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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0126/2013, którą złożył Martin Turi (Rumunia), w sprawie wniosku 
o zwrot kosztów leczenia poniesionych w związku z przeszczepem nerki na 
Węgrzech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję skorzystał z usług kliniki na Węgrzech w celu dokonania przeszczepu 
nerki, którego wykonania wcześniej odmówiły kliniki w Rumunii ze względu na problemy 
zdrowotne składającego petycję. Koszt operacji wykonanej w Segedynie to ok. 20 000 EUR, 
a składający petycję pożyczył tę kwotę pożyczył od znajomych, licząc na uzyskanie zwrotu z 
rumuńskiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Składający petycję wypełnił formularz E211 w 
celu uzyskania zwrotu kosztów. Właściwe organy systemu opieki zdrowotnej odrzuciły 
jednak ten dokument, argumentując, że usługa taka nie wchodzi w zakres podstawowego 
pakietu opieki zdrowotnej w Rumunii.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 listopada 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2014 r.

Na mocy prawa UE dotyczącego zabezpieczenia społecznego przewiduje się koordynację, 
a nie harmonizację systemów zabezpieczenia społecznego. Prawo Unii nie ogranicza 
uprawnień państw członkowskich w zakresie organizowania ich systemów zabezpieczenia 
społecznego, a wobec braku harmonizacji na szczeblu UE w przepisach każdego z państw 
członkowskich określa się warunki przyznawania świadczeń z tytułu zabezpieczenia 
społecznego oraz kwotę takich świadczeń i okres ich wypłacania.
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Zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego, jeżeli dana osoba zamierza skorzystać z zaplanowanego leczenia 
w państwie członkowskim innym niż państwo właściwe dla świadczeń rzeczowych na 
wypadek choroby, osoba ta musi uprzednio uzyskać zezwolenie instytucji ubezpieczeniowej 
(dokument przenośny S2, dawniej występujący jako formularz E112).

Zgodnie z art. 20 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 zezwolenie zostaje wydane, jeżeli 
przedmiotowe leczenie należy do świadczeń przewidzianych przez ustawodawstwo państwa 
członkowskiego, w którym zainteresowany ma miejsce zamieszkania, oraz jeżeli nie może on 
uzyskać takiego leczenia w terminie uzasadnionym z medycznego punktu widzenia, 
z uwzględnieniem jego aktualnego stanu zdrowia oraz prawdopodobnego przebiegu choroby.

Jeżeli zainteresowany uważa, że instytucja odmówiła uprzedniego zezwolenia, mimo iż 
w świetle opisanych powyżej kryteriów zainteresowanemu przysługuje leczenie za granicą, 
odmowa udzielenia zezwolenia może zostać zakwestionowana na drodze sądowej lub przed
organem quasi-sądowym. Jeżeli zezwolenie nie zostało wydane przed skorzystaniem z 
leczenia szpitalnego za granicą, nie wyklucza to ubiegania się o zezwolenie przez osobę 
zainteresowaną a posteriori.

Należy jednak przy tym podkreślić, że w rozporządzeniu (WE) nr 883/2004 nie przyznano 
obywatelom bezpośredniego i bezwarunkowego prawa do uzyskania zwrotu kosztów leczenia 
za granicą. Prawo do zaplanowanego leczenia za granicą będzie zależało od ustawodawstwa 
krajowego, a przede wszystkim od tego, czy takie leczenie wchodzi w zakres świadczeń w 
nim przewidzianych. Z informacji przekazanych w przedmiotowej sprawie przez 
składającego petycję wynika, że niewydanie uprzedniego zezwolenia i odmowa zwrotu 
kosztów były motywowane przez rumuńskie władze tym, iż przedmiotowe leczenie nie 
wchodzi w zakres świadczeń przewidzianych rumuńskim ustawodawstwem. W tej sytuacji 
właściwa instytucja w Rumunii nie jest zobowiązana w świetle rozporządzenia (WE) nr 
883/2004 do wydania zezwolenia na leczenie za granicą ani do pokrycia kosztów takiego 
zaplanowanego leczenia.

Wniosek

Informacje przedstawione przez składającego petycję nie wskazują na naruszenie przepisów 
unijnych, w szczególności rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego.

W rozporządzeniu (WE) nr 883/2004 nie przyznano obywatelom bezpośredniego 
i bezwarunkowego prawa do uzyskania zwrotu kosztów leczenia za granicą. Jeżeli leczenie 
nie wchodzi w zakres świadczeń przewidzianych ustawodawstwem państwa członkowskiego 
właściwego dla świadczeń opieki zdrowotnej osoby zainteresowanej i nie są spełnione dalsze 
warunki wydania uprzedniego zezwolenia zawarte w art. 20 ust. 2, odnośne instytucje nie są 
na mocy rozporządzenia (WE) nr 883/2004 zobowiązane do wydania zezwolenia na leczenie 
za granicą ani do pokrycia kosztów takiego zaplanowanego leczenia.


