
Instrukcja wypełniania sprawozdania MZ-89. 

Podstawa Prawna: 

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

591 z późn.zmianami. 

Uwaga! Przed wypełnieniem sprawozdania MZ-89 należy w pierwszej kolejności wypełnić 

sprawozdanie MZ-88. 

SPRAWOZDANIE DOTYCZY WYŁĄCZNIE SPECJALISTÓW, DLA KTÓRYCH JEDNOSTKA 

SPRAWOZDAWCZA JEST PODSTAWOWYM (głównym) MIEJSCEM PRACY. 

Jeśli dla specjalistów jednostka sprawozdawcza nie jest głównym miejscem pracy 

sprawozdanie również należy przesłać jako „zerowe”. 

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 tym sprawozdaniu gromadzimy informacje dotyczące osób pracujących bez względu na 

formę zatrudnienia. Każda z osób powinna być wykazana tylko raz według  podstawowego 

miejsca  zatrudnienia  (zgodnie  ze  wskazaniem pracownika), dlatego  też liczba  zatrudnionych 

specjalistów  ogółem  (suma  kolumn 1-3 w wierszu 01) nie może być większa od liczby 

zatrudnionych wykazanych w sprawozdaniu MZ-88 w dziale 1 kolumnie 4, gdzie wykazani są 

pracujący, dla których podmiot  jest  głównym  miejscem  pracy,  według  poszczególnych  

zawodów.  W  sprawozdaniu  tym  należy  wykazać  także  prowadzących  praktyki  lekarskie, 

pielęgniarskie oraz położnych, a także właścicieli podmiotów będących przedsiębiorcami. 

Dział 1. Lekarze specjaliści. 

Tabela A. W tabeli tej wykazujemy jedynie lekarzy z II stopniem specjalizacji oraz tych lekarzy 

którzy uzyskali tytuł tzw. „nowym trybem” (po roku 1999). Specjalistów z I stopniem 

wykazujemy w tabeli B.  

Jeśli specjalista posiada więcej niż jedną specjalizację wówczas należy wykazać specjalistę 

stopnia wyższego. Jeśli specjalista posiada więcej niż jedną specjalizację w stopniu równym 

należy wykazać specjalizację, która wiąże się z aktualnym zatrudnieniem specjalisty 

W kolumnie 1 wykazujemy wszystkich lekarzy danej specjalności posiadających II stopień 

specjalizacji oraz specjalizację jednostopniową uzyskaną w okresie obowiązywania niżej 

wymienionych rozporządzeń Ministra Zdrowia: z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie specjalizacji 

lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz. U. Nr 31, poz. 302), z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie 

specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz. U. Nr 83, poz. 905, z późn. zm.),  z dnia 

20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 

1779, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie 

specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 r. poz. 26) (czyli tak zwane specjalności 

jednostopniowe). 



We wszystkich wierszach kolumna 1 jest powinna być sumą kolumn 2 i 3. 

Wiersz 001 powinien być sumą wierszy od 002 do 100 

Wiersz 30 –należy też wykazać także specjalistów II stopnia w zakresie farmakologii. 

Tabela B. Lekarze którzy posiadają specjalizację I stopnia na podstawie rozporządzeń 

obowiązujących przed rokiem 1999 i w latach następnych nie uzyskali tytułu specjalisty 

w stopniu II lub „nowej specjalizacji”. W tabeli B nie wolno wykazywać lekarzy (osób) 

wykazanych już w tabeli A.  

Wiersz 01 powinien być sumą wierszy od 02 do 34. 

Uwaga. System sprawdza czy liczba lekarzy specjalistów wykazanych w sprawozdaniu MZ89 

nie jest większa od liczby lekarzy wykazanych w sprawozdaniu MZ88 w wierszu 1 w kolumnie 

4. (suma specjalistów wykazanych w tabeli A kolumnie 1 w wierszu 1 i wykazanych w tabeli B 

w kolumnie 1 wierszu 1) 

 

Dział 2. Lekarze dentyści ze specjalizacją. 

Tabela A. W tabeli tej wykazujemy jedynie lekarzy dentystów z II stopniem specjalizacji oraz 

tych lekarzy którzy uzyskali tytuł tzw. „nowym trybem” (po roku 1999). Specjalistów z I 

stopniem wykazujemy w tabeli B.  

Jeśli specjalista posiada więcej niż jedną specjalizację wówczas należy wykazać specjalistę 

stopnia wyższego. Jeśli specjalista posiada więcej niż jedną specjalizację w stopniu równym 

należy wykazać specjalizację, która wiąże się z aktualnym zatrudnieniem specjalisty 

W kolumnie 1 wykazujemy wszystkich lekarzy dentystów danej specjalności posiadających 

II stopień specjalizacji oraz specjalizację jednostopniową uzyskaną w okresie obowiązywania 

niżej wymienionych rozporządzeń Ministra Zdrowia: z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie 

specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz. U. Nr 31, poz. 302), z dnia 6 sierpnia 2001 r. 

w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz. U. Nr 83, poz. 905, z późn. zm.),  

z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 

213, poz. 1779, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. 

w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 r. poz. 26) (czyli tak zwane 

specjalności jednostopniowe). 

We wszystkich wierszach kolumna 1 jest powinna być sumą kolumn 2 i 3. 

Wiersz 01 powinien być sumą wierszy od 02 do 14 

Tabela B. Lekarze dentyści którzy posiadają specjalizację I stopnia na podstawie rozporządzeń 

obowiązujących przed rokiem 1999 i w latach następnych nie uzyskali tytułu specjalisty 

w stopniu II lub „nowej specjalizacji”. W tabeli B nie wolno wykazywać lekarzy (osób) 

wykazanych już w tabeli A.  

Wiersz 01 powinien być sumą wierszy od 02 do 06. 



Uwaga. System sprawdza czy liczba lekarzy dentystów, specjalistów wykazanych 

w sprawozdaniu MZ89 nie jest większa od liczby lekarzy dentystów wykazanych 

w sprawozdaniu MZ88 w wierszu 03 w kolumnie 4. (suma lekarzy dentystów wykazanych 

w tabeli A w kolumnie 1 w wierszu 1 i wykazanych w tabeli B w kolumnie 1 wierszu 1) 

Dział 3. Pielęgniarki ze specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym. 

Tabela A. W tabeli wykazujemy pielęgniarki według podstawowego miejsca zatrudnienia, 

które uzyskały tytuł specjalisty lub ukończyły kurs kwalifikacyjny od rozpoczęcia 

obowiązywania ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. poz. 

410, z późn. zm.). Każdą pielęgniarkę wykazujemy tylko raz. Nawet wtedy gdy ukończyła kilka 

kursów oraz posiada kilka specjalizacji. Liczba pielęgniarek wykazanych w dziale 3 powinna być 

równa lub mniejsza od liczby pielęgniarek wykazanych w sprawozdaniu MZ-88 w wierszu 8 

w kolumnie 4. 

Wiersz 01 jest sumą wierszy od 02 do26. 

We wszystkich wierszach wartość wykazana w kolumnie 1 powinna być równa sumie wartości 

kolumn 2 i 3. 

We wszystkich wierszach wartość wykazana w kolumnie 1 powinna większa lub równa od 

wartości wykazanej w kolumnie 4. 

Tabela B. Pielęgniarki które uzyskały tytuł specjalisty na podstawie przepisów zarządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 1983 r. w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, 

magistrów farmacji oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych 

w służbie zdrowia i opieki społecznej (Dz. Urz. MZiOS poz. 19, z późn. zm.). 

Wiersz 01 jest sumą wierszy od 02 do 05 w kolumnach 1 i 2 

Uwaga. System sprawdza czy liczba pielęgniarek wykazanych w tabeli A w wierszu 1 

w kolumnie 1 oraz w tabeli B w wierszu 1 kolumnach 1 i 2 nie jest większa od liczby 

pielęgniarek wykazanych w sprawozdaniu MZ88 w wierszu 08 w kolumnie 4. (suma 

pielęgniarek wykazanych w tabeli A w kolumnie 1 w wierszu 1 i wykazanych w tabeli B 

w kolumnie 1 wierszu 1) 

 

Dział 4. Położne ze specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym.  

Tabela A. W tabeli wykazujemy położne wg. podstawowego miejsca zatrudnienia, które 

uzyskały tytuł specjalisty lub ukończyły kurs kwalifikacyjny po wejściu w życie ustawy z dnia 

5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. Każdą położną wykazujemy tylko raz. Nawet 

wtedy gdy ukończyła kilka kursów oraz posiada kilka specjalizacji. Liczba położnych 

wykazanych w dziale 4 powinna być równa lub mniejsza od liczby położnych wykazanych 

w sprawozdaniu MZ-88 w wierszu 11 kolumnie 4. 

Wiersz 01 jest sumą wierszy od 02 do11. 

We wszystkich wierszach wartość wykazana w kolumnie 1 powinna być równa sumie wartości 

kolumn 2 i 3. 



We wszystkich wierszach wartość wykazana w kolumnie 1 powinna większa lub równa od 

wartości wykazanej w kolumnie 4. 

Uwaga. System sprawdza czy liczba położnych wykazanych w tabeli A w wierszu 1 w kolumnie 

1 oraz w tabeli B w wierszu 1 kolumnach 1 i 2 nie jest większa od liczby położnych wykazanych 

w sprawozdaniu MZ88 w wierszu 11 w kolumnie 4. (suma położnych wykazanych w tabeli A 

w kolumnie 1 w wierszu 1 i wykazanych w tabeli B w kolumnie 1 wierszu 1) 

 

Dział 5. Farmaceuci. 

Uwaga! Kolumna 3 nie jest sumą kolumn 1 i 2. W kolumnie tej należy wykazać tylko tych 

magistrów farmacji, którzy uzyskali tytuł specjalisty na podstawie rozporządzenia Ministra 

Zdrowia  z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez 

farmaceutów (Dz. U.  Nr 101, poz. 941, z późn. zm.). Są to tak zwane specjalności 

jednostopniowe. 

Jeśli specjalista posiada więcej niż jedną specjalizację wówczas należy wykazać specjalistę 

stopnia wyższego. Jeśli specjalista posiada więcej niż jedną specjalizację w stopniu równym 

należy wykazać specjalizację, która wiąże się z aktualnym zatrudnieniem specjalisty. 

W dziale 5 należy wykazać jedynie osoby posiadające specjalizację uzyskaną na podstawie 

przepisów wykazanych w uwagach, znajdujących się nad tabelami a nie osoby, posiadające 

kursy specjalistyczne, bądź ukończone studia o danej specjalności. 

Wiersz 01 – suma kolumn od 1 do 3 w wierszu 01 w dziale 5 w sprawozdaniu MZ-89 musi być 

równa liczbie farmaceutów wykazanych w kolumnie 4 z wiersza 19 w sprawozdaniu MZ-88. 

Wiersz 01 – poszczególne wartości z kolumn od 1 do 3 w wierszu 01 muszą być równe sumie 

poszczególnych wartości w kolumnach od 1 do 3 z wierszy od 02 do 26. 

Wiersz 2 – kolumna 3 – należy też wykazać specjalności w zakresie bromatologii. 

Dział 6. Diagności laboratoryjni. 

Tabela A. W tabeli wykazujemy diagnostów  według podstawowego miejsca zatrudnienia, 

którzy uzyskali tytuł specjalisty  po wejściu w życie ustawy z dnia 27 lipca  2001 r. o diagnostyce 

laboratoryjnej (Dz. U. poz. 1083, z późn. zm.). Każdego diagnostę  wykazujemy tylko raz. Liczba 

diagnostów wykazanych w dziale 6 powinna być równa lub mniejsza od liczby położnych 

wykazanych w sprawozdaniu MZ-88 w wierszu 14 kolumnie 4. 

Wiersz  01 jest sumą wierszy od 02 do 15 

Tabela B. Diagności którzy uzyskali tytuł specjalisty na podstawie rozporządzeń wydanych 

przed wejściem w życie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej. 

Wiersz 01 jest sumą wierszy od 02 do 08 kolumnach 1 i 2 

Uwaga. System sprawdza czy liczba diagnostów wykazanych w tabeli A w wierszu 1 w kolumnie 

1 oraz w tabeli B w wierszu 1 kolumnach 1 i 2 nie jest większa od liczby diagnostów wykazanych 



w sprawozdaniu MZ88 w wierszu 14 w kolumnie 4. (suma diagnostów wykazanych w tabeli A 

w kolumnie 1 w wierszu 1 i wykazanych w tabeli B w kolumnie 1 wierszu 1) 

 

Dział 7. Inni specjaliści medyczni z wykształceniem wyższym. 

Uwaga! Kolumna 3 nie jest sumą kolumn 1 i 2. W kolumnie tej należy wykazać tylko tych 

specjalistów, którzy uzyskali tytuł specjalisty na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających 

zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz. 1419, z późn. zm.). Są to tak zwane 

specjalności jednostopniowe. 

Jeśli specjalista posiada więcej niż jedną specjalizację wówczas należy wykazać specjalistę 

stopnia wyższego. Jeśli specjalista posiada więcej niż jedną specjalizację w stopniu równym 

należy wykazać specjalizację, która wiąże się z aktualnym zatrudnieniem specjalisty. 

W dziale 7 należy wykazać jedynie osoby posiadające specjalizację uzyskaną na podstawie 

przepisów wykazanych w uwagach, znajdujących się nad tabelami a nie osoby, posiadające 

kursy specjalistyczne, bądź ukończone studia o danej specjalności. 

Wiersz 01 – poszczególne wartości w kolumnach od 1 do 3 w wierszu 01 muszą być równe 

sumie poszczególnych wartości w kolumnach od 1 do 3 z wierszy od 02 do 18. 

Wiersz 3 – kolumny 1 i 2 – należy też wykazać specjalności w zakresie higieny i epidemiologii. 


