Dodatkowe wyjaśnienia do sprawozdania MZ-89 - roczne sprawozdanie o zatrudnieniu
specjalistów: lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów i innych
SPRAWOZDANIE DOTYCZY WYŁĄCZNIE SPECJALISTÓW, DLA KTÓRYCH JEDNOSTKA
SPRAWOZDAWCZA JEST PODSTAWOWYM (głównym) MIEJSCEM PRACY.
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 sanitarno-epidemiologiczne.
W sprawozdaniu należy wykazać specjalistów według podstawowego (głównego) miejsca pracy
(zgodnie z oświadczeniem pracownika). Jeśli dla specjalistów jednostka sprawozdawcza nie jest
głównym miejscem pracy sprawozdanie również należy przesłać jako „zerowe”.

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).
Sprawozdanie służy dostarczeniu informacji ilu specjalistów danej dziedziny jest zatrudnionych na
terenie województwa w poszczególnych dziedzinach (stan w dniu 31 grudnia danego roku .), a zatem
każdy specjalista może być wykazany jeden raz i tylko przez jeden podmiot sprawozdawczy.
Jeśli specjalista posiada więcej niż jedną specjalizacje wówczas należy wykazać specjalizację stopnia
wyższego.
Jeśli specjalista posiada więcej niż jedną specjalizację w stopniu równym należy wykazać
specjalizację, która wiąże się z aktualnym zatrudnieniem specjalisty.
Liczba zatrudnionych specjalistów ogółem wykazana w sprawozdaniu MZ-89 nie może być większa
(może być równa lub mniejsza) od liczby zatrudnionych wykazanych w sprawozdaniu MZ-88 Dział 1.
w polu 4, gdzie wykazani są pracujący, dla których podmiot jest głównym miejscem pracy, według
poszczególnych zawodów.
W sprawozdaniu należy wykazać pracujących bez względu na formę zatrudnienia (np. umowa o pracę
na czas nieokreślony, umowa o pracę na czas określony, umowa cywilno-prawna). Również należy
wykazać lekarzy rezydentów, posiadających specjalizację w danej dziedzinie.
W odpowiednich polach należy wykazać pracujących zgodnie z posiadaną specjalizacją (zgodnie z
posiadanym dyplomem).

TERMIN PRZEKAZANIA SPRAWOZDANIA UPŁYWA 28 LUTEGO 2015 r.

