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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0153/2013, którą złożył G.B. (Włochy), w sprawie problemów 
administracyjnych z kartą ubezpieczenia zdrowotnego w regionie Emilia-Romania

1. Streszczenie petycji

Składający petycję – obywatel Włoch obecnie zamieszkały w Hiszpanii – opisuje pokrótce 
problemy, jakie napotkał ze strony organów regionu Emilia-Romania podczas wydawania 
przez nie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego. Przyznają mu one jedynie 
tymczasowe zaświadczenie w języku włoskim, które najwyraźniej jest dla niego 
bezużyteczne, przy czym jego zdaniem, tak jak każdemu obywatelowi Europy, przysługuje 
mu europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego. 

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.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdza prawo osoby 
ubezpieczonej w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w państwie 
członkowskim Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do 
otrzymania opieki medycznej, jaka okaże się konieczna ze względów medycznych podczas 
czasowego pobytu w innym państwie UE/EOG, biorąc pod uwagę charakter świadczeń oraz 
spodziewaną długość pobytu. Jest ona dowodem, że dana osoba jest „ubezpieczonymˮ
w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego, oraz uprawnia posiadacza do leczenia w państwie 
tymczasowego pobytu na takich samych zasadach, jakie dotyczą innych osób ubezpieczonych 
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objętych publicznym systemem ochrony zdrowia.

Aby kwalifikować się do posiadania karty, dana osoba musi być objęta państwowym 
systemem zabezpieczenia społecznego w dowolnym państwie członkowskim Unii 
Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii. Obywatele mogą uzyskać 
EKUZ, zwracając się do instytucji ubezpieczenia zdrowotnego w państwie członkowskim, 
w którym są ubezpieczeni. Na podstawie informacji dostępnych Komisji, we Włoszech co do 
zasady EKUZ jest wydawana automatycznie wszystkim osobom tam ubezpieczonym, gdyż 
jest ona drukowana na odwrocie krajowej karty ubezpieczenia zdrowotnego1. Ponieważ 
jednak składający petycję mieszka w Hiszpanii, przede wszystkim musi wyjaśnić kwestię 
tego, które państwo jest odpowiedzialne za jego zabezpieczenie społeczne, gdyż w zależności 
od jego statusu ekonomicznego istnieje możliwość, że to Hiszpania odpowiada za jego 
świadczenia chorobowe oraz za wydanie mu EKUZ. Instytucje zabezpieczenia społecznego 
dokonują oceny tego, którym ustawodawstwem krajowym objęty jest dany obywatel, przy 
czym ocena ta jest przeprowadzana zgodnie z przepisami UE określonymi w rozporządzeniu 
(WE) nr 883/20042. 

Kolejną kwestią poruszoną przez składającego petycję jest to, że ma on wrażenie, iż certyfikat 
tymczasowo zastępujący kartę EKUZ sporządzony w języku włoskim jest dla niego 
bezużyteczny, i według niego nie jest uznawany w innych krajach UE. Należy podkreślić, że 
zgodnie z przepisami UE certyfikat tymczasowo zastępujący kartę EKUZ jest dokumentem 
będącym odpowiednikiem EKUZ i jest tej karcie równoważny. Działa jako jej zamiennik, 
jeżeli posiadacz Karty Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego zgubił kartę lub jej 
zapomniał, albo jeżeli instytucja ubezpieczenia chorobowego nie jest w stanie wydać tej karty 
składającemu wniosek przed jego wyjazdem z kraju. Z braku dalszych informacji fakt, że 
władze włoskie wydały certyfikat tymczasowo zastępujący kartę EKUZ w języku włoskim, 
nie wskazuje na naruszenie prawa UE. 

Wniosek

W związku z powyższym Komisja uważa, że informacje dostarczone przez składającego
petycję nie wskazują na naruszenie prawa UE, w szczególności rozporządzenia (WE) 
nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

Składający petycję jest uprawniony do otrzymania Europejskiej Karty Ubezpieczenia 
Zdrowotnego (EKUZ) od instytucji państwa członkowskiego, którego państwowym 
systemem zabezpieczenia społecznego jest objęty. Może być wskazane zasięgnięcie przez 
składającego petycję u odpowiednich organów informacji, czy jest on nadal objęty włoskim 
ubezpieczeniem zdrowotnym, czy też należy do systemu w swoim kraju zamieszkania, tj. 
Hiszpanii. Ponadto, ponieważ certyfikat tymczasowo zastępujący kartę EKUZ jest 
równoznaczny z samą kartą, wydawanie przez władze takiego dokumentu w języku 
narodowym nie stanowi naruszenia prawa UE. 

                                               
1 Zobacz strona internetowa DG EMPL pt. „Jak wygląda kartaˮ: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=653&langId=pl&albumId=32 
2 Przegląd informacji na stronie internetowej DG EMPL 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=851&langId=pl oraz na portalu „Twoja Europaˮ: 
http://europa.eu/youreurope/citizens/health/when-living-abroad/health-insurance-cover/index_pl.htm


