
 
Zaproś do siebie mobilne stanowisko ZIP!  

 
Zintegrowany Informator Pacjenta to ogólnopolski serwis internetowy NFZ, zintegrowany z aktualną bazą 
Funduszu, udostępniony użytkownikom Internetu 1 lipca 2013 r. Poza częścią przeznaczoną dla wszystkich 
internautów, jest w nim część dostępna wyłącznie dla posiadaczy konta w ZIP. 
 
Jak uzyskać konto w ZIP? 

 Do uzyskania konta w ZIP potrzebne są dane dostępowe, czyli login i hasło.  Są one wydawane 
przez uprawnionych pracowników NFZ w siedzibie Oddziału w Szczecinie, delegaturze w 
Koszalinie, w punkcie obsługi  w Pyrzycach, a także przy mobilnych stanowiskach!  

 Dane dostępowe wydawane są za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu.  Od 7 grudnia 2013r. 
swoje konto w ZIP mogą zakładać już osoby 16-letnie - jeśli mają dowód osobisty lub paszport.  

 Od 7 grudnia 2013 roku osoby dorosłe mogą zakładać konta zdrowotne swoim dzieciom. Dane 
dostępowe będą wydane temu z rodziców/ opiekunów, które zgłosiło dziecko do ubezpieczenia 
zdrowotnego, a fakt ten jest potwierdzony w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych. Aby mieć dostęp 
do historii leczenia dziecka, osoba dorosła musi założyć konto najpierw dla siebie.  

 Konto w ZIP można założyć wyłącznie osobiście (wyjątkiem są dzieci do 16 roku życia, którym 
konto zakłada osoba dorosła)    

 Informacje na koncie w ZIP są dostępne w ciągu 24 godzin od aktywowania konta 
Uwaga! Osoby zainteresowane uzyskaniem konta, mogą się wcześniej zarejestrować na stronie internetowej. 
Zakładka Zarejestruj się w ZIP! dostępna jest na stronie www.nfz-szczecin.pl. Wcześniejsza rejestracja nie 
jest konieczna, ale przyśpiesza wydawanie danych dostępowych, co w pracy mobilnych stanowisk ma 
szczególne znaczenie. Wypełniony i zatwierdzony wniosek rejestrowy (nie trzeba go drukować) czeka w 
systemie do dnia osobistego odbioru loginu i hasła. 
  

 
 

Stanowisko w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim, przy którym login i hasło do konta w ZIP 
odbiera Wojewoda Zachodniopomorski, Marcin Zydorowicz. 

 
 

Jakie są korzyści z posiadania konta w ZIP?  
 Dostęp do własnego konta w ZIP mamy w każdej chwili, z każdego komputera połączonego z 

Internetem.    
 Na koncie w ZIP sprawdzimy, czy system eWUŚ potwierdza nasze prawo do świadczeń. 
 Dzięki ZIP mamy dostęp do własnej historii korzystania z opieki zdrowotnej w ramach NFZ od 2008 

roku. Na swoim koncie zobaczymy, gdzie i kiedy się leczyliśmy, jakie badania nam wykonano, jakie 
leki refundowano, ile to kosztowało. 

 Od grudnia 2013 roku możemy mieć wgląd w historię leczenia naszych pociech. 
 Dzięki ZIP możemy kontrolować, ile pieniędzy na nasze leczenie wydaje NFZ. 

 

Prosimy o zapoznanie się z wymaganiami organizacyjnymi  
i technicznymi (załączniki), a także o kontakt. Zapraszamy do współpracy! 

  
Małgorzata Koszur   

Rzecznik Prasowy ZOW NFZ     
tel. 91 425 11 45, 695 346 007  

www.nfz-szczecin.pl   
mobilny.zip@nfz-szczecin.pl 

http://www.nfz-szczecin.pl/
http://www.nfz-szczecin.pl/
mailto:wydawnictwa@nfz-szczecin.pl

