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Pan/Pani
Właściciel/Właścicelka
Praktyki zawodowej

Szanowni Państwo, 
jak co roku, Centrum e-Zdrowia uprzejmie informuje, że z dniem 1 stycznia b.r. rozpoczął się okres 
sprawozdawczy, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021r. w sprawie 
Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 (Dz. U. poz. 2303 z późn. zm.). 
Badania statystyczne, których gestorem jest Minister właściwy do spraw Zdrowia są obowiązkowe1)  
i dotyczą wszystkich praktyk zawodowych, bez względu na kod praktyki wpisany w Rejestrze Podmiotów 
Wykonujących Działalność Leczniczą.
Celem prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia badań statystycznych jest zebranie niezbędnych 
informacji, które pozwolą na  rzetelną ocenę rzeczywistości i podejmowanie kluczowych decyzji. 
Realizacja badań i opracowanie ich wyników  jest możliwe tylko dzięki zaangażowaniu z Państwa strony. 
Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą o udzielenie wyczerpujących odpowiedzi oraz o przekazanie danych 
w terminie.
Pragnę podkreślić, że zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych dane jednostkowe są poufne 
i podlegają szczególnej ochronie, co oznacza, że będą wykorzystane wyłącznie do zbiorczych zestawień, 
opracowań i analiz statystycznych. 
Badania realizowane są na terenie całego kraju przez Wydziały Zdrowia właściwego Urzędu 
Wojewódzkiego oraz Urząd Statystyczny w Krakowie.
W przypadku wywiązania się z obowiązku sprawozdawczego proszę niniejszą wiadomość potraktować jako 
przypomnienie.
Informacje szczegółowe znajdują się poniżej.

Z poważaniem,

Załącznik:
Klauzula informacyjna, dotycząca przetwarzania danych Osobowych przez Centrum e-Zdrowia w celu realizacji zadań statutowych 
i obowiązków ustawowych.docx

 ) art. 6 p.4, art. 7, art. 30 ust. 1 pkt 3 Ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. 2022 poz. 459 z późn. zm.)

Bartosz Jaroszewski

Dyrektor Pionu Architektury i Usług e-
Zdrowia

/dokument podpisany elektronicznie/
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Podstawa prawna:

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021r. w sprawie Programu badań statystycznych 
statystyki publicznej na rok 2022 (Dz. U. poz. 2303 z późn. zm.).

 Ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 459 z późn.zm.)
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Forma przekazywania danych:

 obowiązującą formą przekazywania danych jest forma elektroniczna realizowana przez System Statystyki 
w Ochronie Zdrowia (SSOZ) https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html

 wypełnienie sprawozdań wymaga zalogowania się w Systemie
 konta użytkowników, którzy wypełniali sprawozdania w latach ubiegłych nie uległy zmianie 

i pozostają aktywne.
 osoby, korzystające po raz pierwszy z systemu musza się zarejestrować zgodnie z wytycznymi, znajdującymi 

się pod adresem: 
https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/auth/default/register.html

Jakie dane należy przekazać:

Nazwa sprawozdania Wytyczne Termin składania do dnia:

MZ-88  - sprawozdanie o pracujących w 
podmiotach wykonujących działalność 
leczniczą

10 kwietnia 2023r.

MZ-89 - sprawozdanie o specjalistach 
pracujących w podmiotach  wykonujących 
działalność leczniczą

Obligatoryjne dla każdej praktyki.
Sprawozdanie składają podmioty wykonujące 

działalność leczniczą udzielające 
ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń 

zdrowotnych, w tym indywidualne i grupowe 
praktyki zawodowe lekarzy, pielęgniarek i 

położnych, praktyki zawodowe fizjoterapeutów 
oraz regionalne centra krwiodawstwa i 

krwiolecznictwa

10 kwietnia 2023r.

W zależności od udzielanych świadczeń w indywidualnej lub grupowej praktyce/praktyce specjalistycznej, należy wypełnić, po 
uprzednim zaznaczeniu w ankiecie w SSOZ odpowiednio:
M-11 - sprawozdanie
o działalności i pracujących
w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Dotyczy praktyk zawodowych posiadających 
kontrakt z NFZ w 2022r. 31 marca 2023r.

MZ-13 - sprawozdanie o leczonych w  poradni 
gruźlicy i chorób płuc

Gabinet pulmonologiczny 22 lutego 2023r. 

MZ-14 - sprawozdanie o leczonych  
w poradni skórno-wenerologicznej

Gabinet wenerologiczny 1 marca 2023r. 

MZ-15 - sprawozdanie z działalności jednostki 
lecznictwa ambulatoryjnego dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, osób 
uzależnionych od alkoholu 
oraz innych substancji psychoaktywnych

Gabinet psychiatryczny 28 lutego 2023r.

MZ-24 - sprawozdanie o przerwaniach ciąży 
wykonanych w  placówkach ambulatoryjnej 
opieki  zdrowotnej Gabinet ginekologiczny 14  lutego 2023r. 

https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html
https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/auth/default/register.html
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MZ-35A – sprawozdanie lekarza  
przeprowadzającego badania  profilaktyczne 
pracujących

Gabinet medycyny pracy
2 marca 2023 r. 

Gdzie uzyskać pomoc:

 w sprawach metodologicznych prosimy o kontakt z właściwym dla Państwa Urzędem Wojewódzkim lub 
Urzędem Statystycznym: 
https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-statystyki-w-ochronie-
zdrowia?modSingleId=88631

 z zakresu medycyny pracy (MZ-35A, MZ-35B) – pytania prosimy kierować do właściwego dla Państwa 
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy lub Instytutu Medycyny Pracy 
(nr telefonu: 42 631 46 71);
    

 z zakresu sprawozdań MZ-15, MZ-19, MZ-30 – informacji udziela  Instytut Psychiatrii i Neurologii 
(nr telefonu: 22 458 26 15);

 pomoc techniczną w sprawach Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia  
https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-statystyki-w-ochronie-
zdrowia?modSingleId=88626

Wyniki badań statystycznych będących we właściwości Ministra właściwego ds. Zdrowia:

 elektroniczna wersja publikacji „Biuletyn statystyczny” za dany rok  są dostępne na stronie internetowej CeZ 
https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/badania-i-dane/biuletyn-statystyczny

 informacje z badań znajdziecie Państwo również w Banku Danych Lokalnych GUS 
https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start oraz w innych publikacjach GUS, Eurostatu i w innych międzynarodowych 
publikacjach, na mocy obowiązujących przepisów. 

Jednocześnie informuję, że  w załączeniu znajduje się „Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych przez Centrum e-Zdrowia w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych” z prośbą 
o zapoznanie się.

Sporządził: Roicki Rafał
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