
Warsztaty w ramach projektu 
Grundtvig 

www.toolstofly.grundtvigproject.eu



z cyklu: W świecie cyfrowym
warsztaty na temat

Zajęcia prowadzone są w ramach projektu Grundtvig 
„Tools to Fly” 



Co to jest ZIP?
Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP) – to ogólnopolski serwis 
udostępniany przez NFZ wszystkim chętnym od 1 lipca 2013 r. 

Pozwala on na uzyskanie informacji gromadzonych od 2008 
roku o leczeniu, przepisanych lekach i badaniach refundowanych 
przez NFZ i o kwocie zapłaconej za te świadczenia. ZIP składa się 

z dwóch części ogólnodostępnej i tej widocznej tylko dla 
zarejestrowanych użytkowników.



DLACZEGO WARTO MIEĆ 
DOSTĘP DO ZIP?

• ► Bez wychodzenia z domu możemy sprawdzić nasz 
status ubezpieczenia w eWUŚ

• ► ZIP to wiele informacji praktycznych jak korzysta ć 
z ubezpieczenia i gdzie si ę leczyć

• ► Zyskujemy pełną wiedz ę o naszym leczeniu w ramach 
ubezpieczenia od 2008r.ubezpieczenia od 2008r.

• ► Dowiemy się ile NFZ zapłacił za naszą każdą wizytę 
u lekarza, zabieg w szpitalu, pobyt w sanatorium czy 
refundowane leki

• ► ZIP to system bezpieczny , gwarantuje ochronę danych 
Pacjenta

• ► ZIP to system wygodny , wystarczy jedna wizyta w NFZ, 
by móc bez ograniczeń bezpłatnie korzystać z naszego 
konta

• ► ZIP to system prosty w obsłudze



Jak uzyska ć dost ęp do ZIP u ?
Wejdź na stronę internetową:

zip.nfz.gov.pl 
www.nfz-katowice.plwww.nfz-katowice.pl

infolinia: 32 735 16 00 
e-mail: zip@nfz-katowice.pl



Podstawowe informacje na stronie











*Rejestr Usług Medycznych dostępny po zalogowaniu



*Prawo do świadczeń- opcja  dostępna po zalogowaniu



Karta chipowa



Europejska Karta - EKUZ





















































• Strona logowania do portalu ZIP: 

https://zip.nfz.gov.pl





Zintegrowany Informator Pacjenta

zip.nfz.gov.pl
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Jak uzyskać dostęp do ZIP?
• Wejdź na stronę internetową ZIP – zip.nfz.gov.pl i wypełnij 

formularz rejestracyjny. Sprawdź dokładnie dane, które 
wpisałeś.

• Z wypełnionym formularzem i dokumentem tożsamości, 
który podałeś w formularzu (dowód osobisty lub 
paszport) przyjdź do siedziby oddziału lub do jednego z 
naszych Punktów Informacyjnych (patrz: 

• infolinia: 32 735 16 00• infolinia: 32 735 16 00
• e-mail: zip@nfz-katowice.pl

www.nfz-katowice.pl/. 
• Po sprawdzeniu wszystkich potrzebnych danych 

pracownik Funduszu wyda Ci login i hasło dostępowe do 
Twojego konta w ZIP. 

• Po zalogowaniu się do ZIP system poprosi Cię o zmianę 
hasła, które będzie znane wyłącznie Tobie. Po upływie 24 
godzin uzyskasz dostęp do swego konta.



Kolejne kroki w portalu

1.Otwórz stronę zip.nfz.gov.pl
2.Wybierz opcję: Zaloguj
3.Wpisz login i hasło odebrane w NFZ

Ze względów bezpieczeństwa przy pierwszym Ze względów bezpieczeństwa przy pierwszym 
logowaniu system wymusi zmianę hasła 

otrzymanego z NFZ na własne hasło. Należy je 
zapamiętać lub przechowywać w bezpiecznym 

miejscu.



Nowe hasło musi zawiera ć:

1. przynajmniej jedną WIELKĄ LITERĘ należącą do 
zestawu znaków: 
QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNMŻŹĆŃĄŚŁĘÓ 
2. małe litery należące do zestawu 
znaków: qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmżźćńąśłęó znaków: qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmżźćńąśłęó 
3. przynajmniej jedną cyfr ę należącą do zestawu 
znaków: 0123456789 
4. znak specjalny z zakresu: ! @ - _ # $ & *

• Po zalogowaniu wszystkie cz ęści systemu ZIP s ą do 
Twojej dyspozycji



Już teraz wejd ź na:

zip.nfz.gov.pl
• szczegółowe informacje w oddziale Funduszu lub pod nume rem:

• infolinia: 32 735 16 00











L O G O W A N I E 



Katowice

• infolinia: 32 735 16 00 
• e-mail: zip@nfz-katowice.pl
• www.nfz-katowice.pl• www.nfz-katowice.pl



Biuro Obsługi 
Ubezpieczonych w 

Katowicach

• ul. Kossutha 13, 40-844 
Katowice

• telefon: 32 735 16 00
• email:  zip@nfz-katowice.pl

w BYTOMIU, ul. Karola Miarki 10 
w CHORZOWIE, ul. Katowicka 105 
w CIESZYNIE, ul. Bobrecka 27 
w GLIWICACH, ul. Wincentego Pola 7 
w KŁOBUCKU, ul. 11 Listopada 5A 
w LUBLIŃCU, ul. Sobieskiego 9 
w MYSZKOWIE, ul. Kościuszki 26 
w RACIBORZU, ul. Gamowska 3

Sekcje Obsługi Ubezpieczonych: 



Śląski Oddział Wojewódzki 
NFZ Delegatura

w Gliwicach

• infolinia: 32 237 85 70 

znajduje się  przy ul. Wincentego 
Pola 7 (budynek Gliwickich 

Zakładów Urządzeń Technicznych).

• infolinia: 32 237 85 70 
• e-mail: zip@nfz-katowice.pl
• www.nfz-katowice.pl

Adres:
44-100 Gliwice
ul. Wincentego Pola 7
tel: 32  237-85-70, 237-85-72  fax: 32 237-85-71



Załóż swojemu dziecku konto w ZIP!

Konto w ZIP to między innymi:
możliwość sprawdzenia online, czy 
dziecko jest ubezpieczone,
wirtualna historia leczenia dziecka 
refundowanego przez NFZ – leki, 
wizyty u lekarza, pobyty w szpitalu 
od 2008 roku
możliwość łatwego sprawdzenia, możliwość łatwego sprawdzenia, 
co sfinansował NFZ, zwłaszcza 
jeśli dziecko leczy się przewlekle, 
a jego leczenie opłacane jest przez 
różne instytucje.

Aby mie ć dost ęp do historii leczenia dziecka, dorosły musi zało żyć 
konto dla siebie, poniewa ż logowanie do konta dziecka odbywa si ę 
poprzez konto dorosłego.



Narodowy Fundusz Zdrowia
Śląski Oddział Wojewódzki w KatowicachNFZ



Program warsztatów został opracowany w ramach 
projektu Grundtvig 

www.toolstofly.grundtvigproject.eu

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej


