Dodatkowe informacje do sprawozdania MZ-88 o pracujących w zakładach opieki
zdrowotnej oraz praktykach indywidualnych i grupowych
Podstawa Prawna:
 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej - tekst jednolity Dz. U.
2012 poz. 591.
Sprawozdanie sporządzają: podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające
ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych, regionalne centra krwiodawstwa
i krwiolecznictwa oraz powiatowe, graniczne i wojewódzkie stacje sanitarnoepidemiologiczne.
Uwaga! Sprawozdania nie wypełniają praktyki lekarskie udzielające świadczeń jedynie
w podmiocie leczniczym.
W sprawozdaniu wykazać należy liczbę osób pracujących.
Do pracujących zalicza się :
1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (tj. umowy o pracę, powołania,
mianowania),
2) pracodawców i pracujących na własny rachunek:
a) właścicieli i współwłaścicieli jednostek prowadzących działalność gospodarczą
(z wyłączeniem wspólników spółek, którzy nie pracują w spółce)
b) osoby pracujące na własny rachunek, w tym pracujących mających zarejestrowane praktyki
zawodowe wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (wykazuje przedsiębiorstwo
w którym świadczy usługi)
Do pracujących nie zalicza się osób:
1) uczniów szkół dla niepracujących oraz słuchaczy szkół wyższych odbywających praktyki
wakacyjne.
2) przebywających na urlopach wychowawczych w celu sprawowania opieki nad dzieckiem
(także tych, które pobierają jednocześnie zasiłki macierzyńskie z tytułu urodzenia kolejnego
dziecka), udzielonych w wymiarze powyżej 3 miesięcy (nieprzerwanie);
3) którym udzielono urlopów bezpłatnych na okres powyżej 3 miesięcy (nieprzerwanie);
4) pobierających świadczenie rehabilitacyjne (z wyjątkiem kobiet w ciąży).
Do zatrudnionych zalicza się zatrudnionych na podstawie: umowy o pracę, powołania,
mianowania.
W sprawozdaniu należy wykazać personel z zgodnie z zawodem wyuczonym –
(z posiadanym dokumentem potwierdzającym wykształcenie).
Dział 1. Dział 1. Wybrany personel medyczny z wyższym wykształceniem (łącznie
z rezydentami, bez stażystów)
W tym dziale wykazujemy jedynie pracujące z wykształceniem wyższym.
Dział 2. Wybrany personel medyczny z wykształceniem średnim
Tabela A
W tabeli tej wykazujemy jedynie pielęgniarki ze średnim wykształceniem zawodowym,
które ukończyły kurs kwalifikacyjny lub specjalizację a także pielęgniarki które jeszcze
nie ukończyły żadnego kursu.
Jeżeli pielęgniarka posiada kilka kursów specjalizacyjnych wykazać jeden, który wiąże się
z podstawowym miejscem zatrudnienia
Uwaga! W tabeli tej nie wykazujemy pielęgniarek z wykształceniem wyższym posiadających
specjalizację. Te pielęgniarki wykazujemy dziale 1 oraz w sprawozdaniu MZ-89.
Tabela B Położne

W tabeli tej wykazujemy jedynie położne ze średnim wykształceniem zawodowym, które
ukończyły kurs kwalifikacyjny lub specjalizację a także położne które jeszcze nie
ukończyły żadnego kursu.
Jeżeli położna posiada kilka kursów specjalizacyjnych wykazać jeden, który wiąże się

z podstawowym miejscem zatrudnienia
Uwaga! W tabeli tej nie wykazujemy położnych z wykształceniem wyższym posiadających
specjalizację. Te położne wykazujemy w sprawozdaniu MZ-89.
Tabela C Inne zawody medyczne
W dziale tym wykazujemy pracowników medycznych z wykształceniem średnim o innych zawodach
niż wymienione w tabeli A i B.

