
Rodzaj sprawozdania Podstawa prawna

Formularze Rb-Z, Rb-N oraz roczne Rb-UZ i Rb-UN 14 kwietnia 2017 r.
wg stanu na 31.03.2017 r.

14 lipca 2017 r.
wg stanu na 30.06.2017 r.

14 października 2017 r.
wg stanu na 30.09.2017 r.

6 lutego 2018 r.
wg stanu na 31.12.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań 
jednostek sektora finansów publicznych 

w zakresie operacji finansowych

Sprawozdania w systemie SSOZ: 
struktura zobowiązań w poszczególnych spzoz do MZ

 oraz sprawozdanie MZ-BFA
( www.csioz.gov.pl ) 

24 kwietnia 2017 r. 
wg stanu na 31.03.2017 r.

25 lipca 2017 r.
wg stanu na 30.06.2017 r.

25 października 2017 r.
wg stanu na 30.09.2017 r.

25 stycznia 2018 r.
wg stanu na 31.12.2017 r.

Art. 23 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 28 
kwietnia 2011 r. o systemie informacji w 

ochronie zdrowia

Formularz Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w podziale wojewódzkim 
(regionalnym) poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych za 2016 

rok

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
16 stycznia 2014 r. w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej

Formularz Rz -2

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
13 czerwca 2017 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu, trybu i terminów 
opracowania materiałów do projektu 

ustawy budżetowej 

Przekazanie raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej uniwersyteckiego podmiotu 
leczniczego.

Art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 
r. o działalności leczniczej

Sprawozdanie finansowe za 2016 r. wraz z opinią biegłego rewidenta jeśli dotyczy Art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości

Formularz PF-OSPR

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
13 czerwca 2017 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu, trybu i terminów 
opracowania materiałów do projektu 

ustawy budżetowej 

Przygotowanie programu naprawczego uniwersyteckich podmiotów leczniczych, 
które wykazały stratę netto za poprzedni rok. 

Art. 59 ust 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej

Sprawozdawanie dotyczące problematyki, ilości spraw oraz sposobu rozpatrywania 
skarg i wniosków nadesłanych przez obywateli w 2017 r.

Art. 259 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego.

 Termin przekazania przez jednostkę sprawozdania 
do Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum

 (wersja papierowa i elektroniczna)

Termin określany w piśmie z Ministerstwa Zdrowia - styczeń 2018 r.

 27 marca 2017 r.

Harmonogram sprawozdawczości wynikającej z przepisów prawa obowiązujący uniwersyteckie podmioty lecznicze, dla których Uniwersytet Jagielloński jest podmiotem tworzącym.

do 14 czerwca 2017 r.

6 czerwca 2017 r.

do 3 miesięcy od zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Uczelnię - wrzesień 2017 r.

31 maja 2017 r.

 Termin określany w piśmie z Ministerstwa Zdrowia - lipiec 2017 r.


	harmonogram 2016

