
Przypominamy o obowiązkach sprawozdawczych w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia 

za rok 2014 oraz o obowiązku przekazania sprawozdań MZ w zakresie prowadzonej działalności 

i pracujących w praktykach pielęgniarek i położnych.

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

leczniczą (obowiązkowe - raz w roku do'28 lutego 2015r. za rok 2014); 

o MZ-89 -  roczne sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących

działalność leczniczą; (obowiązkowe - raz w roku do 28 lutego 2015r. za rok 2014); 

e MZ-11 -  roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece

zdrowotnej; (obowiązkowe - raz w roku do 30 marca 2015 r. z danymi za rok 2014; 

indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarek i położnych świadczące opiekę w ramach 

kontraktu z NFZ);

Sprawozdań MZ nie wypełniają praktyki zawodowe świadczące usługi wyłącznie 

w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.

Jednocześnie informujemy, że realizacji obowiązku statystycznego należy dokonać 

w Systemie Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ) znajdującym się pod adresem: 

https ://ssrmz. csioz.gov.pl/



Dla praktyk zawodowych o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest 

przekazywanie danych na formularzach MZ w formie papierowej do Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25,40-032 Katowice.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych:

-  Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 

www.katowice.uw.gov.pl/wdznnsoz/Sprawozdawczosc_statystyczna.html

-  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie 

http://www.csioz.gov.pl/statystyka.php

Obowiązek udziału w badaniach statystycznych wynika z przepisów ustawy 

z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 591 z późn. zm.), art. 

56 wymienionej ustawy mówi: „Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku 

statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu 

statystycznym podlega grzywnie”, nierzetelne lub nieterminowe wykonywanie obowiązków 

sprawozdawczych zagrożone jest również zastosowaniem sankcji, wynikających z cytowanej 

wyżej ustawy.

W załączeniu przekazuję również informacje przekazane przez Ministerstwo Zdrowia 

odnośnie uwzględnienia przy zakupie oprogramowania wymogu spełniania krajowych ram 

interoperacyjności przez nabywane składniki majątku oraz wymogi określone w przepisach 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu 

dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2014r. poz. 177 j.t., z późn. zm.).

/

Załącznik:

1. Pismo Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2014r. 

znak MZ-PP-WPS-075-3/WK/14 (2 strony).

Z poważaniem
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Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 

w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz, 657, z późn. zm.) zwracam się do 

Państwa Wojewodów z uprzejmą prośbą o skierowanie, na podstawie art. 106 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 j.t., 

z późn. zm.), do kierowników podmiotów wykonujących dźlałalność leczniczą 

w podległym Państwu województwie, prośby o uwzględnianie przy zakupie

oprogramowania wymogu spełniania krajowych ram interoperacyjności przez 
nabywane składniki majątku, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 

kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Krajowych Ram Interoperacyjności oraz 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

(Dz. U. z 2012. poz. 526), w celu przygotowania w podmiotach leczniczych bazy 
teleinformatycznej umożliwiającej, w ramach Systemu Informacji Medycznej (SIM) 
wprowadzenie w przyszłości dokumentacji pielęgniarskiej w postaci elektronicznej, 
wykorzystującej standardy Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej 

(iCNP).
Wdrażane i użytkowane, przez podmioty wykonujące działalność leczniczą programy 
informatyczne powinny również spełniać wymogi określone w przepisach

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów

i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2014 r. poz.
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177 j.t., z późn. zm.) wydanego na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 

2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159 i 742 
oraz z 2013 r. poz. 1245).

W przepisach rozporządzenia zostały określone m.in. sposoby prowadzenia 

dokumentacji, w tym wymogi dotyczące prowadzenia dokumentacji indywidualnej 

wewnętrznej zawierającej w szczególności kartę indywidualnej opieki pielęgniarskiej 

oraz kartę indywiduaJnej opieki prowadzonej przez położną, obejmującą informacje 

dotyczące stanu zdrowia i przebiegu choroby oraz procesu diagnostycznego, 

leczniczego, pielęgnacyjnego lub rehabilitacji, a także opis udzielonych świadczeń 
zdrowotnych.

W tej sprawie, pismem z dnia 17 września 2014 r. Przewodnicząca Rady do spraw 

e-Zdrowie w Pielęgniarstwie przy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

(CSIOZ), powołanej . w celu przygotowania minimalnego zbioru danych 

o pielęgniarstwie (NMDS) dla potrzeb polityki zdrowotnej w Polsce, poinformowała 

Ministerstwo Zdrowia o podjętych i zrealizowanych, przez ww. Radę oraz 

współpracujące z nią zespoły, czynnościach zmierzających do zastosowania 
w dokumentowaniu pracy pielęgniarek I położnych ICNP.

W ramach prac Rada ds. e-Zdrowia wydała m.in. rekomendację, w której przedstawia 
elementy, określonej przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia karty indywidualnej 
opieki w postaci: karty wywiadu, karty oceny, listy diagnoz, interwencji i wyników oraz 
raportu i karty wypisu do opieki środowiskowej. Ponadto, rekomendacja wskazuje, 

na potrzebę zastosowania słownika ICNP w procesie prawidłowego pielęgnowania. 
Należy zauważyć szczególną przydatność wprowadzenia ICNP przy dokumentowaniu 
opieki pielęgniarskiej w transgranicznej opiece zdrowotnej.

Uwzględniając powyższe uprzejmie proszę o wsparcie procesu wdrażania 
dokumentacji pielęgniarskiej i położniczej w systemie elektronicznym wg standardów 
ICNP.
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