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Pani

Małgorzata Szumańska

Wiceprezes

Fundacja Panoptykon

Szanowna Pani Prezes,

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 28 kwietnia 2016 r. o udostępnienie 

informacji publicznej w zakresie trzech zapytań związanych z informacjami podanymi 

przez Radio Tok FM, dotyczącymi prac instytucji rządowych nad wprowadzeniem Karty 

Ubezpieczenia Zdrowotnego (KUZ) przy współpracy z sektorem bankowym, pragnę na 

wstępie przeprosić za opóźnienie w udzieleniu informacji publicznej w terminie 

określonym w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z późn. zm.). Powyższe opóźnienie 

spowodowane zostało w głównej mierze złożonością zapytań zawartych w Państwa 

wniosku, powodującymi konieczność uzyskania przez Departament Funduszy 

Europejskich i e-Zdrowia (komórkę organizacyjną MZ właściwą merytorycznie do 

spraw związanych z kartą KUZ), informacji w zakresie pozwalającym na udzielenie 

Państwu pełnej informacji we wnioskowanym zakresie. Odpowiadając na Państwa 

wniosek, proszę o przyjęcie poniższego:

Ad. 1 – Czy na potrzeby ww. prac Ministerstwo Zdrowia sporządziło lub zleciło 

sporządzenie analiz, opinii i innych opracowań (bez względu na ich nazwy) dotyczące 

wdrożenia Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, szczególnie przy współpracy z sektorem 

bankowym? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie tych dokumentów.



Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Zdrowia nie zlecało sporządzenia analiz, opinii 

i innych opracowań (bez względu na ich nazwy) dotyczących wdrożenia Karty 

Ubezpieczenia Zdrowotnego przy współpracy z sektorem bankowym.

Ad. 2 – Czy Ministerstwo Zdrowia zorganizowało spotkania, w trakcie których 

poruszano temat wdrożenia Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, szczególnie przy 

współpracy z sektorem bankowym? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie dat ww. spotkań, 

listy reprezentowanych w trakcie takich spotkań podmiotów oraz sporządzonych na ich 

podstawie notatek służbowych i innych dokumentów.

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Zdrowia nie organizowało spotkań we 

wskazanym temacie.

Ad. 3 – Czy między 16 listopada 2015 roku a 29 kwietnia 2016 roku przedstawiciele 

Ministerstwa Zdrowia uczestniczyli w spotkaniach, których tematem było wdrożenie 

Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, szczególnie przy współpracy z sektorem 

bankowym? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie dat. Ww. spotkań, ich organizatorów oraz 

sporządzonych na ich podstawie przez pracowników Ministerstwa Zdrowia notatek 

służbowych i innych dokumentów.

Uprzejmie informuję, że w okresie między 16 listopada 2015 roku a 29 kwietnia 2016 

roku, z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju odbyło się spotkanie (tj. w dniu 24 lutego 2016 

roku) przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rozwoju, Narodowego 

Funduszu Zdrowia i  PKO BP, na którym została zaprezentowana wstępna koncepcja 

rządowego programu roboczo nazwanego „Paperless, cashless Poland” (obecnie 

Program „Od papierowej do cyfrowej Polski”), w ramach którego przewidywano 

implementacje Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego na karcie schematu krajowego. Ze 

spotkania nie powstała notatka służbowa. Dokument stanowiący raport 

z dotychczasowych prac w ramach poszczególnych strumieni Programu „Od 

papierowej do cyfrowej Polski” dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa 

Cyfryzacji pod linkiem https://mc.gov.pl/files/od_papierowej_do_cyfrowej_polski-

status_prac.pdf (w załączeniu). W założeniach ww. Programu (w jego obecnym 

kształcie), wydanie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dla pacjenta oraz Karty 

Specjalisty Medycznego dla lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia stanowi 

jeden z głównych projektów strumienia e-Zdrowie, zaś na karcie schematu krajowego 

miałyby zostać zapisane krytyczne informacje dotyczące zdrowia (tzw. medyczne dane 

ratunkowe). 

https://mc.gov.pl/files/od_papierowej_do_cyfrowej_polski-status_prac.pdf
https://mc.gov.pl/files/od_papierowej_do_cyfrowej_polski-status_prac.pdf


Pragnę jednocześnie poinformować, że Ministerstwo Zdrowia analizuje również 

możliwości osadzenia funkcjonalności karty KUZ na innych nośnikach elektronicznych. 

W dniu 27 czerwca br. pomiędzy Ministrem Cyfryzacji, Ministrem Spraw Wewnętrznych 

i Administracji oraz Ministrem Zdrowia, zawarte zostało Porozumienie w sprawie 

wdrożenia dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (w załączeniu), w którym 

przewidziano możliwość funkcjonalności dowodu osobistego z warstwą elektroniczną 

w charakterze Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Z poważaniem,

Jacek Korczykowski

Zastępca dyrektora
/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki: 

Zał. 1 -  Program „Od papierowej do cyfrowej Polski” – organizacja, strumienie i status 
prac (.pdf)

Zał. 2 – Kopia Porozumienia z dn. 27 czerwca 2016 r. w sprawie wdrożenia dowodu 
osobistego z warstwą elektroniczną (.pdf)
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