Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego
na 48. posiedzeniu Senatu
w dniu 4 lutego 2010 r.
Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz
Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura senatorskiego zg³osili siê wyborcy wskazuj¹cy, i¿ wskutek przeprowadzonej kontroli Najwy¿szej Izby Kontroli oddzia³y terenowe Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych przesta³y wydawaæ
osobom ubezpieczonym legitymacje ubezpieczeniowe w formie ksi¹¿eczek, które do tej pory stanowi³y
potwierdzenie posiadanego przez pracowników ubezpieczenia.
Zdajê sobie sprawê z tego, jak du¿y by³ koszt drukowania wy¿ej wspomnianych ksi¹¿eczek, jednak¿e
nie nale¿y zapominaæ, jak wa¿n¹ funkcjê one spe³nia³y. Faktem jest to, ¿e Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych co miesi¹c przekazuje odpowiednie informacje do Narodowego Funduszu Zdrowia, jednak¿e trafiaj¹ one tam z dwu- czy trzymiesiêcznym opóŸnieniem. Co prawda ZUS wskazuje, i¿ wydane
dotychczas ksi¹¿eczki zachowuj¹ swoj¹ wa¿noœæ i na ich podstawie pracownicy mog¹ wykazywaæ prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, jednak ja otrzyma³em wiele niepokoj¹cych sygna³ów, i¿ w praktyce
przychodnie ¿¹daj¹ od pacjentów druków RMUA. Powo³uj¹ siê przy tym na okolicznoœæ, i¿ dotychczasowe ksi¹¿eczki straci³y wa¿noœæ, pomimo i¿ widnieje w nich aktualna pieczêæ pracodawcy potwierdzaj¹ca prawo do ubezpieczeñ.
Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, i¿ druki RMUA wydawane s¹ pracownikom z miesiêcznym opóŸnieniem, to
znaczy w styczniu pracownik otrzymuje druk potwierdzaj¹cy ubezpieczenie w grudniu itd. Nie mo¿na
ich wystawiæ wczeœniej. Ponadto niemo¿noœæ legitymowania siê ksi¹¿eczk¹ i zast¹pienie jej drukiem
RMUA narusza przyznan¹ prawnie ochronê danych osobowych, gdy¿ na drukach tych widnieje informacja o zarobkach pracownika. Nie ma ¿adnych podstaw do tego, aby osoba ubezpieczona by³a niejako
zmuszana do informowania pracowników przychodni o wysokoœci swoich zarobków poprzez przedstawienie im druku RMUA. Narusza to zasadê proporcjonalnoœci i celowoœci.
Dlatego te¿ zwracam siê do Pani Minister z nastêpuj¹cymi pytaniami.
Jaki jest status wydanych do tej pory legitymacji ubezpieczeniowych w formie ksi¹¿eczek, czy zachowuj¹ one wa¿noœæ czy te¿ j¹ trac¹?
W jaki sposób osoby ubezpieczone powinny wykazywaæ siê posiadanym prawem do ubezpieczenia?
Czy zostan¹ wydane karty ubezpieczenia zdrowotnego – a jeœli tak, to kiedy to nast¹pi – skoro ksi¹¿eczki ubezpieczeniowe wydawane by³y tylko na okres przejœciowy, do czasu wprowadzenia wy¿ej wspomnianych kart?

Z powa¿aniem
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