
 

 

 

 
 

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA 
ZDROWOTNEGO EKUZ 

 

Wyjeżdżając za granicę, często zastanawiamy się czy nasze ubezpieczenie zdrowotne, z którego 

korzystamy w kraju, będzie tam tak samo ważne. Aby zabezpieczyć się przed zapłatą za wizytę w szpitalu 

czy u lekarza w razie potencjalnej choroby, czy wypadku, warto postarać się o wyrobienie Europejskiej 

karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ). Zapewnia ona dostęp do niezbędnej opieki 

medycznej w krajach Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu 

(EFTA). 

Posiadacz karty EKUZ ma zapewnioną niezbędną opiekę medyczną. Trzeba tutaj położyć nacisk 

na słowo „niezbędną”, ponieważ ubezpieczenie zdrowotne z karty EKUZ może nie zagwarantować,  

że wszystkie rodzaje zabiegów w krajach UE i EFTA, będą bezpłatne. Przed wyjazdem do danego kraju 

warto jest się więc upewnić, czy ubezpieczenie zdrowotne z karty EKUZ zapewni nam bezpłatne 

otrzymanie takiego rodzaju pomocy na jakiej nam zależy. Takie informacje można znaleźć na stronie 

internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia w zakładce → Dla Pacjenta →Leczenie poza granicami 

kraju →Leczenie w krajach UE/EFTA →Zasady w poszczególnych krajach. (https://www.nfz.gov.pl/dla-

pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/wyjezdzam-do/)  

Przykładowo we Włoszech, to lekarz udzielający pomocy, decyduje, czy dane świadczenie jest dla 

Ciebie niezbędne i czy będzie zarazem bezpłatne. Oceniając to, lekarz bierze pod uwagę stan naszego 

zdrowia oraz okres pobytu na terytorium Włoch. W momencie zagrożenia zdrowia mamy natomiast prawo 

do takich samych świadczeń we włoskiej publicznej służbie zdrowia, na takich samych zasadach,  

jak obywatele Włoch. Natomiast przy okazji wyjazdu do Włoch warto wiedzieć, że za niektóre usługi 

będziemy musieli zapłacić, chociaż w Polsce są one bezpłatne. Tak oto we Włoszech będzie trzeba 

zapłacić do około 36,15 euro za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu. Za leczenie stomatologiczne 

będziemy musieli zapłacić całość opłaty za wizytę, a np. za transport do szpitala, tylko część kosztów. 

Kartę EKUZ mogą uzyskać osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz tak 

samo osoby, które są nieubezpieczone, ale mają prawo do korzystania z opieki medycznej w Polsce  

(na podstawie przepisów krajowych). 

Wniosek o wydanie karty EKUZ występuje w dwóch postaciach – w zależności od rodzaju naszego 

wyjazdu. Pierwszy z nich to wyjazd czasowy – na przykład turystyczny, naukowy, a drugi to Wyjazd 
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związany z pracą – na przykład szukanie pracy, delegowanie do pracy, wyjazd dyplomatyczny. 

Odpowiedni wniosek można pobrać ze strony gov.pl lub otrzymać w oddziale NFZ, a następnie wypełnić 

i podpisać na miejscu. Istnieje również opcja skorzystania z interaktywnego formularza, który pomoże  

ci wypełnić wniosek o wydanie karty EKUZ. 

Wraz z wypełnionym i podpisanym wnioskiem należy złożyć:  

 ksero legitymacji szkolnej lub studenckiej – jeśli jesteś uczniem albo studentem. Jeśli masz 

nieważną legitymację – dołącz zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, które potwierdzi, że się 

uczysz. Takie zaświadczenie jest ważne maksymalnie 90 dni od wystawienia, 

 dokument A1 z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – jeśli twój wyjazd jest związany  

z pracą. Potwierdza on, które państwo ma pokryć koszty leczenia, 

 dokument U2 z urzędu pracy – jeśli jesteś osobą bezrobotną i wyjeżdżasz za granicę, żeby 

szukać pracy.  

Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów urzędnik sprawdzi, czy przysługuje nam bezpłatna 

opieka zdrowotna. Jeśli się to potwierdzi, możemy dostać kartę EKUZ bez konieczności przedkładania 

dodatkowych dokumentów. Można je jednak również przygotować, żeby mieć pewność, że otrzymamy 

kartę EKUZ od razu. Dodatkowe dokumenty dotyczą Cię, jeśli: 

 jesteś pracownikiem – aktualne zaświadczenie płatnika składek (czyli na przykład 

pracodawcy), ZUS RMUA (Raport Miesięczny dla Ubezpieczonego) z ostatniego okresu 

pracy, 

 prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą – na przykład aktualne zaświadczenie  

z ZUS, które potwierdzi, że opłacasz składki, 

 prowadzisz rolniczą działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenie z KRUS (Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), które potwierdzi, że masz ubezpieczenie 

zdrowotne w NFZ, 

 jesteś emerytem – legitymacja emerytalna, odcinek emerytury, 

 jesteś rencistą – legitymacja rencisty, legitymacja rencisty SOC (renta socjalna), decyzja  

o przyznaniu renty okresowej, 

 jesteś osobą, która zawarła dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – dowód wpłaty składek 

na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS, 

 jesteś osobą zarejestrowaną w urzędzie pracy jako bezrobotna – aktualne zaświadczenie  

z urzędu pracy, 

 jesteś studentem, którego uczelnia zgłosiła do ubezpieczenia – ZUS RMUA, aktualne 

zaświadczenie z uczelni, 



 ktoś z rodziny zgłosił cię do ubezpieczenia: 

 legitymacja studencka lub uczniowska – do 26. roku życia, 

 dokument, który potwierdza zgłoszenie cię do ubezpieczenia – druk ZUS ZCNA (Zgłoszenie 

Danych o Członkach Rodziny dla Celów Ubezpieczenia Zdrowotnego), 

 dokument, który potwierdza ubezpieczenie osoby, która zgłosiła cię do ubezpieczenia. 

Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, należy wypełnić i podpisać wniosek, 

dołączyć do niego wymagane dokumenty i taki zestaw złożyć w oddziale NFZ w swoim miejscu 

zamieszkania. Nie musimy wnosić przy tym żadnej opłaty, karta EKUZ jest bezpłatna. Przyznaną Kartę 

możemy odebrać na trzy sposoby: 

1. osobiście w oddziale NFZ, w którym złożyliśmy wniosek lub który wskazaliśmy we wniosku, 

2. za pośrednictwem upoważnionej przez nas do tego osoby, 

3. pocztą, na adres, jaki wskazaliśmy we wniosku. 

 

Kartę otrzymamy od razu, jeśli złożymy wszystkie potrzebne dokumenty, które potwierdzą,  

że posiadamy polskie ubezpieczenie zdrowotne. W innej sytuacji,  czas oczekiwania na kartę wynosi  

od 3 do 5 dni roboczych. Czas ten wydłuży się o czas przesyłki, jeśli poprosiliśmy o dostarczenie  

jej za pośrednictwem poczty. 

Otrzymana karta EKUZ będzie ważna w zależności od rodzaju jej posiadacza od 42 dni, nawet  

do lat 5. Warto przy tym zaznaczyć, że okres ważności karty nie może być dłuższy niż okres, w którym 

możesz korzystać z opieki medycznej w Polsce. 

W razie zgubienia karty, należy pobrać, wydrukować i podpisać wniosek o wydanie certyfikatu, 

który tymczasowo zastąpi EKUZ. Następnie należy poprosić w szpitalu o przesłanie wniosku faksem  

do dowolnego oddziału NFZ, a on w ciągu 3 dni roboczych prześle gotowy certyfikat faksem. 

Szybki i łatwy dostęp do informacji o korzyściach z karty EKUZ można uzyskać instalując aplikację 

mobilną EKUZ na swoim telefonie. Nie jest ona elektroniczną wersją karty, nie może nam jej zastąpić. 

Natomiast znajdziemy w niej między innymi (1) numery alarmowe oraz usługi medyczne, z jakich 

skorzystasz w poszczególnych krajach, (2) instytucje, z którymi możesz się skontaktować, gdy zgubisz 

kartę, (3) funkcję przypomnienia o kończącym się terminie ważności karty oraz (4) ogólne informacje na 

temat EKUZ. 

 

 

Podstawa prawna: 

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.  

w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 



 
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. 

dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 

- Decyzja nr S1 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 

12 czerwca 2009 r. dotycząca Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego 

- Decyzja nr S2 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 

12 czerwca 2009 r. dotycząca specyfikacji technicznych Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego 

- Decyzja nr S3 Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego określającej świadczenia 

objęte zakresem art. 19 ust. 1 i art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004 oraz art. 25 lit. A) pkt 3 

rozporządzenia nr 987/2009 

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 t.j.) 

- Zarządzenie nr 53/2019/DWM Prezesa Narodowego Funduszu z 22 maja 2019 r. zmieniające 

zarządzenie w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia 

Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie 

członkowskim UE/EFTA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM, finansowane  
ze środków przekazanych przez Powiat Wschowski na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego 
pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 
realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu wschowskiego w 2021 r.” 


