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Pacjenci	posiadający	prawo	do	świadczeń	
zdrowotnych	na	podstawie	umów	o	

koordynacji	z	UE	i	EFTA



Karta	EKUZ

• Rozporządzenie	Rady	(EWG)	nr	1408/71	z	dnia	14	czerwca	1971	r.	w	sprawie	stosowania	systemów	
zabezpieczenia	społecznego	do	pracowników	najemnych,	osób	prowadzących	działalność	na	własny	
rachunek	i	do	członków	ich	rodzin	przemieszczających	się	we	Wspólnocie	(Dz.	Urz.	WE	L	149	z	
05.07.1971,	str.	2	i	n.,	z	późn.	zm.)	– w	odniesieniu	do	obywateli/osób	ubezpieczonych	w	Islandii,	
Lichtensteinu	i	Norwegii	

• Rozporządzenie	Rady	(EWG)	nr	574/72	z	dnia	21	marca	1972	r.	w	sprawie	wykonywania	rozporządzenia	
(EWG)	nr	1408/71	w	sprawie	stosowania	systemów	zabezpieczenia	społecznego	do	pracowników	
najemnych,	osób	prowadzących	działalność	na	własny	rachunek	i	do	członków	ich	rodzin	
przemieszczających	się	we	Wspólnocie	(Dz.	Urz.	WE	L	74	z	27.03.1972,	str.	1	i	n.,	z	późn.	zm.)	- w	
odniesieniu	do	obywateli/osób	ubezpieczonych	w	Islandii,	Lichtensteinu	i	Norwegii	

• Rozporządzenie	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	(WE)	nr	883/2004	z	dnia	29.04.2004	r.	w	sprawie	
koordynacji	systemów	zabezpieczenia	społecznego	(Dz.	Urz.	UE	L	166	z	dn.	30.04.2004,	s.	1	i	n.)	–
rozporządzenie	podstawowe;	w	odniesieniu	do	obywateli	- osób	ubezpieczonych	w	państwach	
członkowskich	UE	oraz	Szwajcarii

• Rozporządzenie	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	(WE)	nr	987/2009	z	dnia	16.09.2009	r.	dotyczące	
wykonywania	rozporządzenia	nr	883/2004	(Dz.	Urz.	UE	L	284	z	dn.	30.10.2009,	s.	1	i	n.)	- rozporządzenie	
wykonawcze;	w	odniesieniu	do	obywatel	i	- osób	ubezpieczonych	w	państwach	członkowskich	UE	oraz	
Szwajcarii

• Ustawa	z	dnia	27	sierpnia	2004	r.	o	świadczeniach	opieki	zdrowotnej	finansowanych	ze	środków	
publicznych	(Dz.	U.	z	2008	r.	nr	164,	poz.	1027,	z	późn.	zm.)

• Ustawa	z	dnia	8	września	2006	r.	o	Państwowym	Ratownictwie	Medycznym	(dz.	U.	Nr	191,	poz.	1410,	z	
późn.	zm.)



Karta	EKUZ
Europejska	Karta	Ubezpieczenia	Zdrowotnego

• Uprawnia	do	świaczeń	niezbędnych	ze wskazań medycznych w	trakcie
pobytu czasowego w	innym państwie członkowskim UE/EFTA

• EKUZ	to	dowód ubezpieczenia w	instytucjach ubezpieczenia zdrowotngo
stosowany w	innych krajach Unii Europejskiej (UE)	oraz Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)	aniżeli kraj wystawiający kartę!

• EKUZ	wydawany przez NFZ	lub instytucję zagraniczną to	plastikowa karta,	
wielkości bankomatowej,	bez	zdjęcia

• EKUZ	wystawiany jest	na każdego ubezpieczonego z	osobna,	także na
dziecko



Karta	EKUZ	- uprawnienia
EKUZ	uprawnia	do	świadczeń	opieki	zdrowotnej:

• osoby	podróżujące	(głównie)	w	celach	turystycznych
• w	sytuacji	nagłej
• w	zakresie	niezbędnym	z	przyczyn	medycznych,	biorąc	pod	uwagę	

charakter	świadczeń	oraz	przewidywany	czas	pobytu	w	kraju	
UE/EFTA	(Islandia,	Norwegia,	Szwajcaria,	Lichtenstein)

• w	placówkach	mających	umowę	z	tamtejszą	kasą	chorych	
(odpowiednikiem	NFZ)

• na	zasadach	obowiązujących	w	kraju	pobytu



Karta	EKUZ	– termin ważności



Karta	EKUZ



Karta	EKUZ	v.1



Karta	EKUZ	v.2



Karta	EKUZ	z	Austrii – wyjątek	

Zgodnie	z	ustawodawstwem	austriackim	nie	wszystkie	osoby,	które	otrzymały	krajową	Kartą	
Ubezpieczenia	Zdrowotnego	mają	prawo	do	EKUZ.	W	sytuacji,	kiedy	dana	osoba	w	momencie	

otrzymania	krajowej	karty	nie	posiada	prawa	do	EKUZ,	pola	europejskiej	karty	(z	wyjątkiem	pola	
nr	8)	będą	zawierały	jedynie	gwiazdki.	Tak	oznakowana	EKUZ	nie	daje	żadnych	uprawnień	do	

świadczeń	rzeczowych	na	terenie	innego	państwa	członkowskiego	UE/EFTA	zgodnie	z	przepisami
koordynacji	systemów	zabezpieczenia	społecznego.



Karta	EKUZ	z	Belgii	– wyjątek	

Belgijska	karta	z	oznaczeniem	E-111B	uprawnia	wyłącznie	do	świadczeń	szpitalnych.	
W	przypadku	leków	pacjent	ten	ponosi		100%	odpłatność	za	receptę.	



Recepta	dla pacjenta z	Kartą EKUZ

Recepta	uprawniająca	do	świadczenia	na	podstawie	karty	EKUZ	
lub	poświadczenia	NFZ	musi	być	wystawiona	przez	polskiego	
lekarza	na	zasadach	obowiązujących	w	Polsce	lub	w	kraju…

Apteka	wraz	z	zestawieniem	refundacyjnym	przekazuje	do	OW	NFZ	
kserokopię	dokumentu	uprawniającego	do	świadczeń	na	
podstawie	przepisów	o	koordynacji	tj.	karta	EKUZ	lub	formularz	E.



Recepta	dla	pacjenta	z	Kartą	EKUZ

BE Symbol	państwa	widniejący	na	karcie		

x

Artim Vanprosten
Gabelbergerstrase 5

Charleroi
805235239875456852951

Atrox 20mg		2op	x	30	tabl.	

d.s.	2	x	1	tabletka

Numer	karty	EKUZ

30%



Recepta	dla	pacjenta	z	Kartą	EKUZ

BE
x Numer	karty	EKUZ



Recepta	dla	pacjenta	z	Kartą	EKUZ

BE
x Numer	karty	EKUZ



Recepta dla pacjenta z	Kartą EKUZ

Osoba	realizująca	receptę,	w	przypadku	gdy	na	recepcie	nie	
wpisano,	wpisano	w	sposób	nieczytelny	lub	błędny:
- może	uzupełnić	symbol	państwa,	w	którym	zajduje się	

instytucja	ubezpieczająca
- może	uzupełnić	numer	karty	EKUZ	lub	formularza	E
- może	uzupełnić	numer	poświadczenia	wydanego	przez	NFZ

Osoba	wydająca	lek	zamieszcza	te	dane	na	reweresie recepty,		
składa	swój	podpis	oraz	przekazuje	ten	numer	w	komunikacie	
elektronicznym	



Karta	EKUZ	certyfikat zastępczy

Wydawany	jest	przez	kraje	członkowskie	UE/EFTA	
w	języku	urzędowym	państwa,	w	którym	dana	
osoba	jest	ubezpieczona	w	sytuacji	zagubienia	
karty	EKUZ	lub	pilnego	wyjazdu	bez	możliwosci
uzyskania	karty.	
Certyfikat	zastępczy	uprawnia	do	opieki	
zdrowotnej	w	zakresie	niezbędnym,	z	przyczyn	
medycznych,	dla	kontynuowania	pobytu	w	Polsce.



Karta	EKUZ	certyfikat zastępczy



Recepta dla pacjenta z	Poświadczeniem NFZ

Poświadczenie	wydawane	jest	osobie	mieszkającej	w	Polsce	a	
ubezpieczonej	w	innym	kraju	EU	lub	EFTA.
Uprawnia	ono	do	pełnego	zakresu	świadczeń	udzielanych	w	
ramach	publicznej	słuby zdrowia.	Wystawiane	ono	jest	w	języku	
polskim,	na	czas	określony	lub	bezterminowo	zgodnie	z	
pierwotnym	dokumentem	wystawionym	przez	instytucję	
zagraniczną.
Dane	zawarte	w	poświadczeniu	odpowiadają	danym	z	karty	
EKUZ.	

Przekazanie	kserokopii	nie	dotyczy,	gdy	dokumentem	
uprawniającym	jest	poświadczenie wydane	przez	OW	NFZ.	
(Art.	52	ust.	1	ustawy	o	świadczeniach	opieki	zdrowotnej…)		



Poświadczenie OW	NFZ

Anna Nowak

Nowakowska

53122308978

23           12         1953



Recepta dla pacjenta z	poświadczeniem NFZ

BE
x

Artim Vanprosten
Gabelbergerstrase 5

Charleroi
07/106/07123456789

Atrox 20mg		2op	x	30	tabl.	

d.s.	2	x	1	tabletka



Recepta dla pacjenta z	poświadczeniem NFZ

BE Symbol	państwa	widniejący	na	karcie		

x

Artim Vanprosten
Gabelbergerstrase 5

Charleroi
07/160/17123456789

Atrox 20mg		2op	x	30	tabl.												30%	

d.s.	2	x	1	tabletka

Numer	poświadczenia	NFZ,	
początek	zależny	od	numeru	oddziału	NFZ



Formularze E	dla pacjentów z	krajów UE/EFTA

Na	podstawie	przedłożonego	formularza	OW	NFZ	może	wydać	
poświadczenie.

E	106 - osobie	ubezpieczonej	i	członkom	jej	rodziny,	mieszkającym	w	
Polsce,	a	ubezpieczonym	w	innym	kraju	UE;	np.	pracownikowi	ambasady	
i	jego	rodzinie	

E	109 - mieszkającym	w	Polsce	członkom	rodziny	osoby,	która	jest	
ubezpieczona	i	mieszka	w	innym	kraju	UE;	np.	żona	i	dzieci	mieszkają	w	
Polsce,	a	mąż	pracuje	w	Niemczech	i	tam	jest	ubezpieczony.	

E	120 - osobie,	która	mieszkając	w	Polsce	oczekuje	na	przyznanie	
emerytury	lub	renty	z	innego	kraju	UE

E	121 - osobie	na	emeryturze,	która	mieszkając	w	Polsce	otrzymuje	
emeryturę	z	innego	kraju	UE



Recepta dla pacjenta z	formularzem serii E



Formularz S1	– pacjenci z	EU	
Uprawnionymi	do	uzyskania	dokumentu	S1	są	osoby	zgłoszone	do	
ubezpieczenia	zdrowotnego	w	NFZ	jako	osoby	nie	mające	miejsca	
zamieszkania	na	terenie	Polski.

Do	osób	tych	należą	m.in.:
•pracownicy	najemni
•osoby	prowadzące	własną	działalność	gospodarczą
•emeryci	i	renciści
•członkowie	rodziny	ubezpieczonych

Wydawany	na	podstawie	wniosku	dokument	S1	potwierdza	uprawnienia	
ubezpieczonego	(lub	członka	jego	rodziny)	do	opieki	zdrowotnej	w	państwie	
zamieszkania	od	momentu	zgłoszenia	do	ubezpieczenia	zdrowotnego	w	NFZ	
jako	osoby	zamieszkującej	poza	Polską.	Po	otrzymaniu	dokumentu	S1	należy	
go	niezwłocznie	zarejestrować	w	instytucji	ubezpieczenia	zdrowotnego	
(odpowiednik	NFZ	w	państwie	zamieszkania).

Po	jego	rejestracji	osoby	wskazane	w	dokumencie	S1	powinny	otrzymać	
wewnętrzny	dokument	uprawniający	je	do	pełnego	zakresu	opieki	zdrowotnej
w	zakresie	i	na	zasadach	obowiązujących	w	tym	państwie	- poświadczenie.



Formularz E	112	
Jest	zgodą	ubezpieczyciela	(odpowiednik	NFZ,	nazywany	też	instytucją	właściwą)	na	
planową	diagnostykę	i	leczenie w	innym	państwie	członkowskim.	Formularz	wystawiony	
jest	w	języku	urzędowym	państwa,	w	którym	pacjent	jest	ubezpieczony.	Formularz	
uprawnia	do	opieki	zdrowotnej	w	zakresie	ustalonym	indywidualnie	dla	pacjenta.

- dla	studentów	z	krajów	Unii	Europejskiej
•EKUZ/	EHIC	- wydany	w	kraju,	z	którego	student	pochodzi;	dokument	wydaje	tzw.	
instytucja	właściwa	(ubezpieczyciel,	odpowiednik	NFZ).	EKUZ/	EHIC	uprawnia	studenta	
do	uzyskania	pomocy	medycznej	w	zakresie	niezbędnym,	przez	przewidywany	okres	
pobytu	w	Polsce.

•Druk	RMUA	bądź	zaświadczenie	o	ubezpieczeniu,	wydane	zagranicznemu	studentowi	
studiującemu	w	Polsce,	potwierdzone	przez	polską	uczelnię.	Dotyczy	studentów	i	
uczestników	studiów	doktoranckich,	którzy	nie	posiadając	innego	tytułu	do	
ubezpieczenia	zdrowotnego,	i	nie	mając	uprawnień	do	opieki	zdrowotnej	na	podstawie	
przepisów	o	koordynacji,	podlegają	w	związku	ze	studiami	w	Polsce	obowiązkowi	
ubezpieczenia	zdrowotnego*.	Osoby	te	zgłasza	do	ubezpieczenia	zdrowotnego	uczelnia	
lub	jednostka	prowadząca	studia	doktoranckie.

- dla	studentów	spoza	Unii	Europejskiej	
•Umowa	o	dobrowolne	ubezpieczenie	zdrowotne	z	NFZ	oraz	dowód	wpłaty	składki	na	
dobrowolne	ubezpieczenie	zdrowotne.	Dotyczy	studentów	i	uczestników	studiów	
doktoranckich,	którzy	studiują	w	RP,	oraz	absolwentów,	którzy	odbywają	w	RP	
obowiązkowy	staż,	nie	posiadających	obywatelstwa	państwa	członkowskiego	UE	lub	
EFTA.



Pacjenci	z	krajów	trzecich,
spoza		krajów	EU/EFTA	



Pacjenci spoza UE/EFTA

• Rozporządzenie	Rady	(WE)	nr	539/2011	z	dnia	15	marca	2001	r.	
wymieniające	państwa	trzecie,	których	obywatele	muszą	posiadać	wizy	
podczas	przekraczania	granic	zewnętrznych	oraz	te,	których	obywatele	
zwolnieni	są	z	tego	wymogu	(Dz.	Urz.	WE	L	081	z	dnia	21.03.2011,	s.	001	–
007,	z	późn.	zm.)

• Rozporządzenie	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	(WE)	nr	810/2009	z	dnia	
13	lipca	2009	r.	ustanawiające	Wspólny	Kodeks	Wizowy	(Dz.	U.	UE.	L.	
09.243.1)

• Ustawa	z	dnia	13	czerwca	2003	r.	o	cudzoziemcach	(Dz.	U.	z	2011	r.	Nr	264,	
poz.	1573,	z	późn.	zm.)

• Ustawa	z	dnia	27	sierpnia	2004	r.	o	świadczeniach	opieki	zdrowotnej	
finansowanych	ze	środków	publicznych	(Dz.	U.	z	2008	r.	nr	164,	poz.	1027,	z	
późn.	zm.)

• Ustawa	z	dnia	8	września	2006	r.	o	Państwowym	Ratownictwie	Medycznym	
(dz.	U.	Nr	191,	poz.	1410,	z	późn.	zm.)

• Umowy	i	porozumienia	dwustronne



Pacjenci spoza UE/EFTA

O	prawie	do	świadczeń	zdrowotnych		
zawsze	decyduje	osoba	wystawiająca	
receptę	na	podstawie	przedstawionych	
przez	pacjenta	dokumentów	i/lub		
weryfikacji	w	systemie	Elektronicznej	
Weryfikacji	Uprawnień	Świadczeniobiorców



Pacjenci spoza UE/EFTA

• Pacjenci	z	państw	trzecich	powinni	okazać	dokument	potwierdzający	posiadanie	
ubezpieczenia	zdrowotnego	lub	posiadać	podróżne	ubezpieczenie	medyczne	
(polisę	komercyjnego	ubezpieczenia	zdrowotnego	na	wypadek	nagłych	
zachorowań i	zdarzeń)

• Obowiązek	posiadania	podróżnego	ubezpieczenia	zdrowotnego	nakładają	na	
nich	przepisy	Schengen oraz	ustawa	o	cudzoziemcach	

• Pacjenci	posiadający	prawo	do	świadczeń	opieki	zdrowotnej	w	Polsce,	którzy	
wykupili	ubezpieczenie	zdrowotne,	legitymują	się	paszportem	lub	innym	
dokumentem	ze	zdjęciem	

• W	miejsce	oddziału	NFZ	na	recepcie	osoba	wystawiająca	wpisuje	numer	
oddziału	NFZ,		w	zależnosci od	miejsca	pobytu	pacjenta	w	Polsce



Pacjenci spoza UE/EFTA	- paszport



Pacjenci spoza UE/EFTA	- paszport



Pacjenci spoza UE/EFTA	- paszport



Pacjenci spoza UE/EFTA	– Karta	Polaka

Zgodnie	z	ustawą	z	dnia	7	września	2007	r.	o	Karcie	
Polaka	Art.	6.	1.	Posiadacz	Karty	Polaka	ma
prawo	do:	
5)	korzystania	ze	świadczeń	opieki	zdrowotnej	w	
stanach	nagłych,	w	zakresie	określonym
w	ustawie	z	dnia	27	sierpnia	2004	r.	o	świadczeniach	
opieki	zdrowotnej	finansowanych	ze	środków
publicznych	(Dz.	U.	Nr	210,	poz.	2135,	z	późn.	zm.),	
chyba	że	umowa	międzynarodowa,	której
Rzeczpospolita	Polska	jest	stroną,	przewiduje	zasady	
bardziej	korzystne;



Pacjenci spoza UE/EFTA	– Karta	Polaka



Pacjenci spoza UE/EFTA- Karta	Polaka



Pacjenci spoza UE/EFTA	– Karta	Pobytu Stałego



Pacjenci spoza UE/EFTA	- Uchodźcy



Pacjenci spoza UE/EFTA- Pobyt	tolerowany



Recepta transgraniczna
Jest	to	recepta	w	rozumieniu		art.	3	dyrektywy	Parlamentu	Europejskiego
i	Rady	Europy	z	dnia	9	marca	2011	r.	w	sprawie	stosowania	praw	pacjentów	
w	transgranicznej	opiece	zdrowotnej	wysatwiona przez	osobe uprawnioną,	
na	prośbę	pacjenta,	który	zamierza	zrealizować	ją	w	innym	kraju	aniżeli	
Rzeczypospolita	Polska.

Recepta	taka	zawiera	dane	o	których	mowa	w	par.	5a	ust.	1	rozporządzenia	
MZ	w	sprawie	recept	lekarskich,	a	wśród	nich:
- datę	urodzenia	pacjenta
- kwalifikacje	osoby	wystawiającej	receptę	(tytuł	zawodowy)
- dane	do	bezpośredniego	kontaktu	z	osobą,	która	wystawiła	receptę	jak	

e-mail,	telefon	lub	faks
- adres	miejsca	udzielenia	świadczenia	z	dopiskiem	PL	lub	Polska	
- międzynarodowa	nazwę	leku,	a	w	przypadku	podania	nazwy	handlowej,	

musi	uzasadnić	powody	użycia	tej	nazwy	
- na	recepcie	takiej		nie	można	wypisać	leku	o	kat.	Rpw



Recepta transgraniczna

Recepta	transgraniczna	niezrealizowana	w	państwie	członkowskim	UE
Może	zostac zrealizowana	w	Polsce	za	pełną	odpłatnością.	

Jeżeli	pacjent	nie	zrealizuje	recepty	w	kraju	członkowskim	UE,		a	recepta	
spełnia	wymogi	danych	dla	leków	refundowanych	w	Polsce,	może	ona	
zostać	zrealizowana	w	kraju	wystawienia	ze	zniżką	(kody	kreskowe,	PESEL	
pacjenta,	adres	pacjenta,		odpłatnośc za	lek).	



Recepta wystawiona w	państwie innym
aniżeli Rzeczypospolita Polska,	poza UE	

Każda	recepta	wystawiona	w	innym	państwie,	niebędąca	receptą	
transgraniczną,	może	zostać	zrealizowana	za	pełną	odpłatnością	jeżeli	
zawiera:
- imię	i	nazwisko	pacjenta
- adres	pacjenta
- nazwę	powszechnie	stosowaną	(międzynarodową)	albo	handlową	leku
- postać
- dawkę
- ilość
- datę	wystawienia	recepty	
- dane	osoby	wystawiającej	receptę	w	formie	nadruku	lub	pieczęci	
- podpis	osoby	wystawiającej	receptę



Dziekuję za	uwagę

pytania@oia.waw.pl


