
 

Kto może mieć własne konto 
zdrowotne w ZIP 

 
Osobiste konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta może 
mieć każda osoba pełnoletnia, ubezpieczona lub uprawniona - 
obecnie lub wcześniej. 
 

  
 
Osobiste konto w ZIP to dostęp do informacji:  

 o Twoim leczeniu od 2008 roku 
 o wykonanych badaniach 
 o kosztach badań 
 o zrealizowanych receptach 
 o wizytach u lekarza rodzinnego 
 o płaconych składkach   

 

ZIP - wszystko o twoim leczeniu 

 

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ  
w Gdańsku  - www.nfz-gdansk.pl 
Tu otrzymasz dostęp do ZIP i informacje: 
Gdańsk – ul. Podwale Staromiejskie 69  
tel. 58 321-86-26, 58 321-86-35 
Gdynia – ul. Śląska 53,  tel.  58 622-64-68 
Słupsk – ul. Poniatowskiego 4,   
tel. 59 840-29-86, wew. 111 
Chojnice – ul. Leśna 10, tel. 52 397-46-81 
Malbork – Pl. Słowiański 17, tel.  55 273-46-83  
Informacja telefoniczna  od 16 do 8 oraz przez całą 
dobę w dni wolne od pracy – tel. 58 728 29 98 
Bezpłatna infolinia   -  tel. 800 133 773 
 

 
 

 
WSZYSTKO  
O TWOIM  
LECZENIU 

 
 
 
 

www.zip.nfz.gov.pl 
 

Kompleksowy informator  
 z chronionym dostępem  

do OSOBISTEGO KONTA PACJENTA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Osoby 
ubezpieczone  

(w tym 
członkowie    

rodzin) 

Osoby 
 ubezpieczające 
się dobrowolnie  

 

 

 Osoby 
nieubezpieczone 

uprawnione do 
świadczeń 

Osoby 
nieubezpieczone 

ale mające 
prawo do 
świadczeń  

w przeszłości 

Wygodny, pełny 
dostęp 

dostęp z domu przez 

 24 godziny na dobę, 

 7 dni w tygodniu,  

365 dni w roku 

Indywidualizacja 

łatwa w obsłudze 

 wyszukiwarka, dane 

 zebrane na potrzeby 

 konkretnego  

pacjenta 

Aktualność danych 

stała synchronizacja 

i  aktualizacja danych 

Bezpieczeństwo 
danych  

zgodnie z przepisami o 
ochronie danych 

osobowych 

 

http://www.nfz-gdansk.pl/


Czym jest ZIP 
 
Zintegrowany Informator Pacjenta to ogólnopolski serwis internetowy, 
w którym znajdziesz wszystko o leczeniu w ramach  NFZ.  
ZIP składa się z czterech głównych części:  

 
Dwie zakładki są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu 

 

 
Twój Portal – są tu informacje o zasadach korzystania z opieki 
zdrowotnej w Polsce i poza jej granicami.    
 

 
Gdzie się leczyć - to informator o gabinetach zabiegowych, lekarskich, 
przychodniach i szpitalach, ich adresy i telefony, jak do nich trafić, w 
jakich godzinach są otwarte, adresy ich stron internetowych, gdzie są 
apteki i punkty apteczne, w których placówkach są podjazdy dla 
wózków inwalidzkich. 

           
Dwie zakładki są udostępniane tylko zarejestrowanym użytkownikom 

 

 
Rejestr Usług Medycznych – tutaj znajdziesz dane o swoim leczeniu, 
badaniach, pobytach w szpitalu i ich kosztach.   
 
 

 
Prawo do świadczeń zdrowotnych – tutaj sprawdzisz, czy jesteś 
ubezpieczony, ile wynoszą Twoje składki. 
 
 
 
 
 
 
 

Co znajdziemy w ZIP 

 
Informacje:    
 gdzie się leczyć  
 gdzie szukać pomocy w nagłych przypadkach 
 gdzie wykonać badanie profilaktyczne    
 jak korzystać z opieki zdrowotnej  
 kiedy można się zarejestrować do poradni lub na 

zabiegi   
 kiedy przyjmuje lekarz specjalista 
 jakie jest wyposażenie placówki medycznej 
 jak dojechać do przychodni lub szpitala   
 gdzie jest to miejsce na mapie    
 czy placówka ma parking 
 czy w budynku jest winda  
 czy jest podjazd dla wózków i łazienka dla 

niepełnosprawnych,  
 adresy aptek i punktów aptecznych  
 gdzie można zarejestrować wniosek na wózek 

ortopedyczny czy pieluchomajtki 
 zasady leczenia za granicą 
 czy mamy prawo do opieki zdrowotnej     
 prawa pacjenta 
 uprawnienia szczególne   

Jak uzyskać dostęp do 
własnego konta w ZIP? 

 
 

     
 

Dostęp do danych o własnym leczeniu i jego kosztach otrzymamy  
w  lokalnej placówce Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 do placówki NFZ należy przyjść z dowodem osobistym lub 
paszportem; nadawanie uprawnień do osobistego konta 
zdrowotnego odbywa się na podstawie danych zawartych 
 w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych     

lub  

 wypełnić na stronie internetowej ZIP  wniosek o dostęp  
do swoich danych, a potem dostarczyć go do najbliższej 
siedziby NFZ mając przy sobie dokument tożsamości 
wymieniony we wniosku 
 

Wystarczy jedna wizyta w najbliższym Oddziale NFZ! 
 

 założenie własnego konta zdrowotnego w ZIP 
zajmie kilka minut  

 należy mieć przy sobie dowód osobisty lub 
paszport 

 wniosek można wcześniej wypełnić na stronie 
internetowej ZIP      
 
 
 
 

 

https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/
https://zip.nfz.gov.pl/GSL/
https://zip.nfz.gov.pl/ap-zipmed/
https://zip.nfz.gov.pl/ap-zipubz/

