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w zwi4zku z realizacjq ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej

(Dz.U. z 2019 r. poz. 649 z p6Ln. zm) zwracam sig z uprzejmq proSb4 o poinformowanie

zarejestrowanych w Paristwa rejestrze indywidualnych i gruporvych praktyk pietggniarskich

oraz poloLnicrych o ustawowym obowi4zku przekazania rocznych sprawozdari statystycznych

z dzialalnofici i zatrudnienia.

Pielggniarki i poto2ne prowadzqce praktyki zawodowe sq zobowiqzane przedkladad

sprawozdania objgte Programem Badari Statystycznych Statystyki Publicznej na dany rok.

JednoczeSnie informuig. 2e nie dotyczy to praktvk udzielaj4cvch Swiadczeri jed)rnie w podmiocie

leczniczym.

Wobec faktu, i2 wojewodowie nie prowadzq rejestr6w praktyk, nie posiadaj4 dostgpu do

adres6w e-mail, zapomocq kt6rego mogliby$my przeslal pismo przewodnie do praktyk. Dlatego

teL w dniu 20 grudnia 2019 r. skierowali6my pro6bg do Centrum System6w Informacyjnych

Ochrony Zdrowia,jako administratora Rejestru Podmiot6w Wykonuj4cych Dzialalnoi6Leczniczq,

o przekazanie wykazu Indywidualnych praktyk lekarzy i lekarzy dentyst6w oraz indywidualnych

i grupowych praktyk pielggniarek i poloZnych z terenu wojew6dztwa mazowieckiego wraz

z danymi umo2liwiaj4cymi nam przekazanie informacji o w/w obowiqzku. Dnia l5 stycznia 2020 r.

Dodatkowe informrcjc:
Oddzial Wspolpracy Instytucjonalnej, Statystyki Medycmej i Analiz

sprawg prowadzi: Maria Britwak - specjalista, wejScie B, pok.278, II pigtro , tel. 22 695 69 88, faks 22 695-69-01.

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Przetwarzamy Pafrstwa dane osobowe wylqcznie w celu wykonania zadan
Administratora, kt6re wynikaj4 z przepis6w prawa oraz zzdah realizowanych w interesie publicznym. Maj4 Panstwo prawo dbstgpu do tresci
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprz."i*u. Wigcej-informacji
majd4 Panstwo na stronie intemetowej: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/przetwarzanie-danych-osobowych.



otrzymaliSmy informacj E, 2e potrzebne na:m dane nie mieszcz1 sig w katalogu danych jawnych.

W zwiqzku zpowyilszym nie mamy mo2liu,o6ci poinformowania o obowi4zku sprawozdawczym.

Wobec tego zwracam sig z proSb4 o poinformowanie praktyk o obowiqzku

sprawozdawczym m.in. poprzez umieszczenie stosownej informacji na Paristwa stronie

internetowej.

W zwi4zku z faktem, i2 sprawozdanianale|y przekazal w wersji elektronicznej, informujg,

ze na stronie internetowej Centrum System(iw Informacyjnych Ochrony Zdrowia funkcjonuje portal

sprawozdawczy do przekazywania danych drog4 elektroniczn4 - System Statystyki w Ochronie

Zilrowia (SSOZ). System dostgpny jest pod linkiem: https://ssoz.ezdrowie.sov.pllinfo.html lub

na stronie www. c s ioz. gov. p I w zakladce Prcrj ekty/Statystyka/S SOZ.

Dodatkowe informacje znajdujq sig r6wnie2 na naszej stronie internetowej

(https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/statystyka-medyczna2) lub na stronie Centrum System6w

Informacyj nych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) (https ://www.csioz. gov.pl/).

Proszg o umieszczenie powyLszych link6w w informacji, kt6r4 zamie$cicie Pafstwo

na swojej stronie internetowej.
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