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Podmioty udzielające świadczeń
zdrowotnych 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej realizowane jest zadanie 

pn. „Wspomaganie systemu rejestracji nowotworów”, które ma na celu wspomaganie 

pracy wojewódzkich biur rejestracji nowotworów oraz Krajowego Rejestru Nowotworów. 

Dzięki realizacji zadania możliwa jest poprawa kompletności danych o nowotworach. 

Krajowy i Wojewódzkie rejestry nowotworów są jedynym, wiarygodnym źródłem 

rejestracji danych o nowotworach w Polsce. Rejestracja danych odbywa się na 

podstawie zgłoszeń o nowotworach złośliwych dokonywanych przez podmioty lecznicze 

za pomocą druku MZ/N-1a - „karta zgłoszenia nowotworu złośliwego”. Prowadzenie 

rejestracji nowotworów złośliwych na podstawie zgłoszenia MZ/N-1a jest uwzględnione 

w programie badań statystycznych realizowanych w ramach ustawy o statystyce 

publicznej, prowadzonej przez GUS.

W związku z powyższym zależy nam na jak największej kompletności bazy danych 

w każdym z rejestrów. Przypominamy zatem Państwu o ciążącym m. in. na Państwa 
jednostce obowiązku zgłaszania przypadków rozpoznań nowotworów złośliwych 
do właściwego terytorialnie wojewódzkiego biura rejestracji nowotworów. 

Wykaz podmiotów pełniących funkcję wojewódzkich biur rejestracji nowotworów 

dostępny jest na stronie Krajowego Rejestru Nowotworów 

http://onkologia.org.pl/wojewodzkie-biura-rejestracji/ 

Informujemy, że jesteście Państwo zobligowani do przekazywania danych 

jednostkowych raz w miesiącu do 15 dnia po miesiącu rozpoznania choroby i do 15 

stycznia roku następnego za grudzień roku bieżącego.
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Obowiązek ten wynika z zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 

października 2019 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 

rok 2020 (Dz. U.2020 r. poz. 743. 

Zgodnie z zapisami programu badań statystycznych jednostkami zobowiązanymi do 

przekazywania danych z karty MZ/N-1a są podmioty wykonujące działalność 
leczniczą udzielające ambulatoryjnych, stacjonarnych i całodobowych świadczeń 
zdrowotnych, w związku z rozpoznaniem i podejrzeniem nowotworu złośliwego, 

w tym samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSWiA.

Niedopełnienie obowiązku statystycznego skutkuje poważnymi niedoszacowaniami 

danych w zbiorze krajowym, a co z tym idzie niemożliwością prowadzenia wiarygodnych 

badań i analiz statystycznych, które wykorzystywane są później m.in. w planowaniu 

strategicznych i inwestycyjnych działań rządu w dziedzinie onkologii.

Z poważaniem, 

Agnieszka Beniuk-Patoła 

Zastępca Dyrektora 
/dokument podpisany elektronicznie/
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