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StreSzczenie
artykuł stanowi ocenę koncepcji elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego (Kuz), o rozszerzonej funkcjonalności kart płatniczych emitowanych przez banki której 
wdrożenie planowane jest przez ministerstwo zdrowia. Kuz jako nowy dokument wraz z towarzyszącym systemem it może istotnie poprawić jakość zarządzania upraw-
nieniami obywateli do usług ochrony zdrowia oraz poprawić kontrolę wydatków publicznych na publiczny system ochrony zdrowia. niemniej jednak, biorąc pod uwagę 
związek pomiędzy Kuz a bezpieczeństwem identyfikacyjnym obywateli oraz wartością usług zarządzanych przy użyciu Kuz, powinny być one rozważane w kontekście 
bezpieczeństwa państwa. Włączenie funkcjonalności Kuz do kart płatniczych nie spełniłoby podstawowych warunków związanych z omawianym typem dokumentu, tj.: 
(1) powszechności użytkowania Kuz, (2) wymaganego poziomu ochrony danych osobowych pacjentów i ich bezpieczeństwa identyfikacyjnego. Ponadto prawdopodob-
ne wydaje się, że z uwagi na relatywnie wysokie koszty ponoszone przez banki karta płatnicza z dodaną funkcjonalnością Kuz nie byłaby wystarczająco zabezpieczona 
przed fałszowaniem, przerabianiem i podrabianiem. oznacza to, że Kuz powinny być emitowane jako oddzielne dokumenty lub ich funkcje powinny być wpisane w elek-
troniczne dowody osobiste, których wprowadzenie jest planowane przez rząd.

Słowa kluczowe: karta ubezpieczenia zdrowotnego, Kuz, bezpieczeństwo identyfikacyjne, dane osobowe.

aBStract
the paper presents the evaluation of a concept of an electronic health insurance card (karta ubezpieczenia zdrowotnego, Kuz), which is planned to be introduced by the 
ministry of health as a broadened functionality of payment cards issued by banks. the document in question, together with related teleinformatics systems, has a signi-
ficant potential to improve the quality of the management of citizens’ rights to public healthcare services and improve the control over public spending on the public he-
althcare system. however, taking into account the relationship between the card and identification security of citizens, as well as the value of services managed with the 
use of Kuz cards, the cards should be considered important in the context of the national security. implementing a Kuz functionality into payment cards would not meet 
the fundamental conditions related to this type of documents, i.e. (1) widespread usage of Kuz cards, (2) a required level of personal data protection of patients and the-
ir identification security. moreover, it is very likely that a payment card with implemented Kuz functionality would not be properly protected against forgery, counterfe-
iting and falsification due to relatively high costs imposed on banks. this implies that Kuz cards should be issued either as separate documents or as a functionality added 
to electronic identification documents which are planned to be introduced by the government.

Keywords: health insurance card, Kuz, identification security, personal data.

Wstęp
Zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środ-
ków publicznych dokumentem potwierdzającym prawo 
ubezpieczonego do świadczeń opieki zdrowotnej oraz 
umożliwiającym potwierdzanie wykonania świadczeń 
opieki zdrowotnej jest karta ubezpieczenia zdrowotnego 
(KUZ). KUZ winna mieć formę karty elektronicznej. Prze-
pisy określające KUZ funkcjonują w polskim systemie już 
stosunkowo dawno, ale jeszcze nie doczekały się imple-
mentacji na poziomie krajowym. 

Podkreślenia wymaga fakt, że pierwsze próby do-
tyczące wprowadzenia rozwiązań teleinformatycznych 
obejmujących weryfikację statusu ubezpieczeniowego pa-

cjenta oraz autoryzację zrealizowanych świadczeń podjęto 
już wiele lat temu. Przypomnieć zatem należy o urucho-
mionej w 2001 r. w województwie śląskim elektronicznej 
karcie ubezpieczenia zdrowotnego. Funkcjonalność tej 
karty, o zasięgu lokalnym, obejmuje: 
1) weryfikację w systemie Śląskiego Oddziału Wojewódz-

kiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) statusu 
ubezpieczeniowego użytkownika karty,

2) autoryzację wykonanych świadczeń w ramach realizacji 
kontraktu ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ.
Ponadto przy użyciu wskazanej wyżej karty drukowa-

ne są recepty oraz gromadzone są dane (na potrzeby NFZ) 
dotyczące wystawianych recept, co pozwala na łatwiejszą 
identyfikację nieprawidłowości i wyłudzeń.
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Inną inicjatywą w omawianym obszarze jest system 
elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców 
(eWUŚ), który od 2013 r. pozwala na natychmiastowe 
potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych. System 
ułatwia weryfikację statusu ubezpieczeniowego pacjen-
tów i generalnie wyeliminował konieczność stosowania 
druków RMUA lub legitymacji emeryta/rencisty.

Zupełnie odmienną koncepcją był przedstawiony 
w 2007 r. przez prezesa NFZ pomysł wprowadzenia bonów 
zdrowotnych o określonej wartości, które w swym założe-
niu miały zaktywizować rynek ubezpieczeń zdrowotnych 
i przynieść oszczędności na kosztach administracyjnych 
ponoszonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
Rozwiązanie to nie zostało jednak wprowadzone w życie.

Wadą powyższych rozwiązań jest jednak ich lokalny 
charakter (śląska karta ubezpieczenia zdrowotnego) i zbyt 
ograniczona funkcjonalność. Dlatego środowisko eksperc-
kie z dużą nadzieją przyjęło inicjatywę rządową z 2015 r. 
w sprawie stworzenia przepisów umożliwiających urucho-
mienie trzech rodzajów kart elektronicznych i związanych 
z nimi systemów teleinformatycznych w systemie ochrony 
zdrowia:
1) karty ubezpieczenia zdrowotnego (KUZ),
2) karty specjalisty medycznego (KSM),
3) karty specjalisty administracyjnego (KSA).

Powyższe karty i systemy IT regulowane miały być 
przez projektowaną wówczas nowelę Ustawy z 28 kwiet-
nia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Nie-
stety, w praktyce okazało się, że zarówno projektowane 
przepisy, jak i towarzyszące im założenia techniczne, 
w tym w szczególności dotyczące bezpieczeństwa iden-
tyfikacyjnego pacjentów, obciążone były szeregiem wad, 
które w ostateczności doprowadziły do zarzucenia przez 
projektodawcę koncepcji KUZ/KSM/KSA [1]. 

Jak wynika z informacji prasowych, Ministerstwo 
Zdrowia powróciło do idei KUZ i rozpoczęło w tej kwestii 
prace analityczne [2]. Podjęcie na nowo koncepcji KUZ co 
do zasady cieszy, ale niektóre z doniesień medialnych na 
ten temat budzą uzasadniony niepokój, w szczególności 
jeśli idzie o włączenie funkcjonalności KUZ do kart płat-
niczych emitowanych przez banki. Warto zatem przyjrzeć 
się korzyściom wynikającym z podjęcia inicjatywy KUZ, 
definiując przy tym warunki konieczne związane z bezpie-
czeństwem identyfikacyjnym pacjentów oraz bezpieczeń-
stwem publicznym.

Cel
Celem pracy jest ocena koncepcji włączenia funkcjonalno-
ści karty ubezpieczenia zdrowotnego do kart płatniczych 

oraz zdefiniowanie warunków koniecznych związanych 
z wdrożeniem KUZ.

Materiał i metody
Artykuł oparto na analizie literatury przedmiotu oraz pu-
blicznie dostępnych danych dotyczących zarządzania i fi-
nansowania ochrony zdrowia w Polsce.

Wyniki
KUZ wraz z towarzyszącymi mu systemami teleinforma-
tycznymi służyć ma zarządzaniu uprawnieniami o war-
tości ponad 70 mld PLN rocznie. Stanowi to ok. 4% PKB 
Polski. Dodatkowo rząd oraz samorządy terytorialne 
finansują świadczenia zdrowotne także bezpośrednio, 
łącznie na poziomie ok. 6 mld PLN. Najważniejszą po-
zycją w budżecie państwa związaną z finansowaniem 
usług ochrony zdrowia jest ratownictwo medyczne. 
Z budżetu państwa finansowane są również niektóre 
usługi zwane wysokospecjalistycznymi (np. przeszczepy, 
niektóre kosztowne zabiegi kardiologiczne i radiologicz-
ne), określane przez Ministerstwo Zdrowia w rozporzą-
dzeniach wykonawczych. Należy podkreślić, że wydatki 
państwa (NFZ oraz wydatki rządu i samorządów) na 
ochronę zdrowia systematycznie rosną, co przedstawio-
no na rycinie 1.

Aktualny brak skutecznego i efektywnego zarazem 
narzędzia kontroli nad płatnościami w ramach publicz-
nego systemu ochrony zdrowia generuje szereg zjawisk 
patologicznych i bezpośrednio naraża państwo na straty. 
Zjawiska te mają charakter wyłudzeń z NFZ zapłaty za 
świadczenia niezrealizowane. W szczególności wyłudzenia 
te mogą dotyczyć: 
1) zgłoszonych do NFZ świadczeń na rzecz pacjentów, 

którzy ich faktycznie nie uzyskali, 
2) zgłoszonych do NFZ świadczeń innych (droższych) niż 

faktycznie zrealizowanych na rzecz pacjentów.
Według szacunków Ministerstwa Zdrowia poziom 

wyłudzeń w rozwiniętych państwach europejskich sięga 
2–5% rocznego budżetu instytucji odpowiedzialnych za 
finansowanie publicznego systemu opieki zdrowotnej [3]. 
W przypadku NFZ oznaczałoby to skalę wyłudzeń sięgają-
cą w bieżącym roku 1,5–3,6 mld PLN, z tendencją rosnącą. 
Straty te można by znacząco ograniczyć dzięki wprowa-
dzeniu KUZ i uszczelnieniu systemu finansowania świad-
czeń opieki zdrowotnej.

Jak wcześniej wspomniano, powrót do koncepcji KUZ 
należy uznać za właściwy. Projektując jednak nowe roz-
wiązanie, trzeba wziąć pod uwagę specyfikę zagadnienia 
związaną z: 
1) bezpieczeństwem identyfikacyjnym pacjenta,
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2) bezpieczeństwem publicznym związanym z wyłudze-
niami zapłaty za świadczenia,

3) bezpieczeństwem ekonomicznym państwa związanym 
z wartością środków publicznych w systemie ochrony 
zdrowia.

Powyższe relacje ilustruje rycina 2.

Literatura przedmiotu wskazuje, że z uwagi na usy-
tuowanie w systemie bezpieczeństwa państwa i obywa-
tela elektroniczna karta ubezpieczenia zdrowotnego jest 
dokumentem publicznym o strategicznym znaczeniu dla 
bezpieczeństwa państwa [4]. Z tego względu jej forma, 
specyfikacja technologiczna (zarówno w warstwie fizycz-
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nej jak i elektronicznej) oraz uwarunkowania związane 
z wyborem jej producenta wymagają szczególnej ostroż-
ności i staranności. Ponadto KUZ powinna być traktowana 
podobnie jak inne dokumenty, które wymagają komplek-
sowej regulacji, nad którą obecnie pracuje Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. W tym kontekście 
zaniepokojenie budzi propozycja połączenia karty ubez-
pieczenia zdrowotnego z kartą płatniczą wydawaną przez 
banki. Tego rodzaju koncepcja obarczona jest szeregiem 
słabych stron oraz ryzyk, których część przedstawiono 
poniżej.

Elektroniczna karta ubezpieczenia zdrowotnego po-
winna mieć charakter dokumentu powszechnego, wyda-
wanego każdemu uprawnionemu. W konsekwencji rozpa-
trywać można dwa alternatywne rozwiązania:
1) wydawanie eKUZ jako odrębnego dokumentu publicz-

nego lub 
2) włączenie funkcjonalności eKUZ w inny, powszechny 

dokumenty publiczny.
Pierwsze z zaprezentowanych rozwiązań oznaczało-

by powrót do koncepcji lansowanej przez Ministerstwo 
Zdrowia w 2015 r. w ramach prac nad projektem ustawy 
o zmianie Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie 
informacji w ochronie zdrowia. Drugie zaś rozwiązanie 
w praktyce oznaczać powinno włączenie funkcji eKUZ do 
elektronicznego dowodu osobistego, co notabene przewi-
dziane jest jako opcja w art. 49 ust. 4 Ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanej ze środków publicznych. Dowód osobisty to 
bowiem jedyny dokument publiczny, który ma charakter 
powszechny. Podkreślenia przy tym wymaga fakt, że elek-
troniczny dowód osobisty – jako podstawowy dokument 
identyfikacyjny, instrument uwierzytelniania w systemach 
teleinformatycznych oraz jako instrument zawierający 
dane medyczne – wskazany jest w Kierunkach Działań 
Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informaty-
zacji usług publicznych:

„W kontekście cyfrowej identyfikacji obywateli będzie-
my rozważać powrót do koncepcji dowodu osobistego 
z warstwą elektroniczną (funkcjonującego obecnie już 
w 26 państwach Europy) jako nowoczesnego rozwiązania 
identyfikacyjnego obywateli, posiadającego następujące 
funkcjonalności: identyfikacja, uwierzytelnianie, podpis 
elektroniczny, dokument podróży zgodny z ICAO, ew. ra-
tunkowe dane medyczne, czy biometrię. Możliwe będzie 
także zastąpienie wybranym eID różnych kart dostępu 
funkcjonujących obecnie w przestrzeni usług publiczny-
ch”[5]. 

Ponadto Streżyńska i Szubert publicznie deklarowali, że: 
„w najbliższym czasie należy wrócić do projektu opraco-

wania nowoczesnego dowodu osobistego z tzw. warstwą 
elektroniczną (chipem), który pozwoli m.in. na bezpieczny 
i autoryzowany dostęp do wszelkich usług nowoczesnej 
e-administracji i świadczeń zdrowotnych oraz umożliwi 
swobodną komunikację na linii obywatel–państwo”[6].

Inicjatywa dotycząca wykorzystania kart płatniczych 
jako eKUZ stoi zatem w całkowitej sprzeczności z zapre-
zentowaną przez Ministra Cyfryzacji strategiczną koncep-
cją wykorzystania elektronicznego dowodu osobistego 
jako uniwersalnego i powszechnego narzędzia identyfika-
cyjnego zastępującego innego rodzaju karty dostępu. Co 
więcej, jak wskazują badania Narodowego Banku Polskie-
go, karty płatnicze, pomimo ich rosnącej popularności, nie 
są w Polsce dominującym instrumentem transakcji płatni-
czych, a karty płatnicze posiada jedynie 66% Polaków [7]. 
Włączenie funkcji eKUZ do kart płatniczych oznaczałoby 
zatem wykluczenie znacznej części społeczeństwa z funk-
cjonalności karty ubezpieczenia zdrowotnego. 

Raz jeszcze należy podkreślić potrzebę budowy narzę-
dzia uniwersalnego i powszechnego w zakresie identyfi-
kacji i uwierzytelniania. Niestety, idea połączenia funkcjo-
nalności karty płatniczej i elektronicznej KUZ jest kolejnym 
przykładem budowy rozwiązania wyspowego.

Wprowadzenie elektronicznej KUZ bezpośrednio wią-
że się z zagadnieniem bezpieczeństwa identyfikacyjnego 
obywateli, w tym w szczególności bezpieczeństwa danych 
wrażliwych. Informacje na temat stanu zdrowia obywateli 
maja charakter danych podlegających szczególnej ochro-
nie i są najbardziej poufną dziedziną danych osobowych 
[8]. Dlatego nadzwyczaj istotne pozostają dwie kwestie:
1) odpowiednie zabezpieczenie przed fałszowaniem, 

podrabianiem i przerabianiem oraz nieuprawnionym 
użyciem eKUZ,

2) odpowiedni dobór producenta przedmiotowych doku-
mentów.
Kwestia odpowiedniego zabezpieczenia eKUZ (zarów-

no na poziomie warstwy elektronicznej, jak i fizycznej) 
wynika z: 
1) zakresu danych osobowych (w tym wrażliwych da-

nych medycznych w przypadku KUZ) umieszczonych 
na kartach,

2) zakresu informacji medycznych (zrealizowane świad-
czenia zdrowotne, wydane recepty), do których do-
stęp dają karty,

3) wartości świadczeń, do zarządzania którymi upoważ-
niają karty (70 mld PLN).
Jak wskazują eksperci, powyższe przesłanki implikują 

konieczność zastosowania bardzo wysokich standardów 
w zakresie zabezpieczenia elektronicznej KUZ przed fał-
szowaniem, podrabianiem, przerabianiem i nieuprawnio-



312

Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 3 (48) 2016

nym użyciem [1]. Dotyczy to zabezpieczeń zarówno fizycz-
nych jak i informatycznych. Wynika to, wagi dokumentu 
dla bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa identy-
fikacyjnego obywateli. Dlatego produkcją oraz personali-
zacją eKUZ winien zajmować się podmiot dający rękojmie 
w zakresie bezpieczeństwa blankietu dokumentu oraz 
nanoszonych nań danych. Jest sprawą wątpliwą, czy karty 
płatnicze będą miały wymagane zabezpieczenia, których 
poziom odpowiadać de facto powinien poziomowi bez-
pieczeństwa elektronicznego dowodu osobistego. W li-
teraturze przedmiotu podkreśla się ponadto zasadność 
powierzania produkcji dokumentów publicznych wyspe-
cjalizowanym podmiotom gospodarczym, kontrolowanym 
kapitałowo przez państwo. Postulat ten wynika z przesła-
nek bezpieczeństwa państwa oraz obywateli i w praktyce 
jest realizowany przez zasadniczą większość dużych kra-
jów europejskich [9].

Osobną kwestią, także budzącą znaczne wątpliwości, 
jest powierzenie emisji dokumentu publicznego, jakim jest 
KUZ, instytucjom prywatnym, tj. bankom. Nie wydaje się 
dobrym i bezpiecznym rozwiązaniem powierzanie ban-
kom dostępu do kolejnych informacji o obywatelach. To 
rolą państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa identyfika-
cyjnego obywateli i zadanie to nie powinno być przedmio-
tem outsourcingu. Włączenie banków w emisję dokumen-
tów publicznych, w szczególności obejmujących wrażliwe 
dane medyczne obywateli, prowadzić może do budowy 
alternatywnych względem struktur państwa prywatnych 
superpodmiotów dysponujących ogromną siłą zarówno 
w wymiarze kapitałowym, jak i w wymiarze informacji na 
temat obywateli i ich danych. Funkcje nadzoru nad zagad-
nieniem identyfikacji obywateli, zarządzania tożsamością 
oraz emisji dokumentów publicznych powinny być objęte 
wyłącznym monopolem państwa.

Stanowczo podkreślić trzeba, że pełnienie przez ko-
mercyjne podmioty funkcji dostawcy usług tożsamości 
wiąże się z ryzykiem osłabienia efektywnego nadzoru or-
ganów państwa nad tym procesem, co potwierdzić mogą 
niedawne doniesienia prasowe o próbach planowej i sys-
tematycznej inwigilacji komercyjnych liderów rynku kart 
mikroprocesorowych przez organy wywiadowcze obcych 
państw [1].

Omawiane zagadnienie poza wpływem na bezpie-
czeństwo państwa i obywateli wiąże się również bezpo-
średnio z problematyką finansów państwa i wydatków 
budżetowych. W związku z nieuniknionym i potrzebnym 
wprowadzeniem w życie elektronicznych dowodów oso-
bistych idea stworzenia kolejnego dokumentu łączącego 
w sobie funkcje karty płatniczej oraz karty ubezpieczenia 
zdrowotnego doprowadzić może do niepotrzebnego du-

blowania kosztów i narazić Skarb Państwa na niepotrzeb-
ne wydatki. Z tego również powodu (poza przesłankami 
bezpieczeństwa) eksperci wielokrotnie podkreślali zalety 
włączenia funkcji karty ubezpieczenia zdrowotnego do 
elektronicznego dowodu osobistego. Kleiber oraz Szubert 
[10] wskazywali w kontekście elektronicznego dowodu 
osobistego, że „trudno mieć wątpliwości co do koniecz-
ności wprowadzenia nowoczesnego i bezpiecznego doku-
mentu spełniającego europejskie standardy. Pozwoliłoby 
to w dodatku zaoszczędzić ogromne środki (…) związa-
ne z planowanym projektem wydawania elektronicznej 
karty ubezpieczenia zdrowotnego (KUZ), co w dłuższej 
perspektywie grozi zdublowaniem funkcjonalności obu 
dokumentów. (…) Elektroniczny dowód osobisty może 
z powodzeniem przejąć funkcjonalność przewidywaną 
w KUZ, a tym samym radykalnie obniżyć wydatki państwa 
związane z informatyzacją w systemie ochrony zdrowia”. 
Wnioski te potwierdza praktyka stosowana przez wiele 
państw europejskich, które wdrożyły elektroniczny dowód 
osobisty, czyniąc z niego podstawowy dokument nie tylko 
w sferze identyfikacji, ale również w obszarze uwierzytel-
nienia w systemach e-government.

Wnioski
Nie ulega wątpliwości, że w dobie cyfryzacji wprowadze-
nie elektronicznych kart ubezpieczenia zdrowotnego jest 
koniecznością. Przemawia za tym zarówno interes finan-
sów państwa, jak i wygoda obywateli korzystających z pu-
blicznych świadczeń zdrowotnych. Realizując jednak ten 
słuszny postulat należy zagwarantować, że:
1) dane pacjentów będą bezpieczne, 
2) karty ubezpieczenia zdrowotnego będą miały charak-

ter powszechny, 
3) karty ubezpieczenia zdrowotnego będą odpowiednio 

zabezpieczone przed przerabianiem i podrabianiem,
4) system związany z funkcjonowaniem KUZ nie będzie 

generował nadmiarowych kosztów. 
W przypadku realizacji koncepcji włączenia funkcjo-

nalności karty ubezpieczenia zdrowotnego do kart płat-
niczych wydawanych przez banki powyższe warunki nie 
będą spełnione. Co więcej, idea powierzania bankom co-
raz większego zakresu danych na temat obywateli może 
wiązać się z zagrożeniami dla praw i wolności osobistych 
obywateli. Łatwy do wyobrażenia jest choćby scenariusz, 
w którym informacje na temat stanu zdrowia pacjenta by-
łyby wykorzystywane przez instytucje finansowe w spo-
sób prowadzący bezpośrednio do ich dyskryminacji, np. na 
rynku ubezpieczeń.

Warto również zwrócić uwagę na nieprawidłową 
praktykę związaną z projektowaniem dokumentów pu-
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blicznych przez podmioty nieposiadające w tym zakresie 
odpowiednich kompetencji. W literaturze przedmiotu od 
dawna postuluje się powołanie organu, który statutowo 
zajmowałby się kompleksowym nadzorem nad sferą do-
kumentów publicznych, w tym wyborem formy dokumen-
tu i zastosowanych w nim zabezpieczeń [11, 12]. W ten spo-
sób zapewne uniknięto by m.in. niepowodzeń związanych 
z projektowaniem KUZ w 2015 r. oraz obecnych słabości 
koncepcji, nad którą pracuje Ministerstwo Zdrowia.

W związku z powyższym w pracach koncepcyjnych 
nad KUZ należy uwzględnić włączenie tej funkcjonalno-
ści do elektronicznego dowodu osobistego lub też podjąć 
inicjatywę emisji odrębnych dokumentów – kart ubez-
pieczenia zdrowotnego. W każdym z przypadków nale-
ży w sposób adekwatny do zagrożeń zabezpieczyć KUZ 
przed fałszowaniem oraz nieuprawnionym dostępem do 
danych pacjentów. 
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