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Temat: Statystyka medyczna za rok 2019 

Treść: 

 

WZ.VI.040.6.2020 

PODMIOTY WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ 

na terenie województwa kujawsko-pomorskiego  

 
Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją pomyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy oraz usunięcie 

tej wiadomości z poczty elektronicznej.  

W przypadku nieprowadzenia przez podmiot/praktykę działalności leczniczej w 2019 roku prosimy o informację na adres: 

mkardasz@bydgoszcz.uw.gov.pl . 

W przypadku wywiązania się z obowiązku sprawozdawczego przypomnienie to prosimy potraktować jako nieaktualne. 

 

Szanowni Państwo, 

 

Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Bydgoszczy przypomina o corocznym obowiązku statystycznym, który na wszystkie podmioty wykonujące działalność 
leczniczą (w tym na praktyki lekarskie i pielęgniarskie) nakłada Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 649 ze zm.) oraz coroczny program badań statystycznych statystyki publicznej w części "zdrowie i 
ochrona zdrowia".  
Obowiązek polega na sporządzeniu i przekazaniu sprawozdań statystycznych na formularzach sprawozdawczych do badań 
statystycznych prowadzonych m.in. przez Ministra Zdrowia (sprawozdania o symbolu MZ). 
Obowiązek ten dotyczy również praktyk lekarskich, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, także tych nie 
posiadających kontraktu z NFZ. 
Zgodnie z informacją na stronie startowej Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ), sprawozdań typu MZ 
nie wypełniają praktyki zawodowe świadczące usługi wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego. 
 
Poniższe informacje zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej K-PUW 
 
Udział w badaniach statystycznych jest obowiązkowy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 i art. 30 pkt 3 ustawy o statystyce publicznej 
podmioty określone w programie badań statystycznych są obowiązane do udzielenia i przekazania prowadzącemu badanie 
pełnych, zgodnych ze stanem faktycznym, rzetelnych i wyczerpujących danych, zgodnie ze szczegółowym zakresem, w formie, 
postaci i terminach określonych w tym programie. Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązku statystycznego 
w art. 56-58 wym. ustawy przewidziane zostały sankcje karne.  
 
Zasady przekazywania sprawozdań 
 
Podmioty wykonujące działalność leczniczą zobowiązane są do zalogowania się w systemie System Statystyki w Ochronie 
Zdrowia (SSOZ) i przesyłania sprawozdań w formie elektronicznej, zgodnie z prowadzoną działalnością, za rok ubiegły. 
W systemie do każdego sprawozdania dołączona jest instrukcja wypełniania, z którą należy się zapoznać.  
 
Dane z ksiąg rejestrowych podmiotów wykonujących działalność leczniczą (w tym praktyk lekarskich i pielęgniarskich) 
można sprawdzić na stronie: Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. 
 
Aby wywiązać się z obowiązku sprawozdawczego użytkownicy reprezentujący podmioty wykonujące działalność leczniczą 
logują się do systemu wykorzystując konta utworzone na potrzeby poprzednich okresów sprawozdawczych. 
W przypadku nowego użytkownika prosimy o zarejestrowanie się.  
Użytkownicy reprezentujący podmioty lecznicze rejestrują się wybierając typ jednostki "Podmiot". 
UWAGA! Podczas pierwszego logowania w roku sprawozdawczym należy wypełnić ankietę zgodnie z działalnością 
podmiotu w roku 2019. Błędny wybór na tym etapie spowoduje, że niezbędne sprawozdania nie będą widoczne 
w systemie SSOZ.   
 
W przypadku realizacji obowiązku sprawozdawczego w formie elektronicznej nie należy przesyłać sprawozdań w wersji 
papierowej.  
Dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej. 
 
Miejsce składania sprawozdań w wersji papierowej: 
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy 
Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego 

mailto:mkardasz@bydgoszcz.uw.gov.pl
https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html
https://www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/bip-kategorie-dla-zawartosci/sprawozdawczo%C5%9B%C4%87-statystyczna-z-zakresu-zdrowie-i-ochrona-zdrowia
https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html
https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html
https://rpwdl.csioz.gov.pl/
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Oddział Statystyki i Analiz Medycznych 
ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz 
 
Odpowiednie formularze sprawozdawcze można pobrać ze strony internetowej CSIOZ  
 
Informujemy, że zgodnie z art. 58 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U. 2019 poz. 649): 
„kto  wbrew  obowiązkowi  przekazuje  dane  statystyczne  po  upływie oznaczonego terminu, podlega karze grzywny.” 
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o dotrzymanie terminów. 
 

Terminy przekazywania sprawozdań z danymi za rok 2019 przez podmioty wykonujące działalność leczniczą 
 

Sprawozdanie Zobowiązane podmioty wykonujące działalność leczniczą Termin 

MZ-88 
MZ-89 

wszystkie podmioty!, w tym praktyki lekarskie i pielęgniarskie 13.03.2020 

MZ-11 

podmioty udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach umowy 
z NFZ oraz indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarek i położnych mające umowy 
na opiekę profilaktyczną nad dziećmi do lat 3 

31.03.2020 

MZ-13 

podmioty udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych 
w zakresie chorób płuc i gruźlicy 

21.02.2020 

MZ-14 

podmioty udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych 
w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową 

28.02.2020 

MZ-15 

podmioty udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych 
w zakresie zdrowia psychicznego 

28.02.2020 

MZ-19 

podmioty udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych 
w zakresie leczenia środowiskowego/domowego 

15.02.2020 

MZ-24 

podmioty udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych 
w zakresie ginekologii i położnictwa 

14.02.2020 

MZ-29 

podmioty udzielające stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych 
w zakresie leczenia szpitalnego z wyłączeniem szpitali psychiatrycznych 

28.02.2020 

MZ-29A 

podmioty udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych  
w zakresie opieki długoterminowej i hospicyjnej 

28.02.2020 

MZ-30 

podmioty udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych  
w zakresie zdrowia psychicznego, leczenia odwykowego, rehabilitacji narkomanów 
z wyłączeniem szpitali ogólnych oraz regionalne ośrodki psychiatrii sądowej, 
Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich 

15.02.2020 

MZ-06 

podmioty udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych  
w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną 

30.09.2020 

 
Telefony do kontaktu 
52 349 7452 – w sprawie rejestracji użytkowników systemu SSOZ 
52 349 7436; 52 349 7433 – w sprawie MZ-88, MZ-89 (podmioty lecznicze) 
52 349 7433 – w sprawie MZ-88, MZ-89 (praktyki lekarskie i pielęgniarskie) 
52 349 7416 – w sprawie MZ-15, MZ-19, MZ-29, MZ-29A, MZ-30 
52 349 7437 – w sprawie MZ-11 (AOS), MZ-13, MZ-14 
52 349 7450 – w sprawie MZ-11 (POZ), MZ-24, MZ-06 
 
 
Przydatne odnośniki 

• wyciąg z programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019 (terminy) 

• statystyka na stronie CSIOZ  

• formularze statystyczne 

• jak wypełniać formularze? - INSTRUKCJE 

• dodatkowe wyjaśnienia 

• strona logowania do systemu SSOZ 

• instrukcja obsługi Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) (logowanie do systemy, obsługa sprawozdań) 

• Statystyka medyczna na stronie BIP K-PUW w Bydgoszczy  

• opracowania statystyczne Wydziału Zdrowia - KPCZP 

 

 

https://www.csioz.gov.pl/projekty/statystyka/formularze/
https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/statystyka/2019/mz_88_2019_5e09d00384eca.pdf
https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/statystyka/2019/mz_89_2019_5e1ef09116190.pdf
https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/statystyka/2019/mz_11_2019_5e09d0000f9ad.pdf
https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/statystyka/2019/mz_13_2019_5e09d0042b558.pdf
https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/statystyka/2019/mz_14_2019_5e09d002dab0e.pdf
https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/statystyka/2019/mz_15_2019_5e09d00495b1d.pdf
https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/statystyka/2019/mz_19_2019_5e09d003ec6b8.pdf
https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/statystyka/2019/mz_24_2019_5e09cffe41cbe.pdf
https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/statystyka/2019/mz_29_2019_5e158b6406366.pdf
https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/statystyka/2019/mz_29a_2019_5e09d00111b59.pdf
https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/statystyka/2019/mz_30_2019_5e09d000af4b3.pdf
https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/statystyka/2019/mz_06_2019_5e09d3fa21dbe.pdf
https://www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/files/kontrole/pbssp_2019.doc
https://www.csioz.gov.pl/projekty/statystyka/ssoz/
https://www.csioz.gov.pl/projekty/statystyka/formularze/
https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/Instrukcje/instrukcje_do_formularzy_mz_5a4e0a88393f8.zip
https://www.csioz.gov.pl/projekty/statystyka/informacje-dodatkowe/
https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html
https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/repository/Podrecznik_uzytkownika_oraz_instrukcja_rejestracji.pdf
https://www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/bip-kategorie-dla-zawartosci/sprawozdawczo%C5%9B%C4%87-statystyczna-z-zakresu-zdrowie-i-ochrona-zdrowia
https://www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/bip-kategorie-dla-zawartosci/opracowania-raporty-i-analizy

