
 
90-056 Łódź, ul. Roosevelta 18 

Dyrektor: 42 636-31-06  Centrala: 42 636-66-54, 42 636-66-53, 42 636-49-08  Fax: 42 636-43-30 
www.wczp-lodz.pl   e-mail:  poczta@wczp-lodz.pl

 
 
 

 
Łódź, dnia 10 stycznia 2014 r. 

 
KOMUNIKAT 

 
Dla Indywidualnych i grupowych 

praktyk pielęgniarek i położnych województwa łódzkiego 
 dotyczący obowiązku sprawozdawczego za rok 2013 

 
       
 
 Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi przypomina o obowiązku 

sporządzenia sprawozdań za rok 2013 w zakresie statystyki publicznej Ministra Zdrowia 

określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej – rozporządzenie 

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. (Dz. U.  2012 r., poz. 1391, z późn. zm.). 

 Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich praktyk zawodowych pielęgniarek  

i położnych wpisanych do Rejestru Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, niezależnie od 

tego czy posiadają umowę z NFZ na świadczenie usług medycznych.  

 Zgodnie z programem badań statystycznych podmioty o liczbie pracujących 

powyżej 5 osób (niezależnie od formy zatrudnienia) mają obowiązek sporządzać 

sprawozdania za 2013 rok w formie elektronicznej poprzez stronę internetową Centrum 

Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl  w zakładce „Statystyka 

Publiczna”/System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia SSRMZ. Dla podmiotów  

o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych  

w formie papierowej. 

 Jednocześnie informujemy, iż w przypadku sporządzenia sprawozdań w formie 

papierowej należy pobrać odpowiedni formularz ze strony Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia lub Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego  

w Łodzi www.wczp-lodz.pl w zakładce „Statystyka Publiczna Ministra Zdrowia- 

„Formularze statystyczne obowiązujące w roku 2014 (za rok 2013)”. 

Na stronie Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego dostępny jest również 

„program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013”. 
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 Wypełnione formularze papierowe (tylko w przypadku podmiotów o liczbie 

pracujących nie większej niż 5 osób, które nie zdecydują się na wypełnienie sprawozdań  

w formie elektronicznej) należy przesłać w terminie widniejącym na każdym formularzu na 

adres: 

  Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi 

  ul. Roosevelta 18 

  90-056 Łódź 

 
 Przed sporządzeniem sprawozdań prosimy zapoznać się z objaśnieniami 

zamieszczonymi na każdym formularzu statystycznym. 

  Wypełnienie sprawozdań w formie elektronicznej wymaga wcześniejszej 

rejestracji w systemie SSRMZ (konta użytkowników, którzy wypełniali sprawozdania  

w roku ubiegłym są aktywne) .   

Proces rejestracji nowego użytkownika systemu SSRMZ jest szczegółowo opisany na stronie 

internetowej Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi – „Sprawozdawczość 

statystyczna za rok 2013”. 

  Bliższych informacji udzielają pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zdrowia 

Publicznego w Łodzi, tel.:  42 639-27-24; 42 639-27-25; 42 639-27-26; 42 639-27-27. 

   
Ponadto przypominamy, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.     

o statystyce publicznej „jeżeli ujęte w programie badań statystycznych statystyki publicznej 

badanie prowadzone jest na zasadzie obowiązku, podmioty określone w programie są 

obowiązane do udzielania i przekazywania prowadzącemu badanie pełnych i wyczerpujących 

informacji w zakresie, formie i terminach określonych szczegółowo w tym programie”. 

 

 

 


