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Sz. P. 

Dominik Rozkrut 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

 

 W związku z przekazaniem do konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Rady 

Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023 

Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” przesyła 

uwagi: 

Sprawozdanie ZD-3 powiela dane zbierane przez NFZ w przypadku podmiotów 

posiadających umowy z NFZ w zakresie POZ. Powinno się zwolnić te podmioty z wykonywania 

tego sprawozdania a dane pobierać wprost z systemu informatycznego NFZ. Cyfryzacja ochrony 

zdrowia powoduje, że w kolejnych etapach wszystkie zdarzenia medyczne będą raportowane do 

państwowego systemu gromadzenia danych (Platforma P1). Jeżeli te dane nie będą służyły do analiz 

statystycznych w ramach statystyki publicznej to podważony zostanie sens budowania takich 

systemów. Cyfryzacja ma dawać uproszczenie a nie poszerzenie biurokracji. Zbieranie danych          

w sposób archaiczny jakim jest wypełnianie dodatkowych dokumentów, powielających dane 

sprawozdane w inny sposób do urzędów centralnych, powinno dotyczyć tylko tych, którzy nie 

przekazują danych o zdarzeniach medycznych. 

MZ-11 zgodnie z informacją w projekcie przekazują te dane podmioty wykonujące 

działalność leczniczą udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ. Podmioty te 

sprawozdają pełne dane o udzielanych świadczeniach, do umowy podają szczegółowy zakres 

informacji o personelu w związku z tym najpełniejsze, szczegółowe, wiarygodne, pozbawione 

błędów i dostępne w jednym miejscu dane statystyczne posiada NFZ i to z NFZ powinny być te 

dane pobierane, jednocześnie odciążając podmioty lecznicze ze zbędnej biurokratycznej pracy.  

MZ-55 jest to sposób archaiczny i powinien być zastąpiony informacją przekazywaną z NFZ 

na bieżąco podczas sprawozdawania wykonanych usług. Odkąd mamy wdrożone raportowanie 

zdarzeń medycznych te informacje są nie w cyklu tygodniowym, a codziennie przekazywane do 

systemów centralnych. 

MZ-88 i MZ-89 dla podmiotów wykonujących świadczenia z umowy z NFZ należy 

zaprzestać zbierania i dane pozyskiwać z NFZ, który stale zbiera te dane. NFZ gromadzi dane               



o grafikach pracy i może jednoznacznie ustalić, gdzie dany personel pracuje najwięcej więc stanowi 

to jego główne miejsce pracy. 

 

         

Z poważaniem 

          Tomasz Zieliński 

    Wiceprezes Federacji PZ 

      /dokument podpisany elektronicznie/ 
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