKUSZE

Tabela Nr 1 - Zatrudnienie
Tabela Nr 1.1 - Wykaz pracowników udzielających świadczenia zdrowotne lub usługi
Tabela Nr 1.2 - Zlecone usługi medyczne
Tabela Nr 2 - Informacja o stanie aktywów
Tabela Nr 3 - Informacja o stanie pasywów

05.05.2017 r. 04.08.2017 r. 03.11.2017 r. 09.02.2018 r.
- dane na
- dane na
- dane na
- dane na
dzień
dzień
dzień
dzień
31.03.2017 r. 30.06.2017 r. 30.09.2017 r. 31.12.2017 r.
nie sporządza
nie sporządza


się
się
nie sporządza
nie sporządza


się
się
nie sporządza
nie sporządza


się
się
nie sporządza
nie sporządza


się
się
nie sporządza
nie sporządza


się
się

Tabela Nr 4 - Informacja o stanie zobowiązań









Tabela Nr 5 - Rachunek zysków i strat









Tabela Nr 6 - Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych

















Tabela Nr 7 - Kontrakty z NFZ

nie sporządza
się
nie sporządza
się
nie sporządza
się
nie sporządza
się

nie sporządza
się

nie sporządza
się
nie sporządza
się
nie sporządza
się
nie sporządza
się

Tabela Nr 12 - Hospitalizacje









Tabela Nr 13 - Porady









Tabela Nr 14 - Realizacja świadczeń zdrowotnych - Oddziały









Tabela Nr 15 - Realizacja świadczeń zdrowotnych - Poradnie









nie sporządza
się

nie sporządza
się

nie sporządza
się



Plan finansowy i inwestycyjny na 2017 rok wraz z uchwałą Rady Społecznej + aktualizacje planu na 2017 rok wraz z
opiniami Rady Społecznej Jednostki (wersja papierowa)









Protokoły z posiedzenia Rady Społecznej wraz z uchwałami (wersja papierowa)









Ostateczne wyniki finansowe za poprzedni rok w formie tabel nr: 2,3,4,5,6,7



nie sporządza
się

nie sporządza
się

nie sporządza
się

Tabela Nr 8 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego
Tabela Nr 9 - Wykaz środków trwałych w budowie (inwestycji)
Tabela Nr 10 - Wykaz remontów
Tabela Nr 11 - Wykaz otrzymanych darowizn rzeczowych/finansowych

Tabela Nr 16 - Gospodarka aktywami trwałymi










