
ZARZĄDZENIE Nr /2020/DOP 

PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia stycznia 2020 r.

w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu 

Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego

Na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 21 oraz art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm."')) w zw. z art. 20c ust. 

2a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2019 r. poz. 700, z późn. zm.^)), zarządza się, 
co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Zarządzenie określa warunki zawierania i realizacji umów o potwierdzanie 
w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego przez świadczeniodawcę.

§ 2. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) Fundusz -  Narodowy Fundusz Zdrowia;
2) oddział Funduszu -  oddział wojewódzki Funduszu;

3) potwierdzający profil zaufany -  lekarza POZ, pielęgniarkę POZ, położną POZ 

realizujących zadania w zakresie POZ dla świadczeniodawcy, którzy udzielają 

świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej z zakresu POZ, oraz osobę zatrudnioną u tego świadczeniodawcy 

pod warunkiem, że posiada profil zaufany oraz została zgłoszona Funduszowi 
wnioskiem o uprawnienia;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 
1726, 1818, 1905, 2020 i 2473.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 60, 730, 848, 1590 
i 2294.



4) profil zaufany -  profil zaufany, o którym mowa w art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne, zwanej dalej „ustawą o informatyzacji”:
5) świadczeniodawca -  świadczeniodawcę udzielającego świadczeń opieki 

zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa 

w art. 20c ust. 2a ustawy o informatyzacji;

6) umowa -  umowę o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia 
profilu zaufanego;

7) użytkownik -  osobę fizyczną korzystającą z systemów teleinformatycznych, 

o której mowa w art. 3 pkt 22 ustawy o informatyzacji;
8) wniosek o uprawnienia - wniosek w sprawie uprawnień do potwierdzania profilu 

zaufanego w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia, sporządzony według 
wzoru określonego w załączniku nr 3 do zarządzenia;

9) wniosek o zawarcie umowy - wniosek o zawarcie umowy o potwierdzanie 
w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego, którego wzór jest 
określony w załączniku nr 2 do zarządzenia.

Rozdział 2 
Zawieranie umów

§3.1. W celu nadania świadczeniodawcy uprawnień do potwierdzania 
w imieniu Funduszu profilu zaufanego, dyrektor oddziału Funduszu zawiera ze 
świadczeniodawcą umowę.

2. Wzór umowy określony jest w załączniku nr 1 do zarządzenia.
3. Informację o możliwości składania wniosku o zawarcie umowy zamieszcza 

się na stronie internetowej oddziału Funduszu.

4. Świadczeniodawca zainteresowany zawarciem umowy składa w oddziale 
Funduszu wniosek o zawarcie umowy, wraz z wnioskami o uprawnienia.

5. Wniosek o zawarcie umowy oddział Funduszu rozpatruje w terminie 14 dni 

od dnia złożenia poprawnych wniosków, o których mowa w ust. 4 i w przypadku braku 

zastrzeżeń uzgadnia ze świadczeniodawcą termin podpisania umowy.

6. Po podpisaniu umowy, wnioski o uprawnienia stają się załącznikami do
umowy.



Rozdział 3 

Realizacja umów
§ 4 .1. Przedmiotem umowy jest nadawanie uprawnień do potwierdzania 

w imieniu Funduszu profilu zaufanego przez potwierdzających profil zaufany.
2. W trakcie realizacji umowy świadczeniodawca obowiązany jest 

w szczególności do:
1) spełniania i stosowania warunków określonych w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (RODO), w tym 
określonych w art. 13, 28 i 32, w miejscu realizacji umowy, zapoznania osoby 
potwierdzającej profil zaufany z zasadami określonymi w RODO, oraz 
zobowiązuje się do pomagania świadczeniobiorcom, którym potwierdził profil 
zaufany w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO, 
a także do poddania się audytowi, w tym inspekcji przeprowadzanych przez 
Fundusz:

2) wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą 

starannością oraz z zachowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 
infrastruktury technicznej, w tym w zakresie realizacji obowiązków i wymagań 
wskazanych w Instrukcji zgłaszania zdarzenia noszącego znamiona incydentu 

ochrony danych osobowych przez świadczeniodawców potwierdzających 
w imieniu Funduszu profil zaufany, stanowiącej załącznik nr 4 do zarządzenia, 

oraz zobowiązania do niezwłocznego przekazywania informacji o tym zdarzeniu 
na wskazany adres poczty elektronicznej oddziału Funduszu lub osobiście;

3) przechowywania i archiwizowania dokumentów zgodnie z art. 20c ust. 2e 
ustawy o informatyzacji;

4) wykonywania umowy osobiście lub za pośrednictwem potwierdzających profil 

zaufany i niepowierzania przetwarzania danych osobowych osobom trzecim.

3. Świadczeniodawca realizujący umowę może na bieżąco wnioskować 
o zmianę potwierdzających profil zaufany składając wnioski o uprawnienia.

4. Fundusz niezwłocznie odbiera uprawnienia do potwierdzania profilu 

zaufanego potwierdzającemu profil zaufany u świadczeniodawcy:



1) zgodnie wnioskiem o uprawnienia, o którym mowa w ust. 2;

2) w przypadku stwierdzenia utraty przez świadczeniodawcę, umowy o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, o której 

mowa w art. 20c ust. 2a ustawy o informatyzacji;
3) w przypadku zakończenia realizacji umowy przez potwierdzającego profil 

zaufany u świadczeniodawcy:
4) w przypadku wystąpienia incydentu ochrony danych osobowych związanego 

z potwierdzającym profil zaufany u świadczeniodawcy.
5. W przypadku potwierdzającego profil zaufany:

1) u świadczeniodawcy w kilku miejscach udzielania świadczeń, odebranie 
uprawnienia do potwierdzania profilu zaufanego następuje z chwilą 
zaprzestania potwierdzania profilu zaufanego, równocześnie we wszystkich 
miejscach udzielania świadczeń tego świadczeniodawcy;

2) u kilku świadczeniodawców, odebranie uprawnień do potwierdzania profilu 
zaufanego zostanie odnotowane w rejestrze potwierdzających profil zaufany, 
o którym mowa w § 5 ust. 1, w odniesieniu do świadczeniodawcy 
wnioskującego i nie będzie skutkowało odebraniem uprawnień do 

potwierdzania profilu zaufanego u pozostałych świadczeniodawców.

Rozdział 4 
Rejestry

§5.1. Oddział Funduszu prowadzi rejestr potwierdzających profil zaufany 
u świadczeniodawcy, zawierający:

1) numer pozycji w Rejestrze Przesyłek Wpływających (RPW) zarejestrowanego 
wniosku;

2) nazwisko osoby potwierdzającej profil zaufany;

3) imię osoby potwierdzającej profil zaufany:

4) identyfikator w systemie - login użytkownika, któremu nadano uprawnienia do 
potwierdzania profilu zaufanego;

5) numer PESEL użytkownika profilu zaufanego;

6) miejsce potwierdzania profilu zaufanego;

7) nazwę świadczeniodawcy;



8) numer umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej;

9) numer umowy o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia 
profilu zaufanego;

10) datę nadania uprawnień potwierdzającemu profil zaufany;

11) datę odebrania uprawnień potwierdzającemu profil zaufany.
2. Świadczeniodawca prowadzi rejestr potwierdzonych profili zaufanych, 

zawierający:

1) imię i nazwisko oraz PESEL świadczeńiobiorcy, któremu potwierdzono profil 
zaufany;

2) znak sprawy, w formacie: nr umowy o świadczenia POZ / rok / kolejny 

nr w rejestrze potwierdzonych profili zaufanych, tożsamy ze znakiem 
wskazanym przy potwierdzaniu profilu zaufanego;

3) datę dokonania operacji na portalu profilu zaufanego;

4) identyfikator w systemie - login użytkownika, który dokonał potwierdzenia profilu 
zaufanego.

Rozdział 5 
Przepis końcowy

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA



Uzasadnienie

W związku z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych 

ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. poz. 1590) 

niniejsze zarządzenie określa warunki zawierania i realizacji umów o potwierdzanie 

w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego. Przedmiotem umowy jest 

nadanie świadczeniodawcom, o których mowa w art. 20c ust. 2a ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. 2019 r. poz. 700, z póżn. zm.), zwaną dalej „ustawą o informatyzacji”, 

uprawnień do potwierdzania w imieniu Funduszu profilu zaufanego 
świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 20c ust. 2b ustawy o informatyzacji.

W przepisach zarządzenia określono warunki zawierania i realizacji umów 
zawartych w tym zakresie ze świadczeniodawcami. Załączniki do zarządzenia 
określają: wzór umowy o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia 
profilu zaufanego, wzór wniosku o zawarcie umowy o potwierdzanie w imieniu 
Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego wzór wniosku w sprawie uprawnień 
do potwierdzania profilu zaufanego w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz 

instrukcję zgłaszania zdarzenia noszącego znamiona incydentu ochrony danych 
osobowych przez świadczeniodawców potwierdzających w imieniu Funduszu profil 
zaufany.

Przepisy zastosowane w zarządzeniu umożliwiają świadczeniodawcom, 
którzy zawrą z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o potwierdzanie w imieniu 
Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego, potwierdzanie profili zaufanych ich 
świadczeniobiorcom, a w konsekwencji umożliwią pacjentom aktywację dostępu do 

Internetowego Konta Pacjenta (IKP), zawierającego między innymi informacje: 
o receptach, wizytach u lekarza, skierowaniach do uzdrowisk.

Projektowane zarządzenie wpisuje się w Strategię Narodowego Funduszu 

Zdrowia na lata 2019 -  2023, w zakresie celu zdefiniowanego w perspektywie 
pacjenta: Wzrost pozytywnych doświadczeń pacjentów w kontaktach z publicznym 
systemem opieki zdrowotnej.

Zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów 

o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego, wraz 

z zarządzeniem Nr 154/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 

15 listopada 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie



aktywowania Internetowych Kont Pacjenta, umożliwiają pacjentowi aktywowanie 
Internetowego Konta Pacjenta, przy użyciu profilu zaufanego potwierdzonego przez 
świadczeniodawcę w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia.


