Informacje dla polskich świadczeniobiorców,
którzy podejmują studia lub naukę w szkole
w innym państwie członkowskim UE/EFTA
Co to jest EKUZ i gdzie można z niej skorzystać?
Zgodnie z unijnymi przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - EKUZ
jest dokumentem wydawanym przez instytucję właściwą państwa
członkowskiego UE/EFTA, w której pacjent posiadający tę kartę jest
ubezpieczony/objęty systemem opieki zdrowotnej. EKUZ potwierdza
uprawnienie pacjenta do korzystania z rzeczowych świadczeń zdrowotnych,
niezbędnych z medycznego punktu widzenia w okresie pobytu w innym
państwie członkowskim UE/ EFTA.
Na podstawie EKUZ można skorzystać z leczenia przebywając czasowo
w innym państwie członkowskim UE/EFTA, u tych świadczeniodawców,
którzy udzielają świadczeń w ramach publicznego systemu opieki
zdrowotnej.
Kto może korzystać z EKUZ?
Jeżeli jesteś ubezpieczony w Polsce jako członek rodziny lub przez uczelnię
i podejmujesz studia lub naukę w szkole w innym państwie członkowskim
UE/EFTA lub wyjeżdżasz tam, np. na stypendium, możesz korzystać w tym
państwie członkowskim z leczenia na podstawie EKUZ, wystawionej przez
Narodowy Fundusz Zdrowia – NFZ.
Podkreślić należy, że jeżeli wyjeżdżasz na uczelnię w charakterze wolnego
słuchacza lub podejmujesz naukę w szkole językowej, nie uprawnia Cię
to do otrzymania statusu studenta w rozumieniu unijnych przepisów
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
UWAGA! Jeżeli jesteś studentem i podjąłeś zatrudnienie lub działalność na
własny rachunek w Polsce lub w innym państwie członkowskim UE/EFTA
– podlegasz pod ustawodawstwo państwa swojej aktywności zawodowej
jako pracownik lub osoba prowadzącą działalność na własny rachunek.

Jeżeli celem Twojego wyjazdu do innego państwa członkowskiego
UE/EFTA jest wyjazd turystyczny, nie związany z nauką, wówczas otrzymasz
EKUZ zgodnie z zasadami dotyczącymi tego rodzaju wyjazdu.
Zakres uprawnień przysługujących na podstawie EKUZ
EKUZ umożliwia pacjentowi z Polski na korzystanie ze wszystkich
rzeczowych świadczeń zdrowotnych w innym państwie członkowskim
UE/EFTA, które lekarz przyjmujący w państwie pobytu, uzna za niezbędne
z medycznego punktu widzenia. Lekarz kwalifikując świadczenie jako
niezbędne, powinien ocenić stan zdrowia pacjenta, uwzględniając
przy tym planowany przez niego, czas pobytu w tym państwie. Celem
udzielania świadczeń niezbędnych jest umożliwienie pacjentowi z Polski
kontynuowanie pobytu czasowego w innym państwie członkowskim
UE/EFTA w warunkach bezpiecznych dla jego zdrowia.
Pacjent z Polski korzystający w innym państwie członkowskim UE/EFTA
z rzeczowych świadczeń zdrowotnych, na podstawie EKUZ powinien
być traktowany tak, jak osoba ubezpieczona w tym państwie, będąca
w analogicznej sytuacji medycznej. Nie powinien być zmuszony do
powrotu do kraju, w celu poddania się wymaganemu leczeniu, przed
końcem planowanego pobytu. EKUZ uprawnia także do rzeczowych
świadczeń zdrowotnych, z których pacjent z Polski, przebywający czasowo
w innym państwie członkowskim UE/EFTA, musi skorzystać, ze względu na
posiadaną chorobę przewlekłą oraz już istniejącą.
UWAGA! EKUZ nie daje uprawnień, do korzystania z tzw. leczenia
planowanego, czyli takiego, które jest celem pobytu pacjenta z Polski
w innym państwie członkowskim
UE/EFTA.
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Jak uzyskać EKUZ?
EKUZ są wystawiane przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu
Zdrowia - NFZ. Wykaz danych adresowych do wszystkich oddziałów
wojewódzkich znajdziesz pod adresem:
https://www.ekuz.nfz.gov.pl/hidden_main_page/info_ekuz
Niezbędne dokumenty do uzyskania EKUZ to:
1. wypełniony i podpisany wniosek o wydanie EKUZ,
2. zaświadczenie o podjęciu studiów lub nauki w szkole, którymi są,
odpowiednio:
• zaświadczenie wydane przez polską uczelnię/szkołę delegującą Cię
do podjęcia nauki/odbycia studiów lub bezpłatnych praktyk w innym
państwie członkowskim UE/EFTA, lub
• zaświadczenie wydane przez zagraniczną uczelnię/szkołę
przyjmującą Cię w poczet uczniów/studentów lub na bezpłatne
praktyki; lub
3. legitymacja ucznia/studenta, w przypadku gdy podjąłeś już naukę
i wniosek składasz w trakcie trwania roku szkolnego/akademickiego;
Zaświadczenie wystawione przez uczelnię/szkołę powinno zawierać
następujące dane:
• pełną nazwę uczelni lub szkoły z dokładnym adresem i danymi
kontaktowymi,
•

Twoje imię, nazwisko i datę urodzenia,

• podpis osoby upoważnionej przez daną uczelnię/szkołę
do wystawienia zaświadczenia lub legitymacji studenckiej na
wymienionym dokumencie,
• dokładny dzień rozpoczęcia semestru lub roku akademickiego
oraz dzień zakończenia danego semestru lub roku akademickiego, w
trakcie którego będziesz posiadał status ucznia/studenta danej szkoły/
uczelni, lub okres w jakim odbywać będziesz praktyki*,

• informację, iż praktyki nie wiążą się z uzyskaniem wynagrodzenia,
skutkującego objęciem ustawodawstwem danego kraju,
•

datę wystawienia zaświadczenia**.

* W przypadku, gdy zaświadczenie nie będzie precyzyjnie określało okresu
Twojej nauki, a będzie wskazany tylko rok lub semestr akademicki, EKUZ
zostanie wystawiona na okres zgodny z datami rozpoczęcia i zakończenia
najbliższego semestru letniego lub zimowego, które obowiązują w polskich
szkołach i uczelniach.
**Zaświadczenia wystawiane przez uczelnię lub szkołę, powinny zostać
wystawione z datą nie wcześniejszą niż 90 dni, od dnia złożenia wniosku
o EKUZ. Zaświadczenia wystawione z datą wcześniejszą niż 90 dni od dnia
złożenia wniosku, nie będą stanowić podstawy do wydania EKUZ.
UWAGA! Zaświadczenie warunkowe, czyli wskazujące, że zostałeś
przyjęty na studia/do szkoły pod warunkiem dokonania dodatkowych
czynności związanych, np. z opłatą, dostarczeniem dokumentów, nie jest
równoznaczne z tym, że posiadasz status studenta/ucznia, niezbędnego
do wydania EKUZ.
W przypadku, gdy na podstawie wydanego przez zagraniczną uczelnię
lub szkołę zaświadczenia lub legitymacji wystawionej w języku obcym,
nie można jednoznacznie określić faktu, że dalej się kształcisz, oddział
wojewódzki NFZ w celu ustalenia Twojego prawa do świadczeń może
żądać od Ciebie, tłumaczenia przysięgłego dokumentu, na język polski lub
angielski.
Jeżeli oddział wojewódzki NFZ nie jest w stanie potwierdzić Twojego prawa
do rzeczowych świadczeń zdrowotnych, jako zgłoszonego do ubezpieczenia
członka rodziny, wówczas powinieneś przedstawić dodatkowe dokumenty
poświadczające ten fakt. Mogą nimi być:
• dokument
potwierdzający
prawo do świadczeń głównego
ubezpieczonego,
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• dokument potwierdzający fakt zgłoszenia Cię do ubezpieczenia,
jako członka rodziny tj. ZUS ZCNA.
Kiedy wygasa prawo do EKUZ?
Prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ,
także na podstawie EKUZ wygasa, gdy tracisz prawo do ubezpieczenia
zdrowotnego w NFZ, m.in. gdy:
• przestajesz spełniać wymogi niezbędne do zgłoszenia do
ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny – np. ukończyłeś
naukę/studia/studia doktoranckie lub skreślono Cię z listy uczniów/
studentów/uczestników studiów doktoranckich lub ukończyłeś 26 lat;
• przestajesz spełniać wymogi niezbędne do zgłoszenia do
ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię gdy ukończyłeś 26 lat – np.
ukończyłeś studia doktoranckie lub skreślono Cię z listy uczestników
studiów doktoranckich;

Dodatkowe informacje
Więcej informacji o EKUZ, a także innych dokumentach uprawniających
do korzystania z rzeczowych świadczeń zdrowotnych dostępnych jest na
stronie internetowej polskiej instytucji łącznikowej: www.ekuz.nfz.gov.pl

• główny ubezpieczony, który zgłosił Cię do ubezpieczenia jako
członka rodziny traci prawo do świadczeń;
• uzyskujesz własny tytuł do ubezpieczenia w państwie członkowskim
UE/EFTA innym niż Polska np. w związku z podjęciem pracy.
Brak EKUZ
Kiedy w nagłych przypadkach potrzebujesz niezbędnej opieki medycznej,
a nie masz ze sobą EKUZ możesz zawnioskować do oddziału wojewódzkiego
NFZ o wydanie Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ. Możesz
również ponieść koszty leczenia zagranicą we własnym zakresie,
a następnie po powrocie do kraju starać się o ich zwrot w swoim oddziale
wojewódzkim NFZ.
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