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1. WPROWADZENIE 

1.1. Kontekst 

Dokument niniejszy pt. „Procesy w zakresie Projektu RUM II” jest częścią dokumentacji, 
wytworzonej w toku realizacji zamówienia na „Usługa doradztwa eksperckiego w ramach 

programu wdrożenia silnych mechanizmów identyfikacji i uwierzytelniania na potrzeby 
systemu Rejestru Usług Medycznych II (RUM II) dla Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia”. 

Dokument powstał w ramach Umowy zawartej w dn. 24.06.2014 pomiędzy Narodowym 

Funduszem Zdrowia, zwanym w dalszej części dokumentu „NFZ” lub „Zamawiającym” oraz 

konsorcjum firm 4pi i Enigma, zwanym w dalszej części dokumentu „4pi/Enigma” 
lub „Wykonawcą”. 

1.2. Cel dokumentu 

Zgodnie z Umową celem dokumentu jest: opis wymagań w zakresie procesów docelowych 

związanych z wdrożeniem RUM II. 
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2. FAZY REALIZACJI 

Wdrażanie wykorzystania rozwiązań w zakresie RUM II musi mieć charakter stopniowy, gdyż 
włączanie poszczególnych funkcji i kolejnych Świadczeniodawców będzie następowało 
sukcesywnie. Na poniższym diagramie przedstawiono kolejne fazy realizacji RUM II, dla 

których określono terminy rozpoczęcia każdej z faz, termin należy rozumieć, jako datę 
rozpoczęcia wykorzystywania przypisanych do faz funkcjonalności kart. 

 

Faza I „Rejestracja” - powszechne wprowadzenie kart KUZ i KSA, jako środka poprawiania 
jakości danych w systemach Świadczeniodawców, co podniesie jakość sprawozdawanych do 
NFZ danych. Nastąpi potwierdzanie rejestracji (obecności) pacjenta w placówce, przy pomocy 
karty KUZ oraz wprowadzona zostanie kontrola dostępu personelu świadczeniodawcy do 
eWUŚ z wykorzystaniem karty KSA i KSM. 

Faza II „Potwierdzanie udzielonych świadczeń” - powszechne wprowadzanie kart KUZ, KSA 

oraz KSM do potwierdzania w systemach Świadczeniodawców faktu udzielania świadczeń na 
bieżąco. Użycie kart KUZ, KSA i KSM posłuży do uwiarygodnienia sprawozdawanych przez 
Świadczeniodawców do rozliczenia z NFZ udzielonych, świadczeń, w tym danych osoby 
udzielającej świadczenie. 

Faza III „Rozszerzenie wykorzystania funkcjonalności” - polegałaby na wprowadzaniu 
dodatkowych funkcji karty kryptograficznej przez ich zdalne uruchomienie z poziomu systemu 

SZUK (nowe aplikacje), jak również na rozszerzaniu wykorzystania istniejących funkcjonalności 
kart. 

Faza I
4 kw 2016

Wykorzystanie karty KUZ 
przy rejestracji oraz KSA 
do uwierzytelnienia 
dostępu do eWUŚ

Faza II
4 kw 2017

Wykorzystanie karty 
KUZ, KSA i KSM przy 
potwierdzaniu 
udzielanych świadczeń

Faza III
4 kw 2019

Uruchaminie kolejnych 
funkcjonalności kart KUZ, 
KSA i KSM

Faza I
4 kw 2016

Wykorzystanie karty KUZ 
przy rejestracji oraz KSA   
do uwierzytelnienia 
dostępu do eWUŚ

Faza II
4 kw 2017

Wykorzystanie karty 
KUZ, KSA i KSM przy 
potwierdzaniu 
udzielanych świadczeń

Faza III
4 kw 2019

Uruchaminie kolejnych 
funkcjonalności kart KUZ, 
KSA i KSM

Faza I
1 kw 2016

Wykorzystanie karty KUZ 
przy potwierdzeniu 
rejestracji (obecności 
pacjenta)

Faza II
1 kw 2019

Wykorzystanie karty 
KUZ, KSA i KSM przy 
potwierdzaniu 
udzielanych świadczeń

Faza III
4 kw 2019

Uruchaminie kolejnych 
funkcjonalności kart KUZ, 
KSA i KSM

Rysunek 1. Fazy wdrożenia rozwiązań RUM II 
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3. ANALIZA PROCESÓW 

3.1. Sposób opisu procesów 

Procesy udokumentowano w postaci tabel opisowych, porządkujących sposób opisu każdego 

procesu. Opis procesu przedstawiono wg następującego wzorca: 

Tabela 1. Docelowy proces „Nazwa procesu” 

Nazwa procesu <Nazwa procesu.> 

Obszar <Nazwa obszaru, w którym realizowany jest proces.> 

Cel <Cel bądź cele realizacji procesu.> 

Właściciel <Właściciel procesu – Osoba odpowiedzialna za sposób realizacji procesu w 

szczególności zatwierdzająca zmiany w procesie.> 

<Stanowisko, komórka org.> 

Warunki rozpoczęcia <Warunki rozpoczęcia procesu. Warunki początkowe.> 

Rezultat wykonania <Wyniki realizacji procesu. Rezultaty/efekty wykonania procesu – produkty 

pożądane, niepożądane i dodatkowe.> 

OPIS 

Aktorzy Zadania/czynności/podprocesy 

<Nazwa roli lub jednostki 

organizacyjnej.> 

<Opis zadania lub czynności na poziomie ogólnym (działania) wykonywanej w 

ramach procesu. Zadania/ czynności przedstawiają zakres. Kolejność 

wymienienia zadań/ czynności w opisie procesu nie odzwierciedla kolejności 

wykonywania czynności.> 

… … 

… … 

Wykorzystywane aplikacje 

<Stosowane obecnie techniki, narzędzia informatyczne i internetowe wspierające proces.> 

1. 

2. 

Usługi Faza 

<Usługi w zakresie procesu.> <Faza wdrożenia usługi w 

zakresie danego procesu> 

1.  

2.  

Inne istotne informacje 

<Inne informacje istotne z punktu widzenia realizacji procesu.> 
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Oprócz zastosowania ww. wzorca, procesy docelowe (TO-BE) udokumentowane zostały w 

notacji UML (w wersji 2.0) w postaci diagramów aktywności, w narzędziu Enterprise Architect 

(pliki źródłowe pod postacią otwartych plików XMI). Na diagramach przedstawiono kluczowe 

dla procesu informacje (diagramy zawierają wybrane informacje z opisu i stanowią jego 

uzupełnienie, a nie pełne odwzorowanie zakresu informacyjnego). 

3.2. Analiza bieżących procesów realizowanych 
przez NFZ i świadczeniodawców (stan AS-IS) 
W rozdziale opisano procesy związane docelowo z użyciem kart i podlegające zmianie. 

3.2.1. Zakres analizy 

Zakres analizy bieżących procesów realizowanych przez NFZ i Świadczeniodawców określa 
poniższa tabela. 

Tabela 2. Lista bieżących procesów realizowanych przez NFZ i Świadczeniodawców w podziale na obszary 
biznesowe, status i fazę Projektu RUM II (procesy związane z użyciem kart i podlegające zmianie) 

Nazwa obszaru / procesu Status Faza 

wdrożenia 

1. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i sprawozdawanie świadczeń - - 

1.1. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Zmieniany Nd 

1.2. Sprawozdawanie świadczeń Zmieniany Nd 

1.3. Walidacja i weryfikacja danych sprawozdawczych z realizacji 

świadczeń opieki zdrowotnej 

Zmieniany Nd 

2. Obsługa zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne - - 

2.1. Wystawianie i realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby 
medyczne 

Zmieniany Nd 

 

3.2.2. Opis bieżących procesów 

3.2.2.1. Procesy obszaru „Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i 
sprawozdawanie świadczeń” 

W skład procesów obszaru „Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i sprawozdawanie 
świadczeń” wchodzi kilka procesów, w tym: udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 

sprawozdawanie świadczeń, walidacja i weryfikacja danych sprawozdawczych z realizacji 

świadczeń opieki zdrowotnej. W kolejnych podrozdziałach przedstawiono opis każdego z 
procesów. 

Aktualne procesy zostały zdefiniowane „z punktu widzenia” NFZ. Opis procesów nie miał na 

celu przedstawienia szczegółowych procedur i pełnego zakresu działania Świadczeniodawców 

oraz NFZ. 
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3.2.2.1.1. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

Aktualny proces opisano w poniższej tabeli. 

Tabela 3. Aktualny proces „Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej” 

Nazwa procesu Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

Obszar Udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej i sprawozdawanie świadczeń 

Cel Potwierdzenia wykonania świadczenia 

Właściciel Świadczeniodawca 

Warunki rozpoczęcia Zgłoszenie pacjenta lub osoby trzeciej do świadczeniodawcy. 

Rezultat wykonania Potwierdzenie rejestracji świadczeniobiorcy u danego świadczeniodawcy na 

podstawie okazanego dowodu osobistego. 

Weryfikacja uprawnienia świadczeniobiorcy (do realizacji świadczenia) w 

Systemie eWUŚ. 

Wykonanie świadczenia. 

OPIS 

Aktorzy Zadania/czynności/podprocesy 

Pracownik rejestrujący Identyfikacja pacjenta przy wykorzystaniu dokumentu tożsamości. 

Pracownik rejestrujący Weryfikacja skierowania pacjenta na świadczenie, o ile jest wymagane. 

Pracownik rejestrujący, 

System eWUŚ 

Weryfikacja statusu uprawnienia pacjenta do uzyskania świadczenia opieki 

zdrowotnej w systemie eWUŚ (opcjonalnie weryfikacja następuje zbiorczo tzn. 

jednorazowo dla większej liczby świadczeniobiorców, poza godzinami pracy 

świadczeniodawcy). 

Specjalista medyczny Realizacja czynności związanych z udzieleniem świadczenia medycznego, w tym 

związanych z leczeniem stacjonarnym i lecznictwem uzdrowiskowym, 

ambulatoryjnym, cyklicznym (np. zabiegi rehabilitacyjne). 

Wykorzystywane aplikacje 

1. System eWUŚ 

2. System Świadczeniodawcy 

Usługi Faza 

Brak Nd 

Inne istotne informacje 
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Do kluczowych rodzajów świadczeń medycznych należą: 

a. Świadczenie ambulatoryjne (porada) związane lub nie z: 

- wystawieniem recepty, 

- wystawieniem skierowania na dalsze leczenie, leczenie uzdrowiskowe, badania diagnostyczne, 

- wystawienie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. 

b. Hospitalizacja z uwzględnieniem świadczeń stacjonarnych w lecznictwie uzdrowiskowym. 

- przyjęcie pacjenta na leczenie stacjonarne 

- potwierdzenie realizacji procedur medycznych 

- wypis pacjenta 

c. Świadczenia cykliczne (sesje terapeutyczne, cykle zabiegów rehabilitacyjnych itd.). 

d. Prowadzenia czynności ratunkowych w ramach świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego 

(RTM). 

 

3.2.2.1.2. Opis procesu „Sprawozdawanie świadczeń” 

Aktualny proces opisano w poniższej tabeli. 

Tabela 4. Aktualny proces „Sprawozdawanie świadczeń” 

Nazwa procesu Sprawozdawanie świadczeń 

Obszar Udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej i sprawozdawanie świadczeń 

Cel Przekazanie danych sprawozdawczych przez świadczeniodawcę do NFZ celem 

rozliczenia zakontraktowanych świadczeń. 

Właściciel Świadczeniodawca 

Warunki rozpoczęcia Udzielenie świadczenia 

Rezultat wykonania Rekord sprawozdawczy 

OPIS 

Aktorzy Zadania/czynności/podprocesy 

Pracownik 

świadczeniodawcy 

Zarejestrowanie udzielonych świadczeń w systemie świadczeniodawcy. 

Pracownik 

świadczeniodawcy 

Utworzenie rekordu sprawozdawczego. 

Pracownik 

świadczeniodawcy, System 

świadczeniodawcy 

Wygenerowanie sprawozdania i przekazanie do OW NFZ.  

Wykorzystywane aplikacje 

1. System świadczeniodawcy 

Usługi Faza 
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Brak Nd 

Inne istotne informacje 

Stosowany do rozliczeń otwarty format danych sprawozdawczych daje możliwość wolnego wyboru 

oprogramowania i pozwala na zmianę dotychczasowego sposobu prowadzenia sprawozdawczości. 

 

3.2.2.1.3. Opis procesu „Walidacja i weryfikacja danych sprawozdawczych z 
realizacji świadczeń opieki zdrowotnej” 

Aktualny proces opisano w poniższej tabeli. 

Tabela 5. Aktualny proces „Walidacja i weryfikacja danych sprawozdawczych z realizacji świadczeń opieki 

zdrowotnej” 

Nazwa procesu Walidacja i weryfikacja danych sprawozdawczych z realizacji świadczeń opieki 

zdrowotnej 

Obszar Udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej i sprawozdawanie świadczeń 

Cel Sprawdzenie poprawności danych sprawozdawczych  

Właściciel Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej 

Warunki rozpoczęcia Zaimplementowane w systemach OW NFZ algorytmy walidacyjne i 

weryfikacyjne. 

Przekazanie podpisanego zestawu sprawozdawczego (rekordu 

sprawozdawczego). 

Rezultat wykonania Zweryfikowany rekord sprawozdawczy – przyjęty przez OW NFZ. 

OPIS 

Aktorzy Zadania/czynności/podprocesy 

Pracownik 

Świadczeniodawcy, System 

Świadczeniodawcy 

Dane sprawozdawcze (rekord sprawozdawczy) są przekazywane przez 
świadczeniodawców w postaci XML do OW NFZ. 

Okresem sprawozdawczym jest miesiąc. 

System sprawozdawczy 

OW NFZ 

Zgodność ze schematem – sprawdzenie występowania danych (na zasadzie 

jest/brak) oraz formatu. 

System sprawozdawczy 

OW NFZ 

Odrzucenie sprawozdania z informacją o błędach – brak danych, niepoprawny 

format lub przejście do walidacji i weryfikacji. 

Pracownik NFZ, 

System sprawozdawczy 

OW NFZ 

Sprawdzenie sprawozdanych świadczeń. 

Pracownik NFZ, 

System sprawozdawczy 

OW NFZ 

Zwrot sprawozdania z informacją o błędach lub przyjęcie do dalszej weryfikacji. 
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Pracownik NFZ, 

System sprawozdawczy 

OW NFZ 

Weryfikacje wsteczne z wykorzystaniem danych sprawozdań historycznych 

świadczeniodawcy, danych sprawozdań innych świadczeniodawców. 

Wykorzystywane aplikacje 

1. System sprawozdawczy OW NFZ 

2. System Świadczeniodawcy 

Usługi Faza 

Brak Nd 

Inne istotne informacje 

Podstawowa metoda kontroli występuje na etapie składania sprawozdań i polega na walidacji danych 

sprawozdawczych, zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. 

Można rozróżnić następujące poziomy i zakresy kontroli: 

· walidacje, umożliwiają wprowadzenie do SI OW danych sprawozdawczych poprawnych pod 

względem formalnym (w zakresie formatu przekazywanych danych i pewnych powiązań logicznych), 

· weryfikacje, prowadzone na różnych poziomach badają zgodność danych sprawozdawczych z 

zawartymi umowami i warunkami udzielania świadczeń, co umożliwia rozliczenie świadczeń lub 

odmowę ich rozliczenia.  

 

3.2.2.2. Proces obszaru „Obsługa zleceń” 

Proces dotyczący tego obszaru to „Wystawianie i realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby 
medyczne”, który został przedstawiony w poniższej tabeli. W kolejnym podrozdziale 

przedstawiono jego opis. 

Aktualne proces zostały zdefiniowany „z punktu widzenia” NFZ. Opis procesu nie miał na celu 

przedstawienia szczegółowych procedur i pełnego zakresu działania Świadczeniodawców oraz 

NFZ. 

3.2.2.2.1. Opis procesu „Wystawianie i realizacja zleceń na zaopatrzenie w 
wyroby medyczne” 

Aktualny proces opisano w poniższej tabeli. 

Tabela 6. Aktualny Proces „Wystawianie i realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne” 

Nazwa procesu Wystawianie i realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne 

Obszar Obsługa zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne 

Cel Zaopatrzenie pacjenta w wyrób medyczny zgodne z zaleceniem lekarza 

Właściciel Świadczeniodawca 

Warunki rozpoczęcia Wskazanie medyczne do zaopatrzenia w wyrób medyczny 
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Rezultat wykonania Dostarczony wyrób medyczny. 

Podprodukty: wystawione zlecenie, potwierdzone zlecenie, zrealizowane 

zlecenie, potwierdzenie odbioru i wydania (podpisany zestaw danych) 

OPIS 

Aktorzy Zadania/czynności/podprocesy 

Osoba uprawniona (lekarz, 

felczer, pielęgniarka, 

położna – ubezpieczenia 

zdrowotnego tj. w ramach 

zawartych umów z NFZ o 

udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej) 

Wystawienie zlecenia na formularzu zlecenia. 

Świadczeniobiorca Dostarczenie zlecenia do Oddziału Funduszu. 

Pracownik OW NFZ Potwierdzenie zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny (w przypadku 

potwierdzenia pierwszego zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne 

przysługujące comiesięcznie – wystawienie Karty potwierdzenia uprawnienia na 

zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie). 

Realizator zlecenia (np. 

sklep, apteka, zakład 

optyczny) 

Przyjęcie zlecenia do realizacji. 

Wydanie i potwierdzenie wydania wyrobu medycznego. 

Świadczeniobiorca Pisemne potwierdzenie odbioru wyrobu medycznego przysługującego 
comiesięcznie przez pacjenta lub osobę upoważnioną (pacjent lub inna osoby w 
jego imieniu). 

 

Pisemne potwierdzenie odbioru wyrobu medycznego, z wyjątkiem wyrobów 
medycznych przysługujących comiesięcznie (pacjent lub w jego imieniu 
przedstawiciel ustawowy albo inna osoba, na podstawie: 

· pisemnego upoważnienia wystawionego przez świadczeniobiorcę; lub 

· zaświadczenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o stanie zdrowia 

świadczeniobiorcy uniemożliwiającym wystawienie przez niego 

upoważnienia) 

Wykorzystywane aplikacje 

1. System Świadczeniodawcy 

2. System OW NFZ 

Usługi Faza 

Brak Nd 

Inne istotne informacje 

Brak 
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3.3. Analiza docelowych procesów realizowanych 
przez NFZ i świadczeniodawców (stan TO-BE) 
W rozdziale przedstawiono opisy procesów docelowych, odrębnie dla każdej fazy Projektu 
RUM II tj. wskazując w ramach procesów czynności i usługi występujące w każdej z faz. Procesy 
opisano z uwzględnieniem różnych źródeł danych i uczestników procesów: NFZ, 
Świadczeniodawcy, CSIOZ. 

3.3.1. Mapa procesów 

Mapa procesów obejmuje procesy merytoryczne i zasobowe, które wyszczególnione zostały 
w ramach zidentyfikowanych obszarów. Obszary te uwzględniają procesy związane docelowo 

z użyciem kart i podlegające zmianie oraz nowe procesy, dotychczas nie realizowane. 

Na poniższym diagramie przedstawiono mapę procesów docelowych w zakresie 
zainteresowania RUM II. 

 

Rysunek 2. Mapa procesów docelowych RUM II 

 

analysis Mapa procesów

Obszar procesów merytorycznych

Obszar procesów zasobowych

1. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  i sprawozdawanie świadczeń

+ 1.1. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

+ 1.2. Sprawozdawanie świadczeń

+ 1.3. Walidacja i weryfikacja danych sprawozdawczych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej

2. Obsługa zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

+ 2.1. Wystawianie i realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

3. Wydawanie kart

+ 3.1. Wydawanie karty KSA pracownikom Świadczeniodawców – wydanie inicjalne

+ 3.2. Wydawanie karty KSA pracownikom Świadczeniodawców – ponowne wydanie

+ 3.3. Wydawanie karty KUZ Świadczeniobiorcom – wydanie inicjalne

+ 3.4. Wydawanie karty KUZ Świadczeniobiorcom – ponowne wydanie kart

+ 3.5. Wydawanie karty KUZ Świadczeniobiorcom – wydanie uzupełniające - nowonarodzone dzieci, osoby z CWU po dacie bazowej

+ 3.6. Wydawanie karty KUZ Świadczeniobiorcom – na wniosek

4. Eksploatacja i utrzymanie systemu kart NFZ

+ 4.1. Odnawianie certyfikatów na karcie KSA

+ 4.2. Administrowanie kartami KUZ i KSA - przez użytkownika

+ 4.3. Administrowanie kartami KUZ i KSA – „globalne”

+ 4.4. Obsługa zgłoszeń Help Desk

+ 4.5. Unieważnienie karty KSA w przypadku śmierci Pracownika Świadczeniodawc

+ 4.6. Unieważnienie karty KUZ
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Zakres opracowania przebiegu procesów docelowych odrębnie dla każdej fazy Projektu RUM 
II określa poniższa tabela. Faza wdrożenia określa moment wdrożenia funkcjonalności użycia 
kart. W przypadku wskazania kilku faz funkcjonalności będą wdrażane w ramach realizacji 

procesu przyrostowo, różnice zostały wskazane w opisie procesów. 

 

Tabela 7. Mapa procesów docelowych w podziale na obszary biznesowe, status i fazę Projektu RUM II 
(procesy związane z użyciem kart) 

Nazwa obszaru / procesu Status Faza 

wdrożenia 

Procesy merytoryczne   

1. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i sprawozdawanie świadczeń - - 

1.1. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Zmieniany 1, 2, 3 

1.2. Sprawozdawanie świadczeń Zmieniany 1 

1.3. Walidacja i weryfikacja danych sprawozdawczych z realizacji 

świadczeń opieki zdrowotnej 

Zmieniany 1 

2. Obsługa zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne - - 

2.1. Wystawianie i realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby 
medyczne 

Zmieniany 3 

Procesy zasobowe   

3. Wydawanie kart - - 

3.1. Wydawanie karty KSA pracownikom Świadczeniodawców – 

wydanie inicjalne 

Nowy 1 

3.2. Wydawanie karty KSA pracownikom Świadczeniodawców – 

ponowne wydanie 

Nowy 1 

3.3. Wydawanie karty KUZ Świadczeniobiorcom – wydanie inicjalne Nowy 1 

3.4. Wydawanie karty KUZ Świadczeniobiorcom – ponowne wydanie 

karty 

Nowy 1 

3.5. Wydawanienie karty KUZ Świadczeniobiorcom – wydanie 

uzupełniające (dzieci, osoby z CWU po dacie bazowej) 

Nowy 1 

3.6. Wydawanie karty KUZ Świadczeniobiorcom – na wniosek   

4. Eksploatacja i utrzymanie systemu kart NFZ - - 

4.1. Odnawianie certyfikatów na karcie KSA Nowy 1 

4.2. Administrowanie kartami KUZ i KSA – przez użytkownika Nowy 1 

4.3. Administrowanie kartami KUZ i KSA – „globalne” Nowy 1 

4.4. Obsługa zgłoszeń Help Desk Nowy 1 

4.5. Unieważnienie karty KSA w przypadku śmierci Pracownika 
Świadczeniodawcy 

Nowy 1 

4.6. Unieważnienie karty KUZ Nowy 1 

 

3.4. Procesy merytoryczne 

3.4.1. Procesy obszaru „Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i 
sprawozdawanie świadczeń” 

Procesy ujęte w tym obszarze realizowane są po stronie świadczeniodawcy. Opisane zostały 

„z punktu widzenia” NFZ, celem przedstawienia wykorzystania rozwiązań RUM II w procesach 

Świadczeniodawcy i NFZ. Opis procesów nie miał na celu przedstawienia szczegółowych 

procedur i pełnego zakresu działania Świadczeniodawców oraz NFZ. 
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3.4.1.1. Opis procesu docelowego „Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej” 

Tabela 8. Docelowy proces „Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej” 

Nazwa procesu Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

Obszar Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i sprawozdawanie świadczeń 

Cel Potwierdzenia wykonania świadczenia 

Właściciel Świadczeniodawca 

Warunki rozpoczęcia Zgłoszenie pacjenta lub osoby trzeciej do świadczeniodawcy. 

Zdefiniowana w systemie Świadczeniodawcy „rozdzielczość czasowa”, pobrany 

zerowy znacznik czasu. 

Dla dostępu do medycznych danych ratunkowych wymagana aktualizacja 

„automatyczna” daty na karcie za pomocą rozkazu PSO: VERIFY CERTIFICATE (CV 

certyfikat) i generacja codzienna nowego certyfikatu CV w PKI NFZ i 

przekazywanie go do SZUK. 

Wydane karty KUZ, KSA, KSM (od II Fazy). 

Rezultat wykonania Potwierdzenie bytności pacjenta we wskazanym czasie u wskazanego 

świadczeniodawcy w danym miejscu udzielania świadczeń (specjalisty, do którego 

rejestruje się pacjent) w trakcie rejestracji pacjenta (podpisany zestaw danych, 

karta KUZ). 

Potwierdzanie wykonania świadczenia przez pacjenta i danego specjalistę 

medycznego (podpisany zestaw danych – karta KUZ i KSM (lub zamiennie do KSM 

kwalifikowany podpis elektroniczny)). 

Autoryzacja do systemu eWUŚ z wykorzystaniem karty KSA lub KSM (lub 

zamiennie do KSM kwalifikowany podpis elektroniczny). 

Wgląd do medycznych danych ratunkowych zapisanych na karcie KUZ. 

OPIS 

Aktorzy Zadania/czynności/podprocesy 

Pracownik rejestrujący Identyfikacja pacjenta przy wykorzystaniu dokumentu tożsamości. Okazanie karty 

KUZ. 

Pracownik rejestrujący Weryfikacja skierowania pacjenta na świadczenie, o ile jest wymagane. 

Pracownik rejestrujący, 

System eWUŚ 

Weryfikacja statusu uprawnienia pacjenta do uzyskania świadczenia opieki 

zdrowotnej w systemie eWUŚ (autoryzacja do systemu z wykorzystaniem karty 

KSA lub KSM – opcjonalnie). 

Usługi w ramach czynności wdrażane w 1 fazie. 

Pracownik rejestrujący,  

PKI NFZ, ew. poprzez 

system 

Świadczeniodawcy 

Weryfikacja w PKI NFZ (ew. poprzez system Świadczeniodawcy), czy karta KUZ nie 

jest unieważniona. PKI NFZ wysyła odpowiedz OCSP. 

Usługi w ramach czynności wdrażane w 1 fazie. 
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Pacjent, Pracownik 

rejestrujący, PKI NFZ, 

System komercyjnego 

CCK 

Potwierdzenie zdarzenia kartą KUZ. Wykonanie za pomocą karty KUZ podpisu 

medycznego pod danymi identyfikującymi świadczeniodawcę z dokładnością do 

miejsca udzielenia świadczenia oraz oznaczenie przedziału czasu, w którym 

wystąpiło to zdarzenie. 

 

W sytuacji braku dostępności do karty KUZ pacjenta, zdarzenie nie jest 

opatrywane podpisem medycznym KUZ, a świadczenie jest realizowane w oparciu 

o odręcznie podpisany przez pacjenta dokument, w którym wymienia on powód 

braku karty. 

Usługi w ramach czynności wdrażane w 1 fazie, wygaszane w fazie 2. 

Specjalista medyczny Realizacja czynności związanych z udzieleniem świadczenia medycznego, w tym 

ew. odczyt medycznych danych ratunkowych zawartych na karcie KUZ, z 

wykorzystaniem karty KSM. 

Usługi w ramach czynności wdrażane w 3 fazie. 

Pacjent, Specjalista 

medyczny 

W przypadku lecznictwa uzdrowiskowego dodatkowo potwierdzenie 

każdorazowego świadczenia kartą KUZ i KSM: 

1) wykonania badania lekarskiego (wstępnego, okresowego, końcowego) 

2) realizacja zabiegów 

Usługi w ramach czynności wdrażane w 1 fazie. 

Pacjent, Specjalista 

medyczny, PKI NFZ, 

System komercyjnego 

CCK 

Potwierdzenie świadczenia kartą KUZ i KSM. Podpisanie kartą KUZ oraz KSM pod 

danymi identyfikującymi świadczeniobiorcę, specjalistę medycznego, wykonane 

świadczenie oraz oznaczenie przedziału czasu, w którym wystąpiło to zdarzenie. 

W przypadku wypisu z leczenia stacjonarnego i lecznictwa uzdrowiskowego oraz 

przy zakończeniu całego leczenia w oddziale dziennym, potwierdzenie 

zakończenia świadczenia kartą KUZ i KSM. 

W sytuacji braku dostępności do karty KUZ pacjenta, zdarzenie nie jest 

opatrywane podpisem medycznym KUZ, a świadczenie jest realizowane w oparciu 

o odręcznie podpisany przez pacjenta dokument, w którym wymienia on powód 

braku karty. 

Usługi w ramach czynności wdrażane w 2 fazie. 

Wykorzystywane aplikacje 

1. System eWUŚ 

2. System SZUK 

3. System Świadczeniodawcy 

4. PKI NFZ (w zakresie wystawienia TS, CRL i/lub OCSP). 

5. System PKI komercyjnego CCK (w zakresie wystawienia TS, CRL i/lub OCSP), alternatywnie dla PKI 

NFZ. 

Usługi Faza 

U1. Wykonanie za pomocą karty KUZ podpisu medycznego. 1 
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U3. Wykonanie za pomocą karty KSM podpisu elektronicznego. 1 

(uzdrowiska), 

2 (pozostałe) 

U4. Odpytanie systemu PKI NFZ o informację czy karta nie jest unieważniona. 1 

U5. Autoryzacja kartą KSM dostępu do medycznych danych ratunkowych zawartych na karcie 

KUZ. 

3 

U6. Odczyt medycznych danych ratunkowych z karty KUZ. 3 

U7. Zalogowanie do systemu eWUŚ z wykorzystaniem karty KSA. 1 

U8. Zalogowanie do systemu eWUŚ z wykorzystaniem karty KSM. 1 

Inne istotne informacje 

Należy zwrócić uwagę, że dla świadczeniodawców którzy nie realizują procesu rejestracji, fakt potwierdzenia 

obecności pacjenta u świadczeniodawcy musi się odbyć w gabinecie lekarza, co oznacza konieczność 

wyposażenia (już w Fazie I) gabinetów w odpowiednią infrastrukturę (komputery, czytniki, dostęp do 

gabinetu). 

 

Powodzenie czynności związanych z wykorzystaniem medycznych danych ratunkowych zawartych na karcie 

KUZ w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego lub prowadzenia czynności ratunkowych jest 

uwarunkowane zapewnieniem aktualności medycznych danych ratunkowych zawartych na karcie KUZ.  

Zagrożenia dla wykorzystania medycznych danych ratunkowych zawartych na karcie KUZ: 

1. brak autoryzacji wszystkich danych przez pacjenta (zakres danych może być rozszerzany przez 

pracownika medycznego (w rozumieniu Ustawy o SIOZ) bez potwierdzenia pacjenta, po wydaniu 

przez niego zgody na dostęp w systemie P1 i umieszczonych na karcie KUZ), 

2. zgoda pacjenta na dostęp od wszystkich danych, bez możliwości podania podzakresów danych. 

Zasadność wykorzystania medycznych danych ratunkowych zawartych na karcie KUZ może ulec zmianie w 

wyniku prac legislacyjnych. Wymagana weryfikacja ww. zagadnienia w oparciu o obowiązujące i 

wprowadzane zmiany w przepisach prawa. 
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Rysunek 3. Diagram procesu "Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej„- faza 1 
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Rysunek 4. Diagram procesu "Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej„ - faza 2 
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Rysunek 5. Diagram procesu "Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej„ – faza 3 

 

3.4.1.2. Opis procesu docelowego „Sprawozdawanie świadczeń” 

Tabela 9. Docelowy proces „Sprawozdawanie świadczeń” 

Nazwa procesu Sprawozdawanie świadczeń 

Obszar Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i sprawozdawanie świadczeń 

Cel Przekazanie danych sprawozdawczych przez świadczeniodawcę do NFZ celem 

rozliczenia zakontraktowanych świadczeń. 

Właściciel Świadczeniodawca 

Warunki rozpoczęcia Udzielenie świadczenia 
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Rezultat wykonania Rekord sprawozdawczy, ew. podpisany kartą KSA (lub zamiennie do KSA 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 

OPIS 

Aktorzy Zadania/czynności/podprocesy 

Pracownik 

świadczeniodawcy 

Zarejestrowanie udzielonych świadczeń w systemie świadczeniodawcy. 

Pracownik 

świadczeniodawcy 

Utworzenie rekordu sprawozdawczego. 

Pracownik 

świadczeniodawcy 

Ew. korekta danych rekordu sprawozdawczego. 

Pracownik 

świadczeniodawcy, System 

świadczeniodawcy 

Wygenerowanie sprawozdania i przekazanie do OW NFZ lub Centrali NFZ (dla 

wybranych rodzajów świadczeń). Ew. podpisanie całości sprawozdania kartą 

KSA (podpis elektroniczny pod sprawozdaniem). 

Usługi w ramach czynności wdrażane w 3 fazie. 

Wykorzystywane aplikacje 

1. System Świadczeniodawcy 

Usługi Faza 

U2. Wykonanie za pomocą karty KSA podpisu elektronicznego. 3 

Inne istotne informacje 

W zakresie rekordu sprawozdawczego przekazywane są dane dot. użycia kart (potwierdzonych kartami 

zestawów danych) w ramach realizacji procesu „Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”. 
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Rysunek 6. Diagram procesu "Sprawozdawanie świadczeń" 

 

3.4.1.3. Opis procesu docelowego „Walidacja i weryfikacja danych 
sprawozdawczych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej” 

Tabela 10. Docelowy proces „Walidacja i weryfikacja danych sprawozdawczych z realizacji świadczeń opieki 

zdrowotnej” 

Nazwa procesu Walidacja i weryfikacja danych sprawozdawczych z realizacji świadczeń opieki 

zdrowotnej 

Obszar Udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej i sprawozdawanie świadczeń 

Cel Sprawdzenie poprawności danych sprawozdawczych  

Właściciel Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej 

Warunki rozpoczęcia Zaimplementowane w systemach OW NFZ i Centrali NFZ algorytmy walidacyjne i 

weryfikacyjne. 

Przekazanie podpisanego zestawu sprawozdawczego (rekordu 

sprawozdawczego, zawierającego m.in. podpisane zestawy danych, zebrane w 

wyniku użycia kart KUZ i KSM (lub zamiennie dla KSM użycia kwalifikowanych 

podpisów elektronicznych)). 

Rezultat wykonania Zweryfikowany rekord sprawozdawczy – przyjęty przez OW NFZ lub Centrale 

NFZ. 

OPIS 

Aktorzy Zadania/czynności/podprocesy 
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Pracownik 

Świadczeniodawcy, System 

Świadczeniodawcy 

Dane sprawozdawcze (rekord sprawozdawczy) są przekazywane przez 
świadczeniodawców w postaci XML do OW NFZ lub Centrali NFZ (wyłącznie 
przez wybranych Świadczeniodawców, dla określonych świadczeń). 

Rekord sprawozdawczy zawiera dodatkowo: podpisane zestawy danych 

(zebrane w wyniku użycia kart KUZ i KSM). 

Sprawozdawanie świadczeń następuje miesięcznie. 

System sprawozdawczy 

OW NFZ lub System 

sprawozdawczy Centrali 

NFZ 

Zgodność ze schematem – sprawdzenie występowania danych (na zasadzie 

jest/brak) oraz formatu. 

System sprawozdawczy 

OW NFZ lub System 

sprawozdawczy Centrali 

NFZ 

Odrzucenie sprawozdania z informacją o błędach – brak danych, niepoprawny 

format lub przejście do walidacji i weryfikacji. 

Pracownik NFZ, 

System sprawozdawczy 

OW NFZ lub System 

sprawozdawczy Centrali 

NFZ 

Walidacja techniczna i weryfikacja – sprawdzenie m.in. danych związanych z 

podpisanymi zestawami danych związanych z użyciem kart KUZ i KSM (walidacje 

elementów zawartych w podpisanym zestawie danych) m.in.: 

1. Sprawdzenie świadczeń wykonanych, które w danym czasie zostały 

zrealizowane, pomimo zweryfikowanej informacji, że certyfikat karty jest 

unieważniony (sprawdzenie w oparciu o OCSP lub listę CRL) 

2. Sprawdzenie zgodności numerów PESEL (porównanie numeru PESEL w 

certyfikacie z numerem PESEL przypisanym do świadczenia) 

Pracownik NFZ, 

System sprawozdawczy 

OW NFZ lub System 

sprawozdawczy Centrali 

NFZ 

Zwrot sprawozdania z informacją o błędach lub przyjęcie do dalszej weryfikacji. 

Pracownik NFZ, 

System sprawozdawczy 

OW NFZ lub System 

sprawozdawczy Centrali 

NFZ 

Weryfikacje wsteczne m.in. danych związanych z podpisanymi zestawami 

danych związanych z użyciem kart KUZ i KSM (walidacje elementów zawartych 

w podpisanym zestawie danych). 

Wykorzystywane aplikacje 

1. System sprawozdawczy OW NFZ 

2. System sprawozdawczy Centrali NFZ 

3. System Świadczeniodawcy 

Usługi Faza 

Brak wykorzystania kart. Następuje sprawdzenie danych związanych z podpisanymi zestawami 

danych związanych z użyciem kart KUZ i KSM (walidacje elementów zawartych w podpisanym 

zestawie danych). 

1 

Inne istotne informacje 
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Zakres danych związanych z użyciem kart KUZ i KSM będzie ulegał zmianie w każdej z faz wdrożenia. Przebieg 

procesu jest identyczny w każdej z faz wdrożenia. 

 

 

Rysunek 7. Diagram procesu " Walidacja i weryfikacja danych sprawozdawczych z realizacji świadczeń 
opieki zdrowotnej” 

 

3.4.2. Proces obszaru „Obsługa zleceń” 

3.4.2.1. Opis procesu docelowego „Wystawianie i realizacja zleceń na 
zaopatrzenie w wyroby medyczne” 

Tabela 11. Docelowy proces „Wystawianie i realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne” 

Nazwa procesu Wystawianie i realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne 

Obszar Obsługa zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne 

Cel Zaopatrzenie pacjenta w wyrób medyczny zgodne z zaleceniem lekarza 

Właściciel Świadczeniodawca 

Warunki rozpoczęcia Wskazanie medyczne do zaopatrzenia w wyrób medyczny. 

Wydane karty KUZ, KSA, KSM (od II Fazy). 
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Rezultat wykonania Dostarczony wyrób medyczny 

Podprodukty: wystawione zlecenie (podpisany zestaw danych – karta KSM 

(zamiennie kwalifikowany podpis elektroniczny), potwierdzone zlecenie, 

zrealizowane zlecenie, potwierdzenie wydania (podpisany zestaw danych - karta 

KUZ, KSM (lub zamiennie dla KSM użycie kwalifikowanych podpisów 

elektronicznych)). 

OPIS 

Aktorzy Zadania/czynności/podprocesy 

Osoba uprawniona do 

wystawiania zleceń (lekarz, 

felczer, pielęgniarka, 

położna – ubezpieczenia 

zdrowotnego tj. w ramach 

zawartych umów z NFZ o 

udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej) 

Wystawienie zlecenia wg. wzoru w formie elektronicznej w systemie P1 lub w 

systemie świadczeniodawcy. Wygenerowanie kodu PIN dla pacjenta. Następnie 

przekazanie do NFZ za pośrednictwem P1. Podpisanie kartą KSM wystawienia 

zlecenia (podpis elektroniczny), jako 3 możliwość po ePUAP i podpisie 

kwalifikowanym. 

W przypadku wystawienia zlecenia w wersji papierowej na formularzu zlecenie 

jest przekazywane do NFZ. 

Usługi w ramach czynności wdrażane w 3 fazie. 

Pacjent W przypadku wystawienia zlecenia w wersji elektronicznej pacjent odbiera kod 

PIN. 

W przypadku wystawienia zlecenia w wersji papierowej na formularzu zlecenie 

pacjent składa wystawione zlecenie do OW NFZ. 

Pracownik OW NFZ Potwierdzenie zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny. W przypadku 

potwierdzenia pierwszego zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne 

przysługujące comiesięcznie – wystawienie karty potwierdzenia uprawnienia na 

zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie. 

Realizator zlecenia (np. 

sklep, apteka, zakład 

optyczny), System 

Świadczeniodawcy, System 

P1 

Przyjęcie zlecenia do realizacji (dla zlecenia w formie elektronicznej uzyskanie 

PIN-u od pacjenta i pobranie zlecenia z P1). 

Wydanie i potwierdzenie wydania wyrobu medycznego w P1. 

Pacjent, Realizator 

zlecenia, System 

Świadczeniodawcy, PKI 

NFZ, System PKI 

komercyjnego CCK 

Potwierdzenie wydania wyrobu kartą KSM oraz kartą KUZ w systemie 

Świadczeniodawcy. Podpis pod danymi identyfikującymi zrealizowane zlecenie, 

specjalistę medycznego oraz oznaczenie przedziału czasu, w którym wystąpiło 

to zdarzenie. 

Usługi w ramach czynności wdrażane w 3 fazie. 

Wykorzystywane aplikacje 

1. System Świadczeniodawcy 

2. System P1 

3. System OW NFZ 

3. PKI NFZ (w zakresie wystawienia TS, CRL i/lub OCSP) 
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4. System PKI komercyjnego CCK (w zakresie wystawienia TS, CRL i/lub OCSP), alternatywnie dla PKI 

NFZ 

Usługi Faza 

U3. Wykonanie za pomocą karty KSM podpisu elektronicznego. 3 

U1. Wykonanie za pomocą karty KUZ podpisu medycznego. 3 

Inne istotne informacje 

Brak 
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Rysunek 8. Diagram procesu "Wystawianie i realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne" 
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3.5. Procesy zasobowe 

Wszystkie zdefiniowane procesy zasobowe są nowe (nie są obecnie realizowane przez NFZ). 
Wszystkie opisane usługi w ramach poszczególnych czynności zostaną wdrożone w 1 fazie 
wdrożenia RUM II, gdyż są niezbędne dla funkcjonowania kart (KUZ, KSM, KSA) w systemie 
ochrony zdrowia. 

3.5.1. Procesy obszaru „Wydawanie kart” 

3.5.1.1. Opis procesu „Wydawanie karty KSA pracownikom Świadczeniodawców – 

wydanie inicjalne” 

Tabela 12. Proces „Wydawanie karty KSA pracownikom Świadczeniodawców – wydanie inicjalne” 

Nazwa procesu Wydawanie karty KSA pracownikom Świadczeniodawców – wydanie inicjalne 

Obszar Wydawanie kart 

Cel Dostarczenie kart pracownikom świadczeniodawcy 

Właściciel NFZ 

Warunki rozpoczęcia Pracownik Świadczeniodawcy nie ma wydanej karty KSA z tytułu pracy u innego 

Świadczeniodawcy. 

Złożenie wniosku w SZUK (poprzez zalogowanie do Portalu Świadczeniodawcy) – 

wnioski mogą składać zarejestrowani świadczeniodawcy lub potencjalni 

świadczeniodawcy zarejestrowani na portalu. 

Pracownik Świadczeniodawcy musi mieć konto w Portalu Świadczeniodawcy. 

Rezultat wykonania Wydana z potwierdzeniem odbioru karta KSA osobie uprawnionej 

(pracownikowi świadczeniodawcy) przez uprawnionego pracownika NFZ u 

Świadczeniodawcy, lub w Oddziale NFZ. 

Istnieją warianty odbioru karty KSA: 

· Pracownik Świadczeniodawcy odbiera kartę we wskazanym Oddziale 

NFZ, 

· Upoważnionych Pracownik oddziału NFZ wydaje karty w siedzibie 

świadczeniodawcy. 

Aktualizacja rejestru wydanych kart w SZUK. 

OPIS 

Aktorzy Zadania/czynności/podprocesy 
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Pracownik 

Świadczeniodawcy 

Loguje się do Portalu Świadczeniodawcy i przechodzi do systemu SZUK w celu 

złożenia wniosku. Składa wniosek (możliwość wczytania danych pracowników 

świadczeniodawcy z portalu świadczeniodawcy) w SZUK o wydane karty KSA. 

Karty wydawane są tylko dla osób nieposiadających karty KSA. W SZUK widać 

czy pracownik ma wydaną kartę (bez danych, za pośrednictwem jakiego 

świadczeniodawcy została już wydana). 

Pracownik Świadczeniodawcy wybiera sugerowane miejsce odbioru - oddział 

NFZ (podpowiedź systemu o najbliższym terminie odbioru we wskazanym 

oddziale) i składa wniosek do właściwego oddziału NFZ. 

Administrator lokalny w 

SZUK (uwierzytelniany 

poprzez portal 

świadczeniodawcy) 

Zamyka listę wniosków Świadczeniodawcy w SZUK. 

Pracownik NFZ Informuje o terminie, sposobie i miejscu odbioru wydanej karty. 

Administrator SZUK, 

System SZUK  

Przygotowanie listy wniosków o wydanie karty. 

SZUK Przesłanie kompletnych danych pracowników Świadczeniodawców do podmiotu 

personalizującego. 

Usługa realizowana przez 

podmiot personalizujący 

Personalizacja kart, produkcja kart i bezpiecznych kopert. Dystrybucja do 

Oddziału NFZ. 

Pracownik oddziału NFZ Weryfikuje tożsamość użytkownika karty i wpisuje numer dowodu tożsamości 

na papierowym potwierdzeniu odbioru karty. 

Pracownik 

Świadczeniodawcy 

(Użytkownik karty) 

Podpisuje papierowy wniosek o wydanie karty i potwierdzenie odbioru karty 

oraz zapoznanie się z regulaminem certyfikacji. 

Pracownik oddziału NFZ Wydanie karty pracownikowi Świadczeniodawcy. 

Pracownik oddziału NFZ Potwierdzenie wydania karty (za pomocą odczytania kodu kreskowego z 

potwierdzenia odbioru karty). 

Pracownik 

Świadczeniodawcy 

(Użytkownik karty) 

Aktywacja karty, zmiana PINu transportowego na PIN docelowy za pomocą 

oprogramowania dostępnego na portalu NFZ. 

Wykorzystywane aplikacje 

1. Portal Świadczeniodawcy 

2. SZUK 

3. Portal NFZ  

Usługi Faza 

U9. Składanie wniosków o wydanie KSA, zmiana danych wydanych kart KSA. 1 

U10. Produkcja, personalizacja kart KSA i bezpiecznych kopert. Dystrybucja do Oddziału NFZ. 1 
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U11. Potwierdzenie wydania karty KSA za pomocą odczytania kodu kreskowego z potwierdzenia 

odebrania karty. 

1  

U12. Aktywacja karty KSA przez użytkownika; zmiana PINu transportowego na PIN docelowy za 

pomocą oprogramowania dostępnego na portalu NFZ. 

1  

Inne istotne informacje 

Przyjęte pryncypia procesu: 

1. Tylko pracownicy świadczeniodawców zarejestrowani na Portalu Świadczeniodawcy będą mogli 

ubiegać się o wydanie karty KSA.  

2. Nieodebrane karty będą przechowywane we właściwym dla Świadczeniodawcy OW NFZ 
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Rysunek 9. Diagram procesu " Wydawanie karty KSA pracownikom Świadczeniodawców – wydanie 

inicjalne” 
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3.5.1.2. Opis procesu „Wydawanie karty KSA pracownikom Świadczeniodawców – 

ponowne wydanie” 

 

Tabela 13. Proces „Wydawanie karty KSA pracownikom Świadczeniodawców – ponowne wydanie” 

Nazwa procesu Wydawanie karty KSA pracownikom Świadczeniodawców – ponowne wydanie 

Obszar Wydawanie kart 

Cel Ponowne wydanie karty pracownikom świadczeniodawcy 

Właściciel NFZ 

Warunki rozpoczęcia Upływ ważności karty 

Zgłoszenie zniszczenia lub zgubienia karty 

Reklamacja karty (np. niedostarczona przesyłka) 

Zmiana danych (np. zmiana nazwiska) 

Pracownik Świadczeniodawcy musi mieć aktywne konto w Portalu 

Świadczeniodawcy. 

Rezultat wykonania Wydana z potwierdzeniem odbioru karta KSA osobie uprawnionej 

(pracownikowi świadczeniodawcy) przez uprawnionego pracownika NFZ u 

Świadczeniodawcy, lub w Oddziale NFZ. 

Istnieją warianty odbioru karty KSA: 

· Pracownik Świadczeniodawcy odbiera kartę we wskazanym Oddziale 

NFZ, 

· Upoważnionych Pracownik oddziału NFZ wydaje karty w siedzibie 

świadczeniodawcy. 

Aktualizacja rejestru wydanych kart w SZUK. 

OPIS 

Aktorzy Zadania/czynności/podprocesy 

Pracownik 

Świadczeniodawcy 

Logowanie do portalu SZUK. 

Pracownik 

Świadczeniodawcy 

Zgłoszenie na portalu SZUK zniszczenia lub zgubienia lub reklamacji karty lub 

zgłoszenie aktualizacji danych personalnych (np. zmiana nazwiska). 

Alternatywnie zgłoszenie następuje przez Help Desk (podanie hasła 

blokującego) (aktualizacja danych personalnych nie może być realizowana za 

pomocą HD). Alternatywnie składa wniosek  w OW NFZ. 

Pracownik 

Świadczeniodawcy 

Składa wniosek (możliwość wczytania danych pracowników świadczeniodawcy z 

portalu świadczeniodawcy) w SZUK o wydane karty KSA. 

Pracownik Świadczeniodawcy wybiera sugerowane miejscu odbioru - oddział 

NFZ (podpowiedź systemu o najbliższym terminie odbioru we wskazanym 

oddziale) i składa wniosek do właściwego oddziału NFZ. 

Pracownik NFZ Informuje o terminie, sposobie i miejscu odbioru wydanej karty. 
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Administrator SZUK, 

System SZUK 

Przygotowanie listy wniosków o wydanie karty. 

SZUK Przesłanie kompletnych danych pracowników Świadczeniodawców do podmiotu 

personalizującego. 

Usługa realizowana przez 

podmiot personalizujący 

Personalizacja kart, produkcja kart i bezpiecznych kopert. Dystrybucja do 

Oddziału NFZ. 

Pracownik oddziału NFZ Weryfikuje tożsamość użytkownika karty i wpisuje numer dowodu tożsamości 

na papierowym potwierdzeniu odbioru karty. 

Pracownik 

Świadczeniodawcy 

(Użytkownik karty) 

Podpisuje papierowy wniosek i potwierdzenie odbioru karty oraz zapoznanie się 

z regulaminem certyfikacji. 

Pracownik oddziału NFZ Wydanie karty pracownikowi Świadczeniodawcy. 

Pracownik oddziału NFZ Potwierdzenie wydania karty (za pomocą odczytania kodu kreskowego z 

potwierdzenia odbioru karty). 

Pracownik 

Świadczeniodawcy 

(Użytkownik karty) 

Aktywacja karty, zmiana PINu transportowego na PIN docelowy za pomocą 

oprogramowania dostępnego na portalu NFZ. 

Wykorzystywane aplikacje 

1. Portal Świadczeniodawcy 

2. SZUK 

3. Portal NFZ  

4. Help Desk 

Usługi Faza 

U13 Zgłoszenie za pomocą portalu SZUK, Help Desk lub poprzez OW NFZ zniszczenia lub zgubienia 

karty lub zgłoszenie aktualizacji danych personalnych (np. zmiana nazwiska) lub reklamacja. 

1 

U9. Składanie wniosków o wydanie KSA, zmiana danych wydanych kart KSA. 1 

U10. Produkcja, personalizacja kart KSA i bezpiecznych kopert. Dystrybucja do Oddziału NFZ. 1 

U11. Potwierdzenie wydania karty KSA za pomocą odczytania kodu kreskowego z potwierdzenia 

odebrania karty. 

1  

U12. Aktywacja karty KSA przez użytkownika; zmiana PINu transportowego na PIN docelowy za 

pomocą oprogramowania dostępnego na portalu NFZ. 

1  

U17. Uzyskanie informacji o statusie i miejscu przechowywania karty. 1 

Inne istotne informacje 

Brak  
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Rysunek 10. Diagram procesu " Wydawanie karty KSA pracownikom Świadczeniodawców – ponowne 

wydanie” 

 

3.5.1.3. Opis procesu „Wydawanie karty KUZ Świadczeniobiorcom – wydanie 

inicjalnie” 

Tabela 14. Proces „Wydawanie karty KUZ Świadczeniobiorcom – wydanie inicjalnie” 

Nazwa procesu Wydawanie karty KUZ Świadczeniobiorcom – wydanie inicjalne 
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Wskazanie przez świadczeniobiorcę adresu dostawy karty i wniesienie opłaty za 

dostawę karty (na wniosek). 
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Rezultat wykonania Wydanie karty KUZ 

Potwierdzenie odebrania karty 

Aktualizacja rejestru wydanych kart w SZUK 

Aktualizacja zakładki „status karty KUZ” na portalu SZUK 

OPIS 

Aktorzy Zadania/czynności/podprocesy 

NFZ (administrator SZUK) Zdefiniowanie harmonogramu produkcji i dystrybucji kart. 

NFZ (administrator SZUK) Pobranie danych świadczeniobiorców z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych.  

Dla osób, które zostały objęte harmonogramem sprawdza status karty, czy karta 

została wydana dla dystrybucji w innej lokalizacji geograficznej, czy karta nie 

została zgłoszona jako zniszczona, zgubiona, inne. 

NFZ (administrator SZUK) Pobranie danych z innych systemów NFZ niezbędnych do obsłużenia „reguły 

wydawania kart”.  

Reguła dotyczy sytuacji gdzie np. świadczeniobiorca otrzyma kartę z automatu, 

jeżeli korzystał z usług POZ, do którego jest przypisany w CWU w ciągu ostatnich 

5 lat. Jeżeli nie korzystał karta zostanie wydana dla niego w kolejnej iteracji 

harmonogramu (zostanie wysłana do przypisanego POZ) lub na wniosek 

(zostanie wysłana na wskazany adres). 

Wnioskodawca 

Świadczeniobiorca lub 

osoba bez prawa do 

świadczenia 

Świadczeniobiorca będzie miał czas (do określenia), w którym będzie mógł 

zmienić na wskazany przez siebie  adres dostawy. Po tym okresie, jeżeli nie 

zmieni adresu dostawy karta zostanie wysłana na adres POZ. 

Loguje się do portalu SZUK.  

Wypełnia wniosek o wysyłkę karty na wskazany przez siebie adres. Wysyłka na 

wskazany adres wiąże się poniesieniem przez świadczeniobiorcę kosztów 

wysyłki (tylko e-płatność – funkcjonalność portalu SZUK). 

Osoba bez prawa do świadczeń będzie mogła otrzymać kartę, jeżeli wypełni 

wniosek i wniesie opłatę za wydanie i dystrybucję karty. 

Wysyłana jest karta oraz oddzielnie koperta z zabezpieczonym kodem PIN. 

Opłata „listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru” (6 PLN). 

Uwaga: Opłacone przesyłki wysyłane są w terminie 7 dni roboczych od daty 

zaksięgowania wpłaty. 

SZUK Wybiera zakres danych niezbędny do personalizacji i produkcji kart na 

podstawie warunków opisanych w poprzednich krokach. 

Przesłanie danych świadczeniobiorców do podmiotu personalizującego. 

Usługa realizowana przez 

podmiot personalizujący 

Personalizacja kart, produkcja kart. 

Podmiot personalizujący Wysyła informacje do NFZ o statusie karty (wydana i data wysłania, błąd i kod 

błędu). 

Informacja dostępna w SZUK.  
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Podmiot personalizujący Dystrybucja kart do POZ lub listami poleconymi ze zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru (karta i zabezpieczony PIN osobną przesyłką). 

POZ przechowuje nieodebrane karty. 

Użytkownik karty 

Świadczeniobiorca lub 

osoba bez prawa do 

świadczenia 

Odbiór karty w POZ lub odebranie listu poleconego. 

 Jeżeli karta nie została odebrana z POZ po określonym czasie karty wysyłane są 

do NFZ. 

NFZ Zniszczenie nieodebranych kart.  

Po zniszczeniu karty wnioskodawca może złożyć wniosek o ponowne wydanie 

karty. 

Wykorzystywane aplikacje 

1. Centralny Wykaz Ubezpieczonych 

2. SZUK 

Usługi Etap 

U14. Wykorzystanie mechanizmów logowania ZIP, profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego, 

konta ZUS (innymi dopuszczonymi przez NFZ) do portalu SZUK. 

1 

U15. Personalizacja kart, produkcja kart KUZ. Dystrybucja do POZ lub dystrybucja na wybrany 

adres 

1 

U16. Potwierdzenie wydania karty KUZ przez Pracownika POZ w portalu SZUK. 1 

U17. Uzyskanie informacji o statusie i miejscu przechowywania karty. 1 

Inne istotne informacje 

Przyjęte pryncypia procesu: 

1. Proces jest uruchamiany zgodnie ze zdefiniowanym harmonogramem. 

2. Inicjalnie karty KUZ wydawane są tylko osobom zarejestrowanym w CWU. 

3. W CWU nie brakuje wpisów 
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Rysunek 11. Diagram procesu " Wydawanie karty KUZ Świadczeniobiorcom – wydanie inicjalnie” 

 

3.5.1.4. Opis procesu „Wydawanie karty KUZ Świadczeniobiorcom – ponowne 
wydanie karty” 

Tabela 15. Proces „Wydawanie karty KUZ Świadczeniobiorcom – ponowne wydanie karty” 

Nazwa procesu Wydawanie karty KUZ Świadczeniobiorcom – ponowne wydanie karty 

Obszar Wydawanie kart 

Cel Ponowne wydanie karty 

Właściciel NFZ 

Warunki rozpoczęcia Zgłoszenie zniszczenia lub zgubienia karty 

Reklamacja karty (np. niedostarczona przesyłka) 

Zmiana danych (np. zmiana nazwiska) 

act 3.3. Wydawanie karty KUZ Świadczeniobiorcom – wydanie inicjalne
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Rezultat wykonania Wydanie karty KUZ 

Potwierdzenie odebrania karty 

Aktualizacja rejestru wydanych kart w SZUK 

Aktualizacja zakładki „status karty KUZ” na portalu SZUK 

OPIS 

Aktorzy Zadania/czynności/podprocesy 

Wnioskodawca 

Świadczeniobiorca lub 

osoba bez prawa do 

świadczenia 

Zgłoszenie za pomocą portalu SZUK lub Help Desk zniszczenia lub zgubienia lub 

reklamacji karty lub zgłoszenie aktualizacji danych personalnych (np. zmiana 

nazwiska) (ostania usługa nie dotyczy zgłoszeń przez Help Desk). Alternatywnie 

składa wniosek  w OW NFZ. 

Wnioskodawca 

Świadczeniobiorca lub 

osoba bez prawa do 

świadczenia 

Loguje się do portalu SZUK.  

Wypełnia wniosek o wysyłkę karty na wskazany przez siebie adres.  

Osoba bez prawa do świadczeń będzie mogła otrzymać kartę, jeżeli wypełni 

wniosek i wniesie opłatę za wydanie i dystrybucję karty. 

Wysyłana jest karta oraz oddzielnie koperta z zabezpieczonym kodem PIN. 

Opłata „listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru” (6 PLN). 

Uwaga: Opłacone przesyłki wysyłane są w terminie 7 dni roboczych od daty 

zaksięgowania wpłaty. 

SZUK Wybiera zakres danych niezbędny do personalizacji i produkcji kart na 

podstawie warunków opisanych w poprzednich krokach. 

Przesłanie danych świadczeniobiorców do podmiotu personalizującego. 

SZUK Przesłanie danych świadczeniobiorców do podmiotu personalizującego. 

Usługa realizowana przez 

podmiot personalizujący 

Personalizacja kart, produkcja kart. 

Podmiot personalizujący Wysyła informacje do NFZ o statusie karty (wydana i data wysłania, błąd i kod 

błędu). 

Podmiot personalizujący Dystrybucja kart listami poleconymi (karta i zabezpieczony PIN osobną 

przesyłką). 

Użytkownik karty 

Świadczeniobiorca lub 

osoba bez prawa do 

świadczenia 

Odebranie listu poleconego. 

 Podmiot personalizujący Jeżeli użytkownik karty nie odbierze karty jest ona wysyłana do NFZ .   

NFZ Zniszczenie nieodebranych kart.  

Po zniszczeniu karty wnioskodawca może złożyć wniosek o ponowne wydanie 

karty. 

Wykorzystywane aplikacje 

1. Centralny Wykaz Ubezpieczonych 
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2. Zintegrowany Informator Pacjenta 

3. SZUK 

4. Help Desk 

Usługi Etap 

U13 Zgłoszenie za pomocą portalu SZUK, Help Desk lub poprzez OW NFZ zniszczenia lub zgubienia 

karty lub zgłoszenie aktualizacji danych personalnych (np. zmiana nazwiska) lub reklamacja. 

1 

U14. Wykorzystanie mechanizmów logowania ZIP, profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego, 

konta ZUS (innymi dopuszczonymi przez NFZ) do portalu SZUK. 

1 

U15. Personalizacja kart, produkcja kart KUZ. Dystrybucja do POZ  lub dystrybucja na wybrany 

adres 

1 

U16. Potwierdzenie wydania karty KUZ przez Pracownika POZ w portalu SZUK. 1 

U17. Uzyskanie informacji o statusie i miejscu przechowywania karty. 1 

Inne istotne informacje 

Przyjęte pryncypia procesu: 

1. Karty KUZ wydawane są ponownie osobom, które już wcześniej miały wydaną kartę KUZ (ich dane są 

już w SZUK) 

2.  
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Rysunek 12. Diagram procesu „Wydawanie karty KUZ Świadczeniobiorcom – ponowne wydanie karty” 
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3.5.1.5. Opis procesu „Wydawanie karty KUZ Świadczeniobiorcom – wydanie 
uzupełniające – nowonarodzone dzieci, osoby z CWU po dacie bazowej” 

Tabela 16. Proces „Wydawanie karty KUZ Świadczeniobiorcom – wydanie uzupełniające - nowonarodzone 

dzieci, osoby z CWU po dacie bazowej” 

Nazwa procesu Wydawanie karty KUZ Świadczeniobiorcom – wydanie uzupełniające - dzieci, 

osoby z CWU po dacie bazowej 

Obszar Wydawanie kart 

Cel Wydawanie uzupełniające kart 

Właściciel NFZ 

Warunki rozpoczęcia Nowonarodzone dzieci 

Osoby, które uzyskały prawo do świadczeń po dacie bazowej (po dacie wydania 

inicjalnego) 

Rezultat wykonania Wydanie karty KUZ 

Potwierdzenie odebrania karty 

Aktualizacja rejestru wydanych kart w SZUK 

Aktualizacja zakładki „status karty KUZ” na portalu SZUK 

OPIS 

Aktorzy Zadania/czynności/podprocesy 

SZUK Sprawdza, czy są nowe wpisy w CWU. Parametr konfigurowany przez 

administratora, jak często ma być wykonywane to sprawdzenie. 

Pobiera dane z CWU. 

Świadczeniobiorca Świadczeniobiorca będzie miał czas (do określenia), w którym będzie mógł 

zmienić na wskazany przez siebie adres dostawy. Po tym okresie, jeżeli nie 

zmieni adresu dostawy karta zostanie wysłana na adres, który jest dostępny w 

bazie CWU  (z bazy PESEL lub zgłoszenia ZUS, KRUS, inne) 

Loguje się do portalu SZUK.  

Wypełnia wniosek o wysyłkę karty na wskazany przez siebie adres. 

SZUK Wybiera zakres danych niezbędny do personalizacji i produkcji kart na 

podstawie warunków opisanych w poprzednich krokach. 

Przesłanie danych świadczeniobiorców do podmiotu personalizującego. 

Usługa realizowana przez 

podmiot personalizujący 

Personalizacja kart, produkcja kart. 

Podmiot personalizujący Wysyła informacje do NFZ o statusie karty (wydana i data wysłania, błąd i kod 

błędu). 

Podmiot personalizujący Dystrybucja kart listami poleconymi (karta i zabezpieczony PIN osobną 

przesyłką). 
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Użytkownik karty 

Świadczeniobiorca lub 

osoba bez prawa do 

świadczenia 

Odebranie listu poleconego. 

Podmiot personalizujący Jeżeli użytkownik karty nie odbierze karty jest ona wysyłana do NFZ.   

NFZ Zniszczenie nieodebranych kart.  

Po zniszczeniu karty wnioskodawca może złożyć wniosek o ponowne wydanie 

karty. 

Wykorzystywane aplikacje 

1. Portal SZUK 

Usługi Etap 

U14. Wykorzystanie mechanizmów logowania ZIP, profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego, 

konta ZUS (innymi dopuszczonymi przez NFZ) do portalu SZUK. 

1 

U17. Uzyskanie informacji o statusie i miejscu przechowywania karty. 1 

Inne istotne informacje 

Przyjęte pryncypia procesu: 

1. Karty KUZ wydawane są osobom zarejestrowanym w CWU. 

2. W CWU nie brakuje wpisów 
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Rysunek 13. Diagram procesu " Wydawanie karty KUZ Świadczeniobiorcom – wydanie uzupełniające – 

nowonarodzone dzieci, osoby z CWU po dacie bazowej” 
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3.5.1.6. Opis procesu „Wydawanie karty KUZ Świadczeniobiorcom – na 
wniosek” 

Tabela 17. Proces „Wydawanie karty KUZ Świadczeniobiorcom – na wniosek” 

Nazwa procesu Wydawanie karty KUZ Świadczeniobiorcom – na wniosek 

Obszar Wydawanie kart 

Cel Wydanie kart 

Właściciel NFZ 

Warunki rozpoczęcia Zgłoszenie do OW NFZ 

Utworzone konto w Portalu SZUK – zalogowanie na portalu SZUK 

Rezultat wykonania Wydanie karty KUZ 

Potwierdzenie odebrania karty 

Aktualizacja rejestru wydanych kart w SZUK 

Aktualizacja zakładki „status karty KUZ” na portalu SZUK 

OPIS 

Aktorzy Zadania/czynności/podprocesy 

Świadczeniobiorca Zgłasza się do OW NFZ, wypełnia papierowy wniosek o wydane karty KUZ. 

Pracownik OW NFZ Sprawdza tożsamość świadczeniobiorcy i wprowadza dane do wydania karty 

KUZ do systemu SZUK. 

Świadczeniobiorca Loguje się do portalu SZUK.  

Wypełnia wniosek o wydanie i wysyłkę karty na wskazany przez siebie adres.  

Wysyłana jest karta oraz oddzielnie koperta z zabezpieczonym kodem PIN. 

 

Świadczeniobiorca Jeżeli jest konieczne (np. osoba nie ma prawa do świadczenia) 

świadczeniobiorca wnosi opłatę za wydanie lub/i wysłanie karty na wskazany 

adres. 

SZUK Wybiera zakres danych niezbędny do personalizacji i produkcji kart na 

podstawie warunków opisanych w poprzednich krokach. 

Przesłanie danych świadczeniobiorców do podmiotu personalizującego. 

Usługa realizowana przez 

podmiot personalizujący 

Personalizacja kart, produkcja kart. 

Podmiot personalizujący Wysyła informacje do NFZ o statusie karty (wydana i data wysłania, błąd i kod 

błędu). 

Podmiot personalizujący Dystrybucja kart listami poleconymi (karta i zabezpieczony PIN osobną 

przesyłką). 

 Podmiot personalizujący Jeżeli użytkownik karty nie odbierze karty jest ona wysyłana do NFZ.   
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NFZ Zniszczenie nieodebranych kart.  

Po zniszczeniu karty wnioskodawca może złożyć wniosek o ponowne wydanie 

karty. 

Wykorzystywane aplikacje 

1. Portal SZUK 

Usługi Etap 

U14. Wykorzystanie mechanizmów logowania ZIP, profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego, 

konta ZUS (innymi dopuszczonymi przez NFZ) do portalu SZUK. 

1 

U17. Uzyskanie informacji o statusie i miejscu przechowywania karty. 1 

Inne istotne informacje 

Opłaty za wysyłkę kart KUZ na wskazany adres pobierane są tylko w okresie wydania inicjalnego. Wydanie 

uzupełniające jest wysyłane na adres korespondencyjny lub zamieszkania bez dodatkowych opłat. 

Osoba nie musi mieć uprawnień do świadczeń, jego dane nie muszą się znajdować w CWU. W takim 

przypadku osoba ponosi opłatę za wydanie karty KUZ. 
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Rysunek 14. Diagram procesu „Wydawanie karty KUZ Świadczeniobiorcom – na wniosek” 
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3.5.2. Procesy obszaru „Eksploatacja i utrzymanie systemu kart 
NFZ” 

3.5.2.1. Opis procesu „Odnawianie certyfikatów na karcie KSA” 

Tabela 18. Proces „Odnawianie certyfikatów na karcie KSA” 

Nazwa procesu Administrowanie kartami KUZ i KSA 

Obszar Eksploatacja i utrzymanie systemu kart NFZ 

Cel Wydanie nowego certyfikatu na karcie KSA 

Właściciel NFZ 

Warunki rozpoczęcia Nie dotyczy 

Rezultat wykonania Wydany nowy certyfikat na karcie KSA. 

OPIS 

Aktorzy Zadania/czynności/podprocesy 

SZUK Powiadomienie pracownika Świadczeniodawcy (z poziomu Portalu 

Świadczeniodawcy) o zbliżającym się końcu ważności certyfikatu. 

Pracownik 

Świadczeniodawcy 

Jeżeli nie minął okres ważności certyfikatu loguje się do portalu SZUK. 

Pracownik 

Świadczeniodawcy 

Wywołuje usługę odblokowania funkcji identyfikacji i uwierzytelnienia on-line za 

pomocą karty, podaje PIN (czynność możliwa w przypadku nieaktywowanej 

wcześniej funkcji). 

Pracownik 

Świadczeniodawcy 

Jeżeli okres ważności certyfikatu minął zgłasza się do oddziału NFZ. 

Pracownik oddziału NFZ Weryfikacja tożsamości Pracownika Świadczeniodawcy. 

Pracownik oddziału NFZ Osadzanie na karcie nowych kluczy i certyfikatów, zostają wydrukowane nowe 

kody PIN/PUK i przekazane Pracownikowi Świadczeniodawcy w tzw. bezpiecznej 

kopercie. 

SZUK Zarejestrowanie wydania nowego certyfikatu. 

Wykorzystywane aplikacje 

1. SZUK     

2. PKI NFZ 

Usługi Etap 

U14. Wykorzystanie mechanizmów logowania  1 

Inne istotne informacje 

Brak 
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Rysunek 15. Diagram procesu "Odnawianie certyfikatów na karcie KSA” 

 

3.5.2.2. Opis procesu „Administrowanie kartami KUZ i KSA – przez 
użytkownika” 

Tabela 19. Proces „Administrowanie kartami KUZ i KSA – przez użytkownika” 

Nazwa procesu Administrowanie kartami KUZ i KSA – przez użytkownika 

Obszar Eksploatacja i utrzymanie systemu kart NFZ 

Cel Utrzymanie systemu kart (zarządzanie zmianą) 

Właściciel NFZ 

Warunki rozpoczęcia Nie dotyczy 

Rezultat wykonania Zrealizowana zmiana 

OPIS 

Aktorzy Zadania/czynności/podprocesy 
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Użytkownik karty  

(Świadczeniobiorca - KUZ, 

Pracownik 

Świadczeniodawcy – KSA) 

Loguje się na portalu SZUK 

Użytkownik karty  

(Świadczeniobiorca - KUZ, 

Pracownik 

Świadczeniodawcy – KSA) 

W ramach administrowania kartami KUZ i KSA na portalu SZUK realizowane są 

następujące czynności administracyjne: 

· Wczytanie i uruchomienie kluczy i certyfikatów kwalifikowanych, 

możliwych do uzyskania w komercyjnym centrum certyfikacji kluczy 

(dotyczy tylko KUZ) 

· Zmiana kodu PIN. 

Pracownik oddziału NFZ Weryfikacja tożsamości Pracownika Świadczeniobiorcy. 

Pracownik oddziału NFZ W ramach administrowania kartami KUZ i KSA w OW NFZ realizowane są 

następujące czynności administracyjne: 

· Wczytanie i uruchomienie kluczy i certyfikatów kwalifikowanych, 

możliwych do uzyskania w komercyjnym centrum certyfikacji kluczy 

(dotyczy tylko KUZ) 

· Zmiana kodu PIN. 

SZUK Realizacja wybranych usług. 

Wykorzystywane aplikacje 

1. SZUK 

2. Aplikacja do zmiany PIN (middleware) 

3. PKI NFZ 

Usługi Etap 

U13 Zgłoszenie za pomocą portalu SZUK, Help Desk lub poprzez OW NFZ zniszczenia lub zgubienia 

karty lub zgłoszenie aktualizacji danych personalnych (np. zmiana nazwiska) lub reklamacja. 

1 

Inne istotne informacje 

Brak 
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Rysunek 16. Diagram procesu " Administrowanie kartami KUZ i KSA – przez użytkownika 

 

3.5.2.3. Opis procesu „Administrowanie kartami KUZ i KSA – „globalne”” 

Tabela 20. Proces „Administrowanie kartami KUZ i KSA – „globalne”” 

Nazwa procesu Administrowanie kartami KUZ i KSA – „globalne” 

Obszar Eksploatacja i utrzymanie systemu kart NFZ 

Cel Utrzymanie systemu kart (zarządzanie zmianą) 

Właściciel NFZ 

Warunki rozpoczęcia Nie dotyczy 

Rezultat wykonania Zrealizowana zmiana 

OPIS 

Aktorzy Zadania/czynności/podprocesy 

Administrator SZUK, 

Uprawniony 

Świadczeniobiorca 

W ramach administrowania kartami KUZ i KSA realizowane są następujące 

czynności administracyjne (działania ad-hoc): 

· Zarządzanie apletami na karcie KUZ, KSA 

· Uruchomienie dodatkowej usługi karty KUZ, KSA 

· Zasilenie i aktualizacja danych znajdujących się na karcie (w tym m.in. 

medycznych danych ratunkowych znajdujących) (dotyczy tylko KUZ) 

· Wczytanie i uruchomienie kluczy i certyfikatów kwalifikowanych, 

możliwych do uzyskania w komercyjnym centrum certyfikacji kluczy 

(dotyczy tylko KUZ) 
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Wykorzystywane aplikacje 

1. SZUK 

2. Aplikacja do zmiany PIN (middleware) 

3. PKI NFZ 

4. P1 CSIOZ 

Usługi Etap 

U13 Zgłoszenie za pomocą portalu SZUK, Help Desk lub poprzez OW NFZ zniszczenia lub zgubienia 

karty lub zgłoszenie aktualizacji danych personalnych (np. zmiana nazwiska) lub reklamacja. 

1 

Inne istotne informacje 

Brak 

 

 

Rysunek 17. Diagram procesu "Administrowanie kartami KUZ i KSA - "globalne" 
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3.5.2.4. Opis procesu „Obsługa zgłoszeń Help Desk” 

Tabela 21. Proces „Obsługa zgłoszeń Help Desk” 

Nazwa procesu Obsługa zgłoszeń Help Desk 

Obszar Eksploatacja i utrzymanie systemu kart NFZ 

Cel Udzielenie informacji lub rozwiązanie zgłoszonego problemu 

Właściciel NFZ 

Warunki rozpoczęcia Nie dotyczy 

Rezultat wykonania Obsłużenie zgłoszenia 

OPIS 

Aktorzy Zadania/czynności/podprocesy 

Zgłaszający Kontakt z Help Desk (telefoniczny, bezpośrednio w OW NFZ). 

Pracownik Help Desk Identyfikacja zgłoszenia, opis i kategoryzacja zgłoszenia. 

Pracownik Help Desk Przekazanie zgłoszenia do 2 linii wsparcia (opcjonalnie). 

Pracownik Help Desk Zidentyfikowanie błędu w systemie i przekazanie podmiotowi serwisującemu 

(opcjonalnie). Poszukiwanie i rozwiązanie problemu (opcjonalnie). 

Pracownik Help Desk Realizacja zgłoszenia. 

Wykorzystywane aplikacje 

1. SZUK 

2. Help Desk 

Usługi Etap 

U13 Zgłoszenie za pomocą portalu SZUK, Help Desk lub poprzez OW NFZ zniszczenia lub zgubienia 

karty lub zgłoszenie aktualizacji danych personalnych (np. zmiana nazwiska) lub reklamacja. 

1 

Inne istotne informacje 

Brak 
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Rysunek 18. Diagram procesu "Obsługa zgłoszeń Help Desk” 
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3.5.2.5. Opis procesu „Unieważnienie karty KSA w przypadku śmierci 
Pracownika Świadczeniodawcy” 

Tabela 22. Proces „Unieważnienie karty KSA w przypadku śmierci Pracownika Świadczeniodawcy”” 

Nazwa procesu Unieważnienie karty KSA w przypadku śmierci Pracownika Świadczeniodawcy” 

Obszar Eksploatacja i utrzymanie systemu kart NFZ 

Cel Unieważnienie karty 

Właściciel NFZ 

Warunki rozpoczęcia Automatyczne działanie systemu w ustalonym czasie. 

Rezultat wykonania Unieważnienie karty KSA. 

OPIS 

Aktorzy Zadania/czynności/podprocesy 

SZUK Pobranie informacji z bazy CWU danych dotyczących zgonów. System 

porównuje wyniki z listą wystawionych kart. 

SZUK Unieważnienie karty KSA. 

Wykorzystywane aplikacje 

1. SZUK 

2. CWU 

Usługi Etap 

U19. Unieważnienie karty. 1 

U18. Pobranie danych z CWU (dane o zmarłych). 1 

Inne istotne informacje 

Brak 
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Rysunek 19. Diagram procesu "Unieważnienie karty KSA w przypadku śmierci Pracownika 
Świadczeniodawcy” 
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3.5.2.6. Opis procesu „Unieważnienie karty KUZ” 

Tabela 23. Proces „Unieważnienie karty KUZ” 

Nazwa procesu Unieważnienie karty KUZ 

Obszar Eksploatacja i utrzymanie systemu kart NFZ 

Cel Unieważnienie karty 

Właściciel NFZ 

Warunki rozpoczęcia Wniosek papierowy lub elektroniczny 

Rezultat wykonania Unieważniona karta KUZ 

OPIS 

Aktorzy Zadania/czynności/podprocesy 

Świadczeniobiorca Kontaktuje się z infolinią Help Desk. 

Świadczeniobiorca Podaje hasło blokujące. 

Świadczeniobiorca Wypełnia w oddziale NFZ papierowy wniosek o unieważnienie karty KUZ. 

Pracownik oddziału NFZ Potwierdza tożsamość składającego wniosek papierowy i wprowadza go do 

systemu. 

Pracownik oddziału NFZ Unieważnienie karty KUZ decyzją NFZ po powzięciu informacji o posługiwaniu 

się kartą niezgodnie z zapisami polityki certyfikacji zgodnie, z którą została 

wydana. 

Unieważnienie karty KUZ w związku z informacją z CWU o zgonie. 

SZUK Unieważnienie karty KUZ. 

Wykorzystywane aplikacje 

1. SZUK 

Usługi Etap 

Brak Nd 

Inne istotne informacje 

Brak 
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Rysunek 20. Diagram procesu " Unieważnienie karty KUZ” 
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3.6. Analiza luk 

Badanie różnic pomiędzy stanem obecnym, a docelowym procesów wskazuje na konieczność 
wprowadzenia istotnych zmian w procesach realizowanych po stronie Świadczeniodawców. 

Konieczne jest również przemodelowanie procesów po stronie NFZ. 

Zmiany dotyczą opisanych w poprzednich rozdziałach procesów merytorycznych. Poniżej 
przedstawiono podsumowanie kluczowych zmian w procesach. 

· Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

Zmiany dotyczą sposobu rejestracji pacjenta w miejscu udzielenia świadczenia (np. 
POZ, uzdrowisko) oraz wprowadzenia potwierdzenia faktu wykonania usług 
medycznych. Pacjent obecnie jest rejestrowany w oparciu o dowód osobisty, 
wprowadzaną zmianą w I fazie jest dodatkowe potwierdzenie jego obecności poprzez 

podpisanie się kartą. W II fazie czynność potwierdzenia rejestracji zastąpiona zostanie 

potwierdzeniem kartą realizacji usług medycznych po ich wykonaniu. 

Powyższe implikuje konieczność dodania do obecnie realizowanych procesów 
czynności złożenia podpisu kartą, jednokrotnie lub wielokrotnie u danego 
Świadczeniodawcy. Dodatkową opcjonalną czynnością w fazie III będzie możliwość 
odczytu medycznych danych ratunkowych z karty KUZ. 

Pozostałe czynności w ramach procesu udzielania Świadczeń opieki zdrowotnej nie 
ulegną zmianie i ich przebieg zależeć będzie od specyfiki i decyzji poszczególnych 

Świadczeniodawców. 

· Sprawozdawanie świadczeń 

W zakresie sprawozdawania świadczeń możliwe będzie podpisanie całości 
sprawozdania kartą KSA. Pozostałe czynności w ramach sprawozdawania świadczeń 
nie ulegną zmianie. Podstawowa różnicą w stosunku do stanu obecnego będzie zakres 
rekordu sprawozdawczego, który uzupełnia dane dot. użycia kart KUZ i KSM. 

· Walidacja i weryfikacja danych sprawozdawczych z realizacji świadczeń opieki 
zdrowotnej 

W ramach walidacji i weryfikacji nastąpi sprawdzenie danych związanych 
z podpisanymi zestawami danych, związanych z użyciem kart KUZ i KSM. Zmienią się 
również algorytmy walidacji i weryfikacji. Pozostałe czynności w ramach procesu nie 
ulegną zmianie. 

· Wystawianie i realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne 

Kart KUZ i KSM mogą służyć do składania podpisów elektronicznych, zastępując 
podpisy odręczne obecnie funkcjonujące w procesach dystrybucji, tj.: 

o podpisu kartą KSM zlecenia na środek zaopatrzenia medycznego, 

o podpisu kartą KSM faktu wydania środka zaopatrzenia medycznego oraz kartą 
KUZ osoby odbierającej. 
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Dodatkowo istotną zmianą w stosunku do obecnego stanu jest wdrożenie nowych procesów 
zasobowych po stronie NFZ, związanych z wydawaniem, administrowaniem systemu kart oraz 
wsparciem dla użytkowników kart. 

3.7. Opracowanie podejścia do zmian procesów 

Zarządzanie zmianami procesów oznacza transformację ze stanu wyjściowego (obecny sposób 
realizacji procesów: AS-IS) do nowego, docelowego i wdrożonego modelu funkcjonowania 
(stan TO-BE). Transformacja procesów wymaga realizacji następujących sposobów 
implementacji zmian: 

· aktywne angażowanie interesariuszy, wewnętrznych w postaci departamentów 
merytorycznych NFZ, jak i zewnętrznych w szczególności Świadczeniobiorców 
(Pacjentów), Świadczeniodawców, MZ, MSW, ZUS, KRUS, Samorządy Zawodów 
Medycznych, na etapie realizacji pilotażu oraz wdrożenia ogólnopolskiego, 

· zaangażowanie właściwych osób do wprowadzenia zmian w procesach, zarówno po 
stronie NFZ, jak i Świadczeniodawców, 

· odpowiednio wczesne informowanie i promowanie wdrażanych zmian, 

· zorientowanie przekazu informacyjnego na korzyści dla świadczeniodawców 
i pacjentów. 

 

3.8. Zidentyfikowane usługi 

3.8.1. Kategorie usług 

W dokumencie stosowano pojęcie usług, zidentyfikowane sklasyfikowano w 3 kategorie, które 
przekładają się na specyfikację komponentów RUM II. 

Tabela 24. Kategorie usług RUM II 

Kategoria Opis 

Karty Dotyczy wydania i użycia kart KUZ i KSA. 

SZUK Dotyczy systemu SZUK oraz powiązanych funkcji Help Desk. 

Interfejsy Usługi świadczone pomiędzy systemami. 
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3.8.2. Wykaz usług 

Wykaz zidentyfikowanych w ramach analizy procesów usług, przedstawiono w poniższej 
tabeli. 

Tabela 25. Wykaz usług RUM II 

Id Nazwa Kategoria 

U1 Wykonanie za pomocą karty KUZ podpisu medycznego. Karty 

U2 Wykonanie za pomocą karty KSA podpisu elektronicznego. Karty 

U3 Wykonanie za pomocą karty KSM podpisu elektronicznego. Karty 

U4 Odpytanie systemu PKI NFZ o informację czy karta nie jest unieważniona. Interfejsy 

U5 Autoryzacja kartą KSM dostępu do medycznych danych ratunkowych zawartych 

na karcie KUZ.  

Karty 

U6 Odczyt medycznych danych ratunkowych z karty KUZ. Karty 

U7 Zalogowanie do systemu eWUŚ z wykorzystaniem karty KSA. Interfejsy 

U8 Zalogowanie do systemu eWUŚ z wykorzystaniem karty KSM. Interfejsy 

U9 Składanie wniosków o wydanie KSA, zmiana danych wydanych kart KSA. SZUK 

U10 Produkcja, personalizacja kart KSA i bezpiecznych kopert. Dystrybucja do 

Oddziału NFZ. 

Karty 

U11 Potwierdzenie wydania karty KSA za pomocą odczytania kodu kreskowego z 

potwierdzenia odebrania karty. 

SZUK 

U12 Aktywacja karty KSA przez użytkownika; zmiana PINu transportowego na PIN 

docelowy za pomocą oprogramowania dostępnego na portalu NFZ. 

SZUK 

U13 Zgłoszenie za pomocą portalu SZUK, Help Desk lub poprzez OW NFZ zniszczenia 

lub zgubienia karty lub zgłoszenie aktualizacji danych personalnych (np. zmiana 

nazwiska) lub reklamacja. 

SZUK 

U14 Wykorzystanie mechanizmów logowania ZIP, profilu zaufanego, podpisu 

kwalifikowanego, konta ZUS (innymi dopuszczonymi przez NFZ) do portalu 

SZUK. 

Interfejsy 

U15 Personalizacja kart, produkcja kart KUZ. Dystrybucja do POZ lub dystrybucja na 

wybrany adres 

Karty 

U16 Potwierdzenie wydania karty KUZ przez Pracownika POZ w portalu SZUK. SZUK 

U17 Uzyskanie informacji o statusie i miejscu przechowywania karty. SZUK 

U18 Pobranie danych z CWU. Interfejsy 

U19 Unieważnienie karty. SZUK 
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