UNIA EUROPEJSKA i EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE
WOLNEGO HANDLU (EFTA) „w pigułce”

Jeżeli wyjeżdżasz za granicę do innego kraju UE/EFTA (Islandia, Liechtenstein,
Norwegia, Szwajcaria) lub przyjechałeś do Polski możesz korzystać z pomocy medycznej
na podstawie różnych dokumentów unijnych.
Każdy z nich daje Ci prawo do leczenia w konkretnym zakresie i może zostać wydany
przez Twoją instytucję ubezpieczenia zdrowotnego. W Polsce jest to NFZ, w krajach
UE/EFTA może to być kasa chorych lub lokalny narodowy fundusz zdrowia.

Rodzaje dokumentów unijnych
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

1. Karta EKUZ – co to za dokument?
 Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdza prawo do
korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na
terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.
2. Kto może otrzymać kartę EKUZ?
 Osoby zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia,

 Osoby, które nie są ubezpieczone, ale którym polskie ustawodawstwo przyznaje prawo
do korzystania ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

3. Co nam daje karta EKUZ?
 Możesz skorzystać z leczenia, którego wymaga nagłe pogorszenie stanu zdrowia
w czasie czasowego pobytu za granicą – w krajach UE/EFTA. Otrzymasz pomoc
medyczną konieczną i niezbędną, której wymaga Twój aktualny stan zdrowia, na
zasadach takich samych jak obywatel kraju, w którym jesteś.
WAŻNE: Idąc do lekarza upewnij się, że honoruje kartę EKUZ.

4. Jak otrzymać kartę EKUZ

 Jeżeli planują Państwo wyjazd można:


przesłać wniosek pocztą tradycyjną w formie papierowej do Wielkopolskiego
Oddziału Wojewódzkiego lub jednej z delegatur terenowych w Wielkopolsce –
Kalisz. Konin, Leszno, Piła jak również w punkcie obsługi klientów w Słupcy,
Rawiczu lub



wysłać wniosek elektronicznie na adres: ekuz@nfz.gov.pl lub



wysłać wniosek poprzez ePUAP lub



wysłać wniosek poprzez Internetowe Konto Pacjenta czyli IKP.

 W przypadku przekazywania wniosków o kartę EKUZ dla wszystkich członków
rodziny prosimy o wysyłanie ich w jednym pliku, w jednej wiadomości e-mail.
 W przypadku przekazywania wniosków o EKUZ osób, które ukończyły 18 lat, należy
dołączyć skan aktualnej legitymacji szkolnej/studenckiej lub zaświadczenie ze
szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki.
 Wniosek składa klient wskazany we wniosku jako osoba wyjeżdżająca lub osoba przez
nią upoważniona lub przedstawiciel ustawowy. Upoważnienie powinno zostać
udzielone w formie pisemnej.

WAŻNE: Karta EKUZ nie daje żadnych uprawnień do korzystania ze świadczeń, gdy celem
podróży jest odbycie leczenia. Nie można na podstawie karty skorzystać z zaplanowanych
świadczeń w innym państwie UE/EFTA.

Certyfikat zastępujący kartę EKUZ

1. Certyfikat zastępujący kartę EKUZ - co to za dokument?
 Certyfikat zastępujący kartę EKUZ potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ
z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa
członkowskiego UE/EFTA.

2. Co nam daje certyfikat?

 Możliwość udokumentowania uprawnień do leczenia, gdy nie posiadaliśmy karty
EKUZ w momencie korzystania z pomocy medycznej.

3. Okres ważności certyfikatu
 Certyfikat może być wydany na okres faktycznego udzielenia świadczeń medycznych,
od momentu rozpoczęcia do zakończenia leczenia.

4. Jak otrzymać certyfikat?
 Należy przesłać wniosek pocztą tradycyjną w formie papierowej do Wielkopolskiego
Oddziału Wojewódzkiego lub jednej z delegatur terenowych w Wielkopolsce – Kalisz,
Konin, Leszno, Piła albo do punktów obsługi klientów w Słupcy i Rawiczu.

 Można tez wniosek o certyfikat wysłać elektronicznie na adres: kancelaria@nfzpoznan.pl.

Formularz S1

1. Formularz S1 – co to za dokument?
 Formularz S1 to dokument, który daje Ci prawo do leczenia na podstawie zmiany
miejsca zamieszkania. Jeśli zmieniasz miejsce zamieszkania na stałe na inny niż Polska
kraj UE/EFTA i będziesz miał nadal ubezpieczenie zdrowotne w Polsce, przysługuje
Ci w nowym kraju zamieszkania prawo do leczenia w pełnym zakresie, tak jak
przysługuje w tym państwie osobom ubezpieczonym.
 Warunkiem uzyskania leczenia w pełnym zakresie w nowym kraju zamieszkania jest
uzyskanie formularza S1 (wydaje NFZ) i rejestracja w lokalnej kasie chorych w kraju
zamieszkania.
 Po zmianie miejsca zamieszkania nie utracisz prawa do leczenia również
w Polsce. W trakcie każdego pobytu w kraju będziesz mógł skorzystać z leczenia, które
będzie konieczne.
WAŻNE: Zmianę miejsca zamieszkania zgłoś do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za
pośrednictwem płatnika składek, który płaci za Ciebie składki zdrowotne. Będzie to np.:
2. Twój pracodawca – jeśli jesteś pracownikiem,
3. ZUS – jeśli wypłaca ci rentę lub emeryturę,
4. Ty sam lub osoba zajmująca się sprawami kadrowo-księgowymi – jeśli prowadzisz
działalność gospodarczą.

2. Komu przysługuje formularz S1
 Wydamy Ci dokument S1, jeśli spełniasz następujące warunki:


masz prawo do świadczeń zdrowotnych w Polsce i nie stracisz tego prawa, gdy się
przeprowadzisz za granicę,



oficjalnie zmienisz adres zamieszkania.

3. Jak uzyskać formularz S1
 Pobierz wniosek o wydanie dokumentu S1 osobie zamieszkałej w innym państwie
UE/EFTA ze strony internetowej www. nfz-poznan.pl.
 Wypełnij wniosek.
 Wyślij wniosek do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ (zgodnie z ostatnim
adresem zamieszkania w Polsce).
4. Gdzie zarejestrować formularz S1?
 Aby korzystać z leczenia, musisz najpierw zarejestrować dokument S1. Formularz
należy przedłożyć w wybranej instytucji ubezpieczeniowej w kraju zamieszkania.
Każde państwo członkowskie określa procedurę rejestracji dokumentu S1 samodzielnie.
Instytucja może odmówić rejestracji dokumentu, jeśli stwierdzi, że nie masz prawa do
korzystania z tego uprawnienia. Nastąpi to na przykład, gdy:


wykonujesz pracę lub prowadzisz działalność w tym kraju,



nie zostanie potwierdzony fakt, że na stałe mieszkasz w tym państwie,



osoba wskazana jako członek rodziny nie spełnia warunków, aby mieć ubezpieczenie
zdrowotne.

WAŻNE: jeśli podejmiesz pracę lub działalność gospodarzą za granicą, nie możesz korzystać
z polskiego ubezpieczenia zdrowotnego. Wyjątek stanowią pracownicy delegowani
i pracownicy służby cywilnej lub dyplomacji.

5. Co należy zrobić jeśli otrzymasz informację o wydaniu formularza S1, ale nie
otrzymasz dokumentu?
 Otrzymałeś pismo, że NFZ wydał dla Ciebie formularz S1, ale w kopercie nie ma tego
dokumentu? Oznacza to, że wysłaliśmy dokument elektronicznie do instytucji
zagranicznej, którą wskazałeś we wniosku.
 Skontaktuj się z tą instytucją i uzyskaj od niej lokalny dokument, który potwierdza
Twoje prawo do świadczeń.
WAŻNE: Z leczenia możesz korzystać wyłącznie w placówkach publicznej służby zdrowa.
6. Formularz S1 dla członków rodziny
 Aby zapewnić dostęp do opieki zdrowotnej członkom rodziny zmieniającym adres
zamieszkania razem z Tobą, zgłoś w państwie zamieszkania, przy rejestracji Twojego
dokumentu S1, że chcesz również zarejestrować uprawnienia dla członków rodziny.
Podaj ich dane wraz z numerem PESEL. Instytucja miejsca zamieszkania sprawdzi,
która ze wskazanych przez Ciebie osób spełnia warunki, aby być zgłoszona jako
członek rodziny. Następnie złoży wniosek do NFZ o wystawienie dokumentów, które
potwierdzą ubezpieczenie zdrowotne tych osób.
WAŻNE:

Możemy potwierdzić prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej

członków Twojej rodziny, tylko jeśli są zgłoszeni do Twojego ubezpieczenia. Zgłaszasz ich do
ZUS za pośrednictwem Twojego płatnika składek, który płaci za Ciebie składki zdrowotne.
Będzie to, np.:


Twój pracodawca – jeśli jesteś pracownikiem,



ZUS – jeśli wypłaca ci rentę lub emeryturę,



Ty sam lub osoba zajmująca się sprawami kadrowo-księgowymi – jeśli prowadzisz
działalność gospodarczą.

7. Formularz S1 dla członków rodziny, którzy zmieniają miejsce zamieszkania bez
Ciebie

 Jeśli osoba zgłoszona przez Ciebie do ubezpieczenia w Polsce przenosi się do innego
państwa członkowskiego UE/EFTA, musi złożyć w NFZ wniosek o wydanie
dokumentu S1.
WAŻNE:


Decyzję o tym, kto będzie uprawniony do leczenia w państwie zamieszkania jako
członek rodziny, podejmuje instytucja rejestrująca dokument S1.



Każde państwo UE/EFTA samo określa definicję członka rodziny. Może się więc
okazać, że w państwie zamieszkania ubezpieczenie zdrowotne nie przysługuje osobie,
która zgodnie z polskim prawem może być zgłoszona do ubezpieczenia jako członek
rodziny, np. rodzicom czy dzieciom powyżej 18 lat, które się uczą.

Formularz E123/DA1

1. Formularz E123/DA1 – co to za dokument?
 Formularz E123/DA1 to dokument dający prawo do leczenia skutków wypadków przy
pracy lub choroby zawodowej.
2. Kto może wnioskować o formularz E123/DA1
 Osoba podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu w NFZ lub uprawniona na podstawie
przepisów krajowych oraz małżonek osoby ubezpieczonej w NFZ lub uprawnionej
podstawie przepisów krajowych.

 Instytucja miejsca pobytu lub zamieszkania w rozumieniu przepisów o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego.
 Osoba upoważniona.
3. Co powinieneś zrobić, by uzyskać formularz E123/DA1
 Złóż wniosek w

swoim

Oddziale NFZ o wydanie formularza E123/DA1 wraz

z niezbędnymi załącznikami: kopią A1 (zaświadczenie wydane przez ZUS
potwierdzające fakt oddelegowania do pracy za granicą) i kopią protokołu
powypadkowego sporządzonego przez pracodawcę / karty wypadku potwierdzonej
przez ZUS.
4. Jakie są dalsze kroki po uzyskaniu E123/DA1
 Formularz E123/DA1 powinien zostać przedłożony w instytucji ubezpieczenia
zdrowotnego lub ubezpieczenia od wypadków przy pracy i chorób zawodowych
w państwie miejsca zamieszkania lub pobytu w celu uzyskania prawa do świadczeń
opieki zdrowotnej

z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Formularz E112/S2

1. Formularz E112/S2 – co to za dokument?

 Formularz E112/S2 to indywidualna zgoda Twojego ubezpieczyciela (w Polsce|:
NFZ, w innym kraju UE/EFTA: kasa chorych; lokalny fundusz zdrowia) na
przeprowadzenie leczenia planowanego w konkretnym zakresie, czasie i placówce
medycznej, która jest niezbędna przed rozpoczęciem tego leczenia.
2. Jak uzyskać formularz E112/S2?
 Złóż wniosek do Prezesa NFZ o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych
poza granicami kraju i po uzyskaniu zgody Prezesa NFZ na przeprowadzenie leczenia
zgłoś się do Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ celem otrzymania
E112/S2.
 Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ po otrzymaniu decyzji Prezesa NFZ wyda lub
prześle do Ciebie formularz E112/S2.

3. Jaki jest termin oczekiwania na uzyskanie formularza E112/S2?
 Oddział NFZ w ciągu 2 dni roboczych od wpływu decyzji Prezesa NFZ przygotuje
i wyda dla Ciebie formularz E112/S2.
4. Jakie są dalsze kroki po uzyskaniu formularza E112/S2?
 Powinieneś przedstawić formularz E112/S2 bezpośrednio w placówce medycznej,
w której uzgodniłeś termin planowanego leczenia.
 Oddział prześle także formularz E112/S2 do wybranej
medycznej.

zagranicznej placówki

Formularz E104/S041

1. Formularz E104/S041 – co to za dokument?
 Formularz E104/S041 to informacja o zakończonych okresach ubezpieczenia niezbędna
w sytuacji, gdy zakończyłeś ubezpieczenie w jednym kraju i rozpoczynasz
ubezpieczenie w innym.
2. Kto może wnioskować o formularz E104/S041:
 Instytucja państwa, w którym rozpoczynasz nowe ubezpieczenie.
WAŻNE: Nie musisz ubiegać się o taki dokument samodzielnie – wymianę informacji
o zakończeniu ubezpieczenia realizują instytucje ubezpieczenia zdrowotnego bezpośrednio
między sobą.

W przypadku pytań: Zachęcamy do kontaktu: nr tel. 616550584; e-mail:dwm@nfz-poznan.pl

