
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
DEPARTAMENT ZDROWIA 

MSWiA-29 
Sprawozdanie o pracujących w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSWiA 

za rok 2020 
Termin przekazania: 8 lutego 2021 r. 

Nazwa i adres samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej MSWiA 

Nazwa i adres zakładu leczniczego Nazwa jednostki organizacyjnej 

Numer księgi rejestrowej SP ZOZ MSWiA REGON zakładu leczniczego 
 

Kod resortowy identyfikujący 
jednostkę organizacyjną (część V) 

 

TERYT SP ZOZ MSWiA TERYT zakładu leczniczego 
 

TERYT jednostki organizacyjnej 

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 
publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie 
programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2366).  
W przypadku, gdy sprawozdanie wypełniane jest zbiorczo dla całego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, 
w części V kodu resortowego wpisać symbol 99. 
 
W tym sprawozdaniu gromadzone są informacje dotyczące osób zatrudnionych bez względu na formę zatrudnienia. W określonych 
wierszach wpisuje się osoby zgodnie z zawodem wyuczonym na podstawie dokumentu poświadczającego dany zawód. 
 

Dział 1. Wybrany personel medyczny (łącznie z rezydentami, bez stażystów) 
 

Zawód lub specjalność Pracujący1) w osobach (stan w dniu 
31.12.) 

Z kol. 1 
pracujący, 
dla których 
jednostka 
sprawoz-

dawcza jest 
głównym 
miejscem 

pracy3) 

ogółem w tym zatrudnieni na 
podstawie stosunku pracy2) 

razem z kol. 2 
zatrudnieni 
w pełnym 

wymiarze czasu 
pracy 

0 1 2 3 4 

Lekarze 
ogółem 01     

w tym kobiety 02     

Lekarze 
dentyści 

ogółem 03     

w tym kobiety 04     

Ratownicy 
medyczni 

Ogółem 05     

w tym z wykształceniem wyższym  06     

z w. 6 mgr ratownictwa medycznego 07     

Pielęgniarki ogółem 08     

w tym z wyższym wykształceniem w zakresie 
pielęgniarstwa 

09 
    

z w. 9 mgr pielęgniarstwa 10     

z w. 8 pielęgniarki po kursach 
kwalifikacyjnych 

11 
    

z w. 8 pielęgniarki ze specjalizacją 12     

Położne ogółem 13     

w tym z wyższym wykształceniem w zakresie 
położnictwa 

14 
    

z w. 14 mgr położnictwa 15     

z w. 13 położne po kursach kwalifikacyjnych 16     

z w. 13 położne ze specjalizacją 17     

ogółem 18     



Zawód lub specjalność Pracujący1) w osobach (stan w dniu 
31.12.) 

Z kol. 1 
pracujący, 
dla których 
jednostka 
sprawoz-

dawcza jest 
głównym 
miejscem 

pracy3) 

ogółem w tym zatrudnieni na 
podstawie stosunku pracy2) 

razem z kol. 2 
zatrudnieni 
w pełnym 

wymiarze czasu 
pracy 

0 1 2 3 4 

Diagności 
laboratoryjni4) 

w tym kobiety 19     

z w. 18 mgr analityki medycznej 20     

Inni pracownicy 
uprawnieni do 
wykonywania 
czynności 
diagnostyki 
laboratoryjnej z 
wykształceniem 
wyższym 

ogółem,  
w tym: 

21     

licencjat analityki medycznej 22     

Farmaceuci 
ogółem 23     

w tym kobiety 24     

Fizjoterapeuci z wykształceniem wyższym 25     

Psycholodzy 26     

Logopedzi 27     

Terapeuci 
zajęciowi 

ogółem 28     

w tym z wyższym wykształceniem  29     

Personel 
techniczny z 
wykształceniem 
wyższym 
obsługujący 
aparaturę 
medyczną 

ogółem,  
w tym: 

30     

fizycy medyczni 31     

inżynierowie medyczni 

32     

Dietetycy  
ogółem 33     

w tym z wyższym wykształceniem 34     

Technik analityki medycznej 35     

Technik fizjoterapii 36     

Psychoterapeuci 37     

Specjaliści terapii uzależnień 38     

Felczerzy 39     

Licencjaci kierunku/specjalności: techniki dentystyczne 40     

Technicy dentystyczni 41     

Technicy farmaceutyczni 42     

Technicy elektroniki i informatyki medycznej 43     

Technicy elektroradiologii 44     

Technicy biomechaniki 45     

Technicy 
masażyści/ 
masażyści 

ogółem 46     

w tym niewidomi 
47     

Instruktorzy higieny 48     

Higienistki szkolne 49     

Higienistki stomatologiczne 50     

Asystentki stomatologiczne 51     

Ortoptyści 52     

Technicy ortopedzi 53     



Zawód lub specjalność Pracujący1) w osobach (stan w dniu 
31.12.) 

Z kol. 1 
pracujący, 
dla których 
jednostka 
sprawoz-

dawcza jest 
głównym 
miejscem 

pracy3) 

ogółem w tym zatrudnieni na 
podstawie stosunku pracy2) 

razem z kol. 2 
zatrudnieni 
w pełnym 

wymiarze czasu 
pracy 

0 1 2 3 4 

Opiekunki dziecięce 54     

Opiekunowie medyczni 55     

Protetycy słuchu 56     

Instruktorzy terapii uzależnień 57     

Optometryści 58     

Technicy sterylizacji medycznej 59     
1) Pracujący – bez względu na rodzaj umowy, na podstawie której wykonywana jest praca (np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, w tym 
umowa zlecenie) i wymiar czasu pracy. 
2) Zatrudnieni – na podstawie: umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę (zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)). 
3) Na podstawie oświadczenia pracującego. 
4) Diagnostą laboratoryjnym jest osoba określona w art. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 849). 

 
 

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb formularza 1  

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza 2  

 
 

 ........................................................   ........................................................   ........................................................  
(imię, nazwisko i telefon osoby, 
która sporządziła sprawozdanie) 

(miejscowość i data) (imię i nazwisko osoby 
działającej w imieniu sprawozdawcy) 

 
 


