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Minister Zdrowia 

W nawiązaniu do korespondencji w sprawie problemu weryfikacji ubezpieczonych 

i udokumentowania uprawnień dostępu do opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 

publicznych (sprawa RPO - 634382), pragnę wyrazić swoje zadowolenie z powodu podjęcia 

przez Pana Ministra wspólnie z Ministrem Administracji i Cyfryzacji, Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych oraz Narodowym Funduszem Zdrowia prac nad nowelizacją ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

której celem jest umożliwienie placówkom ochrony zdrowia dostępu on - line do Centralnego 

Wykazu Ubezpieczonych Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest to palący problem wymagający 

natychmiastowych działań. W mojej ocenie zyskają na proponowanym rozwiązaniu nie tylko 

pacjenci, którzy na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

(Dz. U. Nr 122, poz. 696) zostali postawieni w szczególnie kryzysowej sytuacji niepewności co 

do obowiązującego prawa, ale także Państwo. Uważam, że przeprowadzenie tej reformy 

w istotny sposób ułatwi potwierdzanie faktu podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, 

uzyskanie świadczeń gwarantowanych oraz skróci czas niezbędnych czynności 

administracyjnych związanych chociażby z rejestracją pacjenta. Wyrażam również nadzieję, że 

planowane zmiany doprowadzą do wzmocnienia ochrony praw pacjenta, aktualizacji danych 

w rejestrach publicznych oraz usprawnią przepływ informacji między systemami 

informatycznymi instytucji publicznych, zaś cyfryzacja procedur spowoduje wymierne 

oszczędności środków publicznych. Zyskają więc na tym wszyscy obywatele i budżet państwa. 

Niezależnie od powyższego pragnę przypomnieć, iż w województwie śląskim od lat 

funkcjonuje elektroniczna karta ubezpieczenia zdrowotnego (KUZ). Służy ona do weryfikacji 
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w systemie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia statusu 

ubezpieczeniowego uprawnionego użytkownika karty. Będąc również nośnikiem danych 

osobowych służy do autoryzacji wykonanych świadczeń w ramach realizacji kontraktu ze 

Śląskim OW NFZ. Spełnia ona zatem funkcję karty ubezpieczenia zdrowotnego, o której mowa 

w art. 49 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. W związku z tym w mojej ocenie zasadnym byłoby zachowanie oraz ewentualny 

rozwój tego systemu. 


