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       Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych  

       w Opolu  

 

 

 

Dotyczy: obowiązku sprawozdawczego podmiotów leczniczych, praktyk lekarskich i pielęgniarskich za 2018 rok. 

 

 

W związku z rozpoczęciem się okresu sprawozdawczego przypomina się o obowiązku 

statystycznym, którego zakres podmiotowy i przedmiotowy został określony w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 

rok 2018. Zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych statystyki publicznej dane indywidualne 

i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie, zgodnie z przepisami ustawy o statystyce 

publicznej. Podmioty lecznicze, grupowe i indywidualne praktyki zobowiązane są do wypełnienia 

formularzy sprawozdawczych, które odnoszą się do prowadzonej przez nie działalności. 
 

Obowiązującą formą przekazywania danych jest forma elektroniczna, sprawozdania przekazuje 

się za pośrednictwem strony internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

(CSIOZ) http://www.csioz.gov.pl w zakładce: Projekty→Statystyka→SSOZ (www.ssoz.ezdrowie.pl). 

Po przekazaniu sprawozdania w formie elektronicznej nie trzeba przesyłać wersji papierowej. 
 

W w/w systemie konieczne jest posiadanie indywidualnego konta użytkownika. UWAGA: 

Podmioty, które zarejestrowały się w systemie w poprzednich latach nie muszą ponownie 

rejestrować konta użytkownika systemu. W celu utworzenia konta należy przejść przez proces 

rejestracji, który uruchamiany jest przez wybranie linku [Zarejestruj] znajdującego się na stronie 

logowania do systemu. Informacje dotyczące statystyki oraz rejestracji nowych użytkowników 

w systemie SSOZ można uzyskać pod nr tel. 77/ 452 46 04 lub 45 24 326 od godz. 10.00 do 14.00. 
 

Dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób, dopuszczalne jest przekazywanie 

danych w formie papierowej na adres Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Formularze 

statystyczne Ministerstwa Zdrowia obowiązujące w roku 2019 z danymi za rok 2018 oraz instrukcje jak 

wypełniać sprawozdania dostępne są w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia oraz można pobrać je 

ze strony internetowej www.csioz.gov.pl, zakładka: Projekty→Statystyka→Formularze. 

UWAGA: Druki formularzy statystycznych z poprzednich lat są nieaktualne.  
 

Jednocześnie przypomina się, że przekazywanie danych statystycznych jest obowiązkowe. 

Brak przekazania danych, przekazanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub 

po wyznaczonym terminie, pociąga za sobą skutki prawne. 
 

 

 

 

Opolski Urząd Wojewódzki 
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia 

45-082 Opole, ul. Piastowska 14 
Skrytka pocztowa 3 
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Harmonogram sprawozdawczości obowiązujący w 2019 roku (dane za 2018 r.) 
 

 

 
Rodzaj sprawozdania 

Termin przekazania 
sprawozdania 

Kto jest zobowiązany do przekazania danych 
statystycznych 

 

 
 
MZ-30 

 
Sprawozdanie podmiotu 

wykonującego działalność 
leczniczą w zakresie 

psychiatrycznej opieki 
stacjonarnej 

 
 

raz w roku do 
05 lutego 2019 r. 

 

podmioty wykonujące działalność leczniczą 
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 

 

 
 
MZ-15 

Sprawozdanie z działalności 
jednostki lecznictwa 

ambulatoryjnego dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi, 

osób uzależnionych od alkoholu 
oraz innych substancji 

psychoaktywnych 

 
 

raz w roku do 
28 lutego 2019 r. 

 

 
podmioty, praktyki lekarskie wykonujące działalność 

leczniczą udzielające ambulatoryjnych, 
specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w 

zakresie zdrowia psychicznego 

 
MZ-19 

Sprawozdanie z działalności 
zespołu/oddziału leczenia 

środowiskowego/ domowego 

 

raz w roku do 
15 lutego 2019 r. 

podmioty wykonujące działalność leczniczą 
udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych 

świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia 
środowiskowego/domowego 

 
MZ-88 

 
Sprawozdanie o pracujących w 

podmiotach wykonujących 
działalność leczniczą 

 
raz w roku do 

01 marca 2019 r. 

podmioty, praktyki lekarskie i pielęgniarskie 
wykonujące działalność leczniczą udzielające 

ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń 
zdrowotnych oraz regionalne centra 

krwiodawstwa i krwiolecznictwa 

 
MZ-89 

Sprawozdanie o specjalistach 
pracujących w podmiotach 
wykonujących działalność 

leczniczą 

 
raz w roku do 

01 marca 2019 r. 

podmioty, praktyki lekarskie i pielęgniarskie 
wykonujące działalność leczniczą udzielające 

ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń 
zdrowotnych oraz regionalne centra 

krwiodawstwa i krwiolecznictwa 
 
 
MZ-11 

 
Sprawozdanie o działalności i 
pracujących w ambulatoryjnej 

opiece zdrowotnej 

 
raz w roku do 

29 marca 2019 r. 

podmioty, praktyki lekarskie wykonujące działalność 
leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń 

zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ. 

Indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarek i 
położnych mające kontrakty na opiekę profilaktyczną 

nad dziećmi do lat 3 

 
MZ-29 

 
Sprawozdanie o działalności 

szpitala ogólnego 

 
raz w roku do 

15 lutego 2019 r. 

podmioty wykonujące działalność leczniczą 
udzielające stacjonarnych i całodobowych 

świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia 
szpitalnego z wyłączeniem szpitali psychiatrycznych 

 
 
MZ-29 A 

Sprawozdanie o działalności 
podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą w zakresie 
długoterminowej opieki 

zdrowotnej 

 
raz w roku do 

15 lutego 2019 r. 

podmioty wykonujące działalność leczniczą 
udzielające stacjonarnych świadczeń 

zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej i 
hospicyjnej 

 
MZ-24 

Roczne sprawozdanie o 
przerwaniach ciąży wykonanych 

w placówkach ambulatoryjnej 
opieki zdrowotnej 

 

raz w roku do 
15 lutego 2019 r. 

podmioty, praktyki lekarskie  wykonujące działalność 
leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń 

zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa 

 
MZ-13 
 

Roczne sprawozdanie o 
leczonych w poradni gruźlicy i 

chorób 

 

raz w roku do 
16 lutego 2019 r. 

podmioty, praktyki lekarskie wykonujące działalność 
leczniczą udzielające ambulatoryjnych, 

specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w 
zakresie chorób płuc i gruźlicy 

 
MZ-14 

Roczne sprawozdanie o 
leczonych w poradni skórno-

wenerologicznej 

 

raz w roku do 
01 marca 2019 r. 

Podmioty, praktyki lekarskie wykonujące działalność 
leczniczą udzielające ambulatoryjnych, 

specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w 
zakresie chorób przenoszonych drogą płciową 

 
MZ-06 

Sprawozdanie z realizacji 
profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad uczniami w szkole 

raz w roku do 
30 września 2019 r. 

z danymi za rok szkolny 
2018/2019 

Podmioty wykonywujące działalność leczniczą 
udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych 

w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi i 
młodzieżą szkolną 
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