
Obowiązek aktualizacji adresu elektronicznego i adresu elektronicznej skrzynki 
podawczej,  

 
Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że zgodnie z  art. 8 ustawy o zmianie 

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
oraz niektórych innych ustaw z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 399), 
świadczeniodawcy, osoby uprawnione w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 
refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 357) oraz apteki były zobowiązane 
do przekazania Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz ministrowi właściwemu do 
spraw zdrowia adresu elektronicznego i/ lub adresu elektronicznej skrzynki podawczej 
podmiotu publicznego, na który będzie doręczana korespondencja w celu realizacji 
zadań, o których mowa w dziale IIIA i art. 173 ustawy. 

Informujemy, że pomimo ustawowego obowiązku część podmiotów nie 
przekazała danych dotyczących adresu e-mail lub elektronicznej skrzynki 
podawczej (ESP) w ustawowym terminie do dnia 1 grudnia 2019 r.   
 

Przepisy art. 16 ust. 1a ustawy  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. 
poz. 346), nakładające obowiązek posiadania ESP stosuje się do podmiotów 
publicznych realizujących zadania publiczne określone przez ustawy;  

 zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych w formie jednostek budżetowych 
i samorządowych zakładów budżetowych,  

 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ) oraz spółek 
wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 
takich jak: spółki kapitałowe  powstałe z przekształcenia samodzielnych publicznych 
zakładów opieki  oraz spółki kapitałowe utworzone i prowadzone przez Skarb Państwa, 
jednostkę samorządu terytorialnego lub publiczną uczelnię medyczną  

Pozostałe podmioty muszą podać wyłącznie adres e-mail. 
 
Dolnośląski Oddział Wojewódzki zwraca się z prośbą o weryfikację danych w Portalu 

NFZ w nieprzekraczalnym terminie do dnia  27 maja 2020 r.  

1. Prawidłowe dane dotyczące świadczeniodawców powinny znaleźć się w Portalu 

NFZ  

Portal Świadczeniodawcy > Moje pełne dane (Portal Potencjału) > Dane 

świadczeniodawcy > Dane kontaktowe 

 



 

1. Prawidłowe dane dotyczące aptek powinny znaleźć się w Portalu NFZ  

Portal Świadczeniodawcy > Moje pełne dane (Portal Potencjału) > Dane 

świadczeniodawcy > zakładka: Dane podstawowe -> Dane kontaktowe 

 

 

2. Prawidłowe dane dotyczące osób uprawnionych w rozumieniu ustawy z dnia 

12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych  

 



 

 

Jeśli dane we wskazanych w instrukcji polach są prawidłowe prosimy weryfikację 

uznać za zakończoną. Nie wymagamy informacji potwierdzającej prawidłowość 

danych. 

Wyłącznie w razie braków lub konieczności ich poprawy prosimy o przesłanie 

wniosku na podany poniżej adres e-mail. 

W przypadku świadczeniodawców za wyjątkiem zaopatrzenia w wyroby medyczne 

umowy@nfz-wroclaw.pl; tel 7979429 

W przypadku świadczeniodawców zaopatrzenia w wyroby medyczne 

magdalena.sady@nfz-wroclaw.pl; tel 7979138,198:  

W przypadku aptek: 

wr.apteki@nfz-wroclaw.pl 

W przypadku osób uprawnionych w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. 

o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

oraz wyrobów medycznych 

infowgl@nfz-wroclaw.pl 
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