
MZ-29 Roczne sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego. 

 
Podstawa Prawna: 

 Ustawa z dnia 29  czerwca 1995 r.  o statystyce publicznej  - tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 591.  

 

Zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej, sprawozdanie sporządzają podmioty 

wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie 

leczenia szpitalnego z wyłączeniem szpitali psychiatrycznych.. 

Dla każdego szpitala oraz jego filii znajdującej się na terenie innej gminy wypełniamy oddzielne sprawozdanie 

wpisując faktyczny kod położenia placówki / TERYT /. 

 

Uwaga! W sprawozdaniu MZ-29 nie należy wykazywać działalności: zakładów pielęgnacyjnych ( kody 5160; 

5161; 5162; 5163 ), zakładów opiekuńczo-leczniczych ( kod 5170; 5171; 5172 ), hospicjów stacjonarnych ( 

5180; 5181), opieki paliatywnej (5182,5183) nawet wtedy, gdy funkcjonują w strukturze szpitala.  Działalność 

wyżej wymienionych jednostek należy wykazać w druku MZ-29A.a także ośrodków (zespołów opiekli poza 

szpitalnej oznaczonych kodami od 2130-2740, których działalność należy wykazywać w druku MZ-11. 

 
PRZED WYPEŁNIENIEM SPRAWOZDANIA PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z WYJAŚNIENIAMI 

ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA FORMULARZU STATYSTYCZNYM MZ-29  ORAZ Z PONIŻSZYM TEKSTEM!  

 

Dział 2. Personel zatrudniony. 

 

Za pracujących uważa się osoby wykonujące pracę przynoszącą im zarobek lub dochód, bez względu na miejsce 

i czas trwania tej pracy.  

Do pracujących wg stanu w określonym dniu, zalicza się: 

-osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę, powołania, wyboru lub   mianowania) 

-pracodawców i pracujących na własny rachunek, a mianowicie:  

a) właścicieli i współwłaścicieli jednostek prowadzących działalność gospodarczą  

     (z wyłączeniem wspólników spółek , którzy nie pracują w spółce), 

b) osoby  pracujące na własny rachunek. 

-agentów pracujących na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia. 

-osoby wykonujące pracę nakładczą 

-członków spółdzielni produkcyjnych 

Do stanu zatrudnionych w ramach stosunku pracy zalicza się: zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 

pracujących na postawie powołania, wyboru, mianowania. 

Nie zalicza się: osób korzystających z urlopów bezpłatnych i wychowawczych w wymiarze  powyżej 3 

miesięcy,  młodocianych zatrudnionych w ramach umowy o naukę zawodu. 

Ponadto: pracodawców i pracujących na własny rachunek, agentów pracujących na podstawie umów 

agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, osoby wykonujące pracę nakładczą.  

Uwaga! Każdy pracujący lekarz może być wykazany tylko w jednej specjalności i w jednej formie zatrudnienia. 

 

Dział 3 Łóżka specjalistyczne w szpitalu ogólnym ( stan w dniu 31.12 ) 

Uwaga! Warunki jakim powinny odpowiadać łóżka (stanowiska) specjalistyczne określa rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 

szpitalnego (Dz.U. 2013 poz. 1520) 

W wierszu 01 – podać liczbę łóżek (stanowisk) intensywnej opieki medycznej jakie znajdują się w szpitalu bez 

względu na to w jakim oddziale się znajdują, a w wierszu 02 z liczby ogółem - liczbę łóżek intensywnej opieki 

medycznej dla dzieci. (opis w §4.2 wymienionego powyżej rozporządzenia) 

Uwaga! W wierszach 01 i 02 nie wykazujemy inkubatorów. Inkubatory wykazujemy w wierszach 08-09. 

W wierszu 03 podać liczbę stanowisk intensywnej terapii ogółem w szpitalu bez względu na  to w jakim 

oddziale się znajdują, a w wierszach 04-07 rozbić podaną liczbę stanowisk intensywnej terapii wg 

poszczególnych specjalizacji. (opis w załączniku nr 3 w części 1 w lp.2 i lp.3) 

W wierszu 08 – podać liczbę inkubatorów jakie zainstalowane są w szpitalu bez względu na to, na jakim 

oddziale się znajdują ( w oddziałach noworodkowych i innych ), a w wierszu 09 liczbę inkubatorów w oddziale 

neonatologicznym. 

 

Dział 4. Oddział ratunkowy / izba przyjęć 

W tym dziale wszystkie informacje wypełniamy zgodnie z zapisami w Księdze odmów przyjęć i porad 

ambulatoryjnych. 



W wierszu 05 – należy wykazać wszystkie porady (z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i 

specjalistycznej), których udzielono w izbie przyjęć. 

 

 

Dział 5. Sale operacyjne 

W wierszu 01 wykazać liczbę sal operacyjnych, a w wierszu 02 liczbę stołów operacyjnych. 

W wierszach od 3 do 6 wykazać liczbę zabiegów wykonanych w trybie stacjonarnym i dziennym. 

 

Dział 7. Działalność oddziałów.  

 

Każdy z oddziałów należy wykazać imiennie w oddzielnym wierszu, wpisując jego nazwę zgodną ze statutem 

oraz jego kod resortowy (zgodnie z w/w rozporządzeniem). Znakiem „+” dodajemy nowy wiersz w celu 

wpisania kolejnego oddziału.  

Jeśli w szpitalu występuje więcej niż jeden oddział tego samego rodzaju, działalność każdego z nich należy 

wpisać w oddzielnych wierszach. 

W sprawozdaniu należy wykazać łóżka i działalność oddziałów psychiatrycznych znajdujących się w szpitalach 

ogólnych  

Szpitalny oddział ratunkowy / kod 4902-3/ - jeśli pobyt pacjenta wynosił nie więcej niż 24 godziny, pobyt 

pacjenta powinien być wykazany jako leczenie w trybie dziennym, jeśli pobyt wynosił ponad 24 godziny, jako 

leczenie stacjonarne. 

Liczba leczonych ogółem w Dziale VII / z ruchem międzyoddziałowym /  powinna być równa lub większa od 

liczby leczonych ogółem wykazanych w Dziale VIII / bez ruchu międzyoddziałowego /. 

W kolumnie 2 wykazujemy liczbę miejsc w oddziałach dziennych (kod 4670), a także liczbę miejsc dziennych 

wydzielonych w oddziałach stacjonarnych 

W polu 3 należy wykazywać liczbę leczonych  w trybie dziennym.  

UWAGA! Danych wykazanych w kolumnach 2 i 3 Nie należy wykazywać powtórnie w kolumnach od 4do 10.. 

Leczonych w trybie dziennym nie wykazujemy powtórnie w kolumnie 8 a osobodni w kolumnie 10.  

 

Dział 8. Ruch chorych. 

 

A). W tej tabeli każdego pacjenta wykazujemy jeden raz w trakcie pobytu w szpitalu bez względu na to czy 

pacjent w trakcie tego pobytu leczony był na jednym lub kilku oddziałach w rubrykach odpowiadających 

trybowi leczenia. 

Suma liczb z wierszy 1 i 2 powinna być równa liczbie w wierszu 4. 

System porównuje liczbę łóżek w szpitalu z liczbą pacjentów w dniu 31 grudnia okresu sprawozdawczego. 

B). W tabeli nie wykazujemy zmarłych noworodków, których zgon wykazano w Dziale X. 

 

Dział 10. Dodatkowe informacje o działalności oddziału ginekologiczno-położniczego. 

 

Wykazujemy tylko noworodki urodzone w szpitalu wypełniającym sprawozdanie, nie wykazujemy w tym dziale 

noworodków urodzonych poza szpitalem i przewiezionych do szpitala w celu leczenia lub zdiagnozowania. 

 

 

 

 

 


