
OBOWIĄZKI STATYSTYCZNE PRAKTYK LEKARSKICH 

Informacje ogólne: 

- obowiązek złożenia sprawozdania dotyczy lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących praktyki zawodowe – jeżeli obejmuje ich zakres sprawozdania; 

- dla praktyk o liczbie pracujących nie większej niż 5 (według stanu na dzień 30 listopada 2015r.) dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej, po 

przesłaniu do urzędu statystycznego informacji o wyborze tej formy; 
- obowiązek sprawozdawczy nie dotyczy tzw. praktyk kontraktowych („wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego”, jeżeli ich zakres sprawozdania zostanie 

uwzględniony w sprawozdaniu składanym przez podmiot „macierzysty”; 

Numer formularza - Kogo dotyczy  

- Zakres sprawozdania  

Termin złożenia Miejsce złożenia 

formularz MZ 06 - praktyki lekarskie udzielające ambulatoryjnych 

świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki 

profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną,  

- sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki 

zdrowotnej nad uczniami w szkołach;  

- do 30 września 2016 r. z 

danymi za rok szkolny 

2015/2016, 

 

- portal sprawozdawczy Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

www.csioz.gov.pl, 

- formularze papierowe: komórka właściwa w 

sprawach statystyki medycznej wskazana 

przez wojewodę, 

formularz MZ 11 - praktyki lekarskie, udzielające ambulatoryjnych 

świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki 

zdrowotnej w ramach kontraktu z NFZ, 

- sprawozdania o działalności i pracujących w 

ambulatoryjnej opiece zdrowotnej; 

 

- do 30 marca 2016r. z danymi 

za rok 2015, 

 

- portal sprawozdawczy Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

www.csioz.gov.pl,  

- formularze papierowe: komórka właściwa w 

sprawach statystyki medycznej wskazana 

przez wojewodę; 

formularz MZ 13 - praktyki lekarskie udzielające ambulatoryjnych, 

specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie 

chorób płuc i gruźlicy, 
– roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i 

chorób płuc, 

 

- do 15 lutego 2016 r. z danymi 

za rok 2015, 

 

- portal sprawozdawczy Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

www.csioz.gov.pl,  

- formularze papierowe: wojewódzka poradnia 

gruźlicy i chorób płuc lub inna placówka 

koordynująca leczenie gruźlicy wskazana 

przez wojewodę; 

formularz MZ 14 - praktyki lekarskie udzielające ambulatoryjnych, 

specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie 

chorób przenoszonych drogą płciową, 
– roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno - 

wenerologicznej; 

 

- do 29 lutego 2016 r. z danymi 

za rok 2015, 

 

- portal sprawozdawczy Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

www.csioz.gov.pl, 

- formularze papierowe: komórka właściwa w 

sprawach statystyki medycznej wskazana 

przez wojewodę; 

formularz MZ 15 - praktyki lekarskie udzielające ambulatoryjnych, 

specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie 

- do 29 lutego 2016 r. z danymi 

za rok 2015, 

- portal sprawozdawczy Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

http://www.csioz.gov.pl/
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zdrowia psychicznego, 
– sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa 

ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji 

psychoaktywnych;  

 www.csioz.gov.pl, 

- formularze papierowe: komórka właściwa w 

sprawach statystyki medycznej wskazana 

przez wojewodę, 

formularz MZ 19 - praktyki lekarskie udzielające ambulatoryjnych, 

specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie 

leczenia środowiskowego, 
– sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia 

środowiskowego/domowego; 

 

- do 15 lutego 2016 r. z danymi 

za rok 2015, 

 

- portal sprawozdawczy Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

www.csioz.gov.pl,  

- formularze papierowe: komórka właściwa w 

sprawach statystyki medycznej wskazana 

przez wojewodę; 

formularz MZ 24 - praktyki lekarskie udzielające ambulatoryjnych, 

specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie 

ginekologii i położnictwa, 

- roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych 

w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej; 

 

- do 15 lutego 2016 r. za rok 

2015, 

 

- portal sprawozdawczy Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

www.csioz.gov.pl,  

- formularze papierowe: komórka właściwa w 

sprawach statystyki medycznej wskazana 

przez wojewodę; 

formularz MZ 30 - praktyki lekarskie udzielające świadczeń w zakresie 

zdrowia psychicznego, leczenia odwykowego, 

rehabilitacji narkomanów, 

- sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej;  

- do 29 lutego 2016 r. za rok 

2015, 

 

- portal sprawozdawczy Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

www.csioz.gov.pl,  

- formularze papierowe: komórka właściwa w 

sprawach statystyki medycznej wskazana 

przez wojewodę; 

formularz MZ 35A – praktyki lekarskie udzielające ambulatoryjnych 

świadczeń zdrowotnych w zakresie badań 

profilaktycznych pracowników, 

- sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania 

profilaktyczne pracujących; 

- do 29 lutego 2016 r. z danymi 

za rok 2015, 

 

- portal sprawozdawczy Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

www.csioz.gov.pl,  

- formularze papierowe: wojewódzki ośrodek 

medycyny pracy; 

formularz MZ 35B - praktyki lekarskie będące jednostkami 

organizacyjnymi służby medycyny pracy, 

- sprawozdanie z zakresu profilaktycznej opieki 

zdrowotnej nad pracownikami; 

- do 29 lutego 2016 r. z danymi 

za rok 2015, 

 

- portal sprawozdawczy Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

www.csioz.gov.pl,  

- formularze papierowe: wojewódzki ośrodek 

medycyny pracy; 

formularz MZ 54 - praktyki lekarskie udzielające ambulatoryjnych i 

stacjonarnych świadczeń zdrowotnych, biorące udział w 

szczepieniach ochronnych, 
– roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych; 

- do 21 stycznia 2016 r. z danymi 

za rok 2015, 

  

- powiatowa stacja sanitarno-

epidemiologiczna, 

- w formie elektronicznej lub papierowej; 

 

formularz MZ 55 - wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą, 

w tym praktyki lekarskie, 

- cztery razy w miesiącu, tj. w 

dniach: 7., 15., 22. i ostatnim 

- powiatowa stacja sanitarno-

epidemiologiczna, 

http://www.csioz.gov.pl/
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– meldunek o zachorowaniach na grypę; dniu miesiąca po zakończeniu 

przyjęć, 

- w formie elektronicznej lub papierowej; 

 

formularz MZ/N 1a - praktyki lekarskie udzielające ambulatoryjnych, 

stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, w 

związku z rozpoznaniem i podejrzeniem nowotworu 

złośliwego, 
– karta zgłoszenia nowotworu złośliwego; 

 

- sukcesywnie (forma 

elektroniczna); 

- raz w miesiącu do 15. dnia 

miesiąca następującego po 

rozpoznaniu choroby (forma 

papierowa); 

- Krajowy Rejestr Nowotworów,  

- Centrum Onkologii – Instytut im. Marii 

Skłodowskiej-Curie,  

- wojewódzkie biura rejestracji nowotworów; 

formularz MZ 88 - praktyki lekarskie udzielające ambulatoryjnych, 

stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, 

- sprawozdanie o pracujących w praktykach 

indywidualnych i grupowych; 

- do 29 lutego 2016 r. z danymi 

za rok 2015, 

 

- portal sprawozdawczy Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

www.csioz.gov.pl,  

- formularze papierowe:  komórka właściwa w 

sprawach statystyki medycznej wskazana 

przez wojewodę; 

formularz MZ 89 - praktyki lekarskie udzielające ambulatoryjnych, 

stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, 

- sprawozdanie o specjalistach pracujących w zakładach 

opieki zdrowotnej oraz praktykach indywidualnych; 

- do 29 lutego 2016 r. zgodnie z 

rozporządzeniem za rok 2015, 

 

- portal sprawozdawczy Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

www.csioz.gov.pl,  

- formularze papierowe:  komórka właściwa w 

sprawach statystyki medycznej wskazana 

przez wojewodę; 

formularz ZD 3 - praktyki lekarskie świadczące usługi wyłącznie w 

ramach środków publicznych, 

– sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 

zaklasyfikowanej według PKD do klas: 86.21, 86.22 i 

86.23; 

- do 28 stycznia 2016 r. z danymi 

za rok 2015, 

 

- portal sprawozdawczy GUS 

www.stat.gov.pl, 

- formularze papierowe: Urząd Statystyczny w 

Krakowie; 

Podstawa prawna: - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 
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