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Dokumentacia realizacji standardów kontro!i zarządczej w jednostce
służby zdrowia

STANDARI) SZCZEGOŁOWE WYMAGANIA
/DOKUMENTACJA

POTWIERD ZAJ ĄC A REALIZACĘ
STANDARDU

ł Śnooo\ryIsKo \ilE\ilNĘTRzNE

l.Przestrzeganie wartości eĘcznych regulamin pracy w którym zostały określone
zasady effczne.

2.Kompetencje zawodowe zaruądzenie w sprawie zasad nabotu na wolne
stanowiska pracy.
Opis;, stanowisk pracy,
nian szkoleń pracowników.

3. S truktur a or ganizacyj na re gul amin or garizacy jny,
struktura or ganizacyjna,
zakłesy obowiązków, uprawnień i
odpowiedzialności pracowników.

,l.Delegowanie uprawnień re gulamin ot gańzacyjny,
imienne upowżnienia i pełnomocnictwa,
zakresv czvnności oracowników.

B. Cele izarządzanie ryrykiem

5.Misja statut,
zatządzenle w sprawie zasad kontroli
zaruądczej,
polityka iakości ISo.

6. OkreśIanie celów i zadań,, monitorowanie
i ocena ich realizacji

plan działalności i sprawozdanie z jego
wykonania,
zarządzenle w spfawie zasad kontroli
zatzadczei.

7.Identyfikacja ryryka procedura zarządzańa ryzykiem,
reiestrv ryzvka.

8.AnalŁa ryzyka procedura zarządzańa ry zyktem,
reiestry ryzyka.

9.Reakcja na ryzyko procedura zaruądzańa ryzyktem,
Ąestry ryzyka,
umowv ubezpieczęńa.

C. Mechanizmy kontroli

1 O.Dokumentowanie systemu kontroli
zarządczej

procedury i przepisy wewnętrzne,
instrukcje,
zakresy obowiązków pracowników,
instrukcj a karrcelaryj na,
pro c edura zaruądzańa ryzyki em.



Ąestr ryzyka,
opisy stanowisk pracy
grafft pracy bloku operacyjnego,
plan dyżurów lekarzy
plan dyzurów pielęgniarek
re gulamin apteki przyszpitalnej
regulamin dla osób odwiedzających
regulamin dla pacjentów
regulamin Izby Przyjęć
zasady reiestracii do lekarza.

11.Nadzór re gulamin organizacyj ny,
struktura organizacyi na.

12.Ciągłość działalności re gulamin organizac,vj ny.
reguiamin pracy,
plan urlopów pracowników,
określanie zastępstw.
plan dziŃania w sytuacjach nadzwyczajnych i
kryzysowych.
plan dyzurów lekarzy,

Plan dl,zurów pielęgniarek,
srafik pracv bloku operacyineso.

l3.Szczegółowe mech antzmy kontroli
doĘczące operacji finansowych i
gospodarcąvch

instrukcja kasowa,
re gulamin udzięlania zamówięń publicznych,
regulamin udzielarria zamówień do 14§s
euro,
re gui amin vły nagr adzaria,
zasady przy znaw ani a premii prac ownikom
obsługi i administracji,
instrukcj a inwentaryz acy jna,
instrukcja obiegu i kontroli dokumentów
księgowych,
zas ady l polityka/ rachunkowo ś ci,
instrukcja magazJnowa,
za7<ładowy plan kont,
regulamin zakładowego funduszu świadczeń
socialnych.

l4.Mechanżmy kontroli doĘczące
systemów informatycznych

Wkaz programów komputerowych z opisem
przetwarzańa danych.

D. Informacja i komunikacja

15.Bieżąca informacja re gulamin or gańzacyjny,
opisy stanowisk pracy,
zakresy obowipków pracowników,
instrukcj a kancelaryj na,
zarządzente w sprawie obiegu dokumentów,
instrukcja obiegu i kontroli dokumentów
księgowych,
polityka iakości ISo.

/



elektroniczny oUiĘ ao[rl.nentOw.
1 6.Komunikacj a wew nętrzna re gulamin oryantzacyjny,

opisy stanowisk pracy,
zakresy obowiązków,
instrukcja kancelarvjna.
zatzadzenie w sprawie obiegu dokumentów,
instrukcja obiegu i kontroli dokumentów
księgowych.
polit"vka.jakości ISO.
elektroniczny obieg dokumentów1 7.Komunita"ja 

"ewĘt.zna re gul amin or ganizńy iĘ,
opisy stanowisk pracy,
zakresy obowiąków,
instrukcj a kahcelaryj na,
zaruądzeńe w sprawie obiegu dokumentów,
polityka jakości ISo,
regulamin udzielania zamówięńpublicznych,
regulamin zamówień do 14tys eńo,
zarządzeńe w sprawie udosiępniania
lnłbrmacji publicznej i publikówania
dokumentów w BlP,
plan prryj ęć kierowników oddziałów
regulamin dla osób odwiedzających
regulamin dla oacientów

E. Monitorowanie i ocena

18.Monito"owani" rystemu kontroli
zarząd,czej reguiamin organirĘfi,

polityka jakości ISo,
zarządzenie w sprawie zasadkontroli

zarządzenie w spralme przeprowadzenia
samooceny kontroli zauądczej,
dokumentacja salnooceny np. ankiety i

20.Uzyskani"
zarząd,czej oświadczeni.o.t@

zatządzenie w sprawi ę zasad,kontroli
Bytom, 29.I2ńlG.
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