Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy

Statystyka finansowa
Autor: Michał Muszyński
12.01.2015.
Zmieniony 08.01.2018.

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r.
o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1845, ze zm.) przepisem art. 23 ust. 2
pkt 4 nakłada
obowiązek sprawozdawczy w zakresie danych o sytuacji ekonomiczno-finansowej na
podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2-4 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2016 r.
poz. 1638, ze zm.), tj. działające w formie samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej, jednostek budżetowych, instytutów badawczych oraz spółek
kapitałowych utworzonych przez Skarb Państwa, jednostkę samorządu
terytorialnego lub uczelnię medyczną albo do której podmioty te przystąpiły na
podstawie art. 6 ust. 8 ustawy o działalności leczniczej i w której łączny ich udział wynosi co najmniej
51%
kapitału zakładowego.
Realizacja obowiązku sprawozdawczego odbywa
się za pośrednictwem Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ), który
dostępny jest w internecie pod adresem: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html.
Sprawozdanie o sytuacji finansowej (MZ-BFA UW) dostępne jest w zakładce
&bdquo;Sprawozdania&rdquo;, natomiast sprawozdanie o strukturze zobowiązań w zakładce
&bdquo;Sprawozdania jednorazowe&rdquo;. Aby praca w systemie była możliwa konieczne jest
posiadanie indywidualnego konta użytkownika stworzonego specjalnie dla
sprawozdań finansowych. W celu utworzenia konta należy przejść przez proces
rejestracji zgodnie z instrukcją dostępną na stronie logowania do systemu SSOZ .

Z
uwagi na czas potrzebny na weryfikację sprawozdań dane o sytuacji
ekonomiczno-finansowej przekazywane w 2018 r. powinny zostać wprowadzone do
systemu w następujących terminach:

- dane wstępne według stanu na 31.12.2017 r. &ndash; do dnia 23.01.2018 r.,

- dane ostateczne według stanu na 31.12.2017 r. &ndash; do dnia 24.04.2018 r.,
- dane według stanu na 31.03.2018 r. &ndash; do dnia 24.04.2018 r.,
- dane według stanu na 30.06.2018 r. &ndash; do dnia 24.07.2018 r.,
- dane według stanu na 30.09.2018 r. &ndash; do dnia 23.10.2018 r.
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Osoba do kontaktu:
Waldemar Doliński

tel.: 52 349-7437
e-mail: wdolinski@bydgoszcz.uw.gov.pl
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