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Wrocław, dnia /'2J stycznia 2023 r. 

Pani 
Elżbieta Słojewska-Poznańska 
Przewodnicząca Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych 
w Jeleniej Górze 

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Pani Przewodniczącej o przypomnienie, 

na dotychczasowych zasadach, prowadzącym praktyki pielęgniarek i położnych o konieczności 

uczestnictwa w badaniach statystycznych statyJtyki publicznej za rok 2022. 

Jednocześnie chciałabym poinformować, że udział pielęgniarek i położnych 

w badaniach statystycznych regulują następujące akty prawne i wykonawcze: 

ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. G.t. Dz.U. z 2022 r., poz.459), 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie programu badań 

statystycznych statystyki publicznej na rok12022 (Dz. U. z 2021 r., poz. 2303 ze zm.). 

Zgodnie z programem badań statystycznych na rok 2022, prowadzący działalność 

w formie praktyki sporządzają następujące sprawozdania: 

1. MZ-11 - prowadzący działalność w zakresie podstawowej opieki pielęgniarskiej 

w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na opiekę profilaktyczną nad 

dziećmi do lat 3, w terminie do dnia 31 marca 2023 r., 

2. MZ-88 - wszyscy prowadzący indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarskie 

i położne, w terminie do dnia 1 O kwietnia 2023 r., 

3. MZ-89 - wszyscy prowadzący indywidualne grupowe praktyki pielęgniarskie 

i położne, w terminie do dnia 1 O kwietnia 2023 r. 

Jednocześnie zachęcam do przekazywania sprawozdań drogą elektroniczną 

za pośrednictwem Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ), administrowanego przez 

Centrum e-Zdrowia w Warszawie. Wypełnienie sprawozdań w niniejszym systemie wymaga 

rejestracji. W tym celu na stronie logowania https://ssoz.ezdrowie.gov.pl należy wejść 

w zakładkę Zarejestruj i wypełnić formularz rejestracyjny. Wygenerowany formularz należy 

przesłać na adres e-mail: statystyka@duw.pl. Po zweryfikowaniu danych na wniosku, konto 

użytkownika zostanie aktywowane. 



Konta użytkowników, którzy wype ali sprawozdania w roku ubiegłym są nadal 

aktywne i nie wymagają powtórnej rejestracji. 

Sprawozdania można wypełnić ró ież w formie papierowej i przesłać drogą 
tradycyjną na adres: 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki 

Wydział Zdrowia i Polityki Społeczne 

Oddział Zdrowia Publicznego i Staty ki Medycznej 

Pl. Powstańców Warszawy 1 

50-153 Wrocław 

Formularze sprawozdań należy pobrać 1 wydrukować ze strony 

https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/badania-i„dane/formularze-statystyczne. 

Szczegółowych informacji o obowi 

Oddziału Zdrowia Publicznego i Statystyki 

71 340-69-38. 

~ącej sprawozdawczości udzielają pracownicy 

edycznej pod numerami tel.: 71 340- 62-79, 

Dziękuję za zaangażowanie się informowanie pielęgniarek i położnych 

o ustawowym obowiązku uczestnictwa w przebrowadzanych co roku badaniach statystycznych 

statystyki publicznej. 
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