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Podmioty wykonujące działalność 
leczniczą w województwie 
dolnośląskim

Pragnę przypomnieć o ustawowym obowiązku sporządzania i przekazywania przez 

podmioty wykonujące działalność leczniczą sprawozdań statystycznych Ministerstwa Zdrowia

0 symbolu MZ.

Udział podmiotów w badaniach statystycznych regulują następujące akty prawne i wykonawcze:

- ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1068),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie programu badań 

statystycznych statystyki publiczne na rok 2016 (Dz. U. z 2015, poz. 1304 ze zm.).

Sprawozdania typu MZ-11, MZ-14, MZ-15, MZ-19, MZ-24, MZ-29A, MZ-29, MZ-30, 

MZ-88, MZ-89 są weryfikowane przez pracowników Oddziału Zdrowia Publicznego

1 Statystyki Medycznej Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności podmioty odpowiednio wypełniają:

1. MZ-11 -  podmioty udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach 

kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,

2. MZ-14 -  podmioty udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie 

chorób przenoszonych drogą płciową,

3. MZ-15, MZ-19 -  podmioty udzielające świadczeń ambulatoryjnych w zakresie zdrowia 

psychicznego,

4. MZ-24 -  podmioty udzielające świadczeń ambulatoryjnych w zakresie ginekologii 

i położnictwa,

5. MZ-29 -  podmioty prowadzące działalność w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej 

z wyłączeniem szpitali psychiatrycznych,



6. MZ-29A -  podmioty prowadzące działalność w zakresie stacjonarnej opieki 

długoterminowej i hospicyjnej,

7. MZ-30 - podmioty prowadzące działalność w zakresie stacjonarnej opieki

psychiatrycznej,

8. MZ-88 -  wszystkie podmioty prowadzące działalność leczniczą,

9. MZ-89 -  wszystkie podmioty prowadzące działalność leczniczą.

Sprawozdania typu MZ-13 oraz MZ-35A, MZ-35B nie podlegają weryfikacji przez 

pracowników tutejszego Wydziału, dlatego też w ich sprawie należy kontaktować się 

z odpowiednimi instytucjami:

1. MZ-13 -  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu,

tel. 71 328-83-14 (dotyczy podmiotów udzielających świadczeń w zakresie gruźlicy 

i chorób płuc),

2. MZ-35A, MZ-35B -  Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu, 

tel. 71 344-93-32 (dotyczy podmiotów przeprowadzających badania profilaktyczne 

pracujących).

Sprawozdania podlegające weryfikacji przez pracowników Oddziału Zdrowia 

Publicznego i Statystyki Medycznej wymienione powyżej, należy przekazać za pośrednictwem 

Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ), prowadzonego przez Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie. Program do elektronicznego przesyłania 

danych znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.csioz.gov.pl. —»■ Statystyka 

publiczna.

Podmioty lecznicze, które nie dokonały rejestracji w systemie w latach poprzednich, 

obowiązane są do niezwłocznej ewidencji, której procesem końcowym jest przesłanie 

do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosku rejestracyjnego wygenerowanego 

za pośrednictwem SSOZ (nr fax: 71 340-63-89 lub e-mail stat@duw.pl). Po zweryfikowaniu 

danych na wniosku, konto użytkownika zostanie aktywowane. Przy logowaniu po raz pierwszy 

należy udzielić odpowiedzi na zapytania opracowane przez Administratora systemu dotyczące 

rodzaju i zakresu prowadzonej działalności. Jest to niezbędne do prawidłowego ustalenia 

i „przypisania” sprawozdań MZ.

Na stronie internetowej CSIOZ zamieszczono podręcznik użytkownika systemu oraz 

wyjaśnienia i definicje stosowane w statystyce publicznej, z którymi należy się zapoznać przed 

przystąpieniem do wypełniania sprawozdań.

Dodatkowo informuję, że podmioty lecznicze zatrudniające nie więcej niż 5 osób, mogą 

wypełnić sprawozdania w formie papierowej. Formularze sprawozdań można pobrać

http://www.csioz.gov.pl
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i wydrukować ze strony www.csioz.gov.pl —> Statystyka publiczna. Wypełnione formularze 

sprawozdawcze należy przesłać na adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Oddział Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej

PI. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

lub złożyć osobiście - 1 piętro, pokój 1109 i 1110A (skrzydło B -  lewa strona holu głównego).

Terminy wykonania sprawozdań zamieszczono na formularzach statystycznych, 

natomiast komunikaty o przebiegu badań statystycznych dostępne będą na stronie 

www.csioz.gov.pl oraz www.duw.pl/ —> Urząd —> Zdrowie Publiczne —» Informacje

Statystyczne.

Szczegółowych informacji o obowiązującej sprawozdawczości za rok 2016 udzielają 

pracownicy Oddziału Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej pod numerami 

tel.: 71 340-62-79, 71 340- 62-58, 71 340-62-46, 71 340-69-38.

Pragnę przypomnieć, że za prawidłowe sporządzenie sprawozdań odpowiada kierownik 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w rozumieniu dyspozycji art.2 ust.2 pkt.l ustawy 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638). Podstawę 

wypełniania formularzy stanowi dokumentacja medyczna, której obowiązek prowadzenia 

dotyczy wszystkich podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzaju i zakresu 

dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r., poz. 2069).

Jednocześnie informuję, że ustawodawca art. 56, 57 i 58 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. 

o statystyce publicznej (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1068) przewidział nałożenie sankcji 

w  przypadku odmowy wykonania obowiązku statystycznego, przekazania danych 

statystycznych niezgodnych ze stanem faktycznym oraz po upływie wyznaczonego terminu.
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