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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0474/2010, którą złożył A.S. (prawdopodobnie Rumunia) w sprawie 
lepszych, ujednoliconych zasad wydawania karty ubezpieczenia zdrowotnego 
w Unii Europejskiej

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, która mieszka w Niemczech, informuje, że jej zamieszkała w Rumunii 
matka co roku przyjeżdża do niej w odwiedziny na trzy miesiące. Przed wyjazdem ma 
obowiązek złożyć w Rumunii wniosek o kartę ubezpieczenia zdrowotnego ważną przez pół 
roku i w tym celu wymaga się od niej złożenia obszernej dokumentacji i przebycia 
200 kilometrów. Gdy matka składającej petycję wyjątkowo złożyła w Niemczech dwie 
wizyty w ciągu roku, nie mogła otrzymać od razu drugiej karty, mimo że pierwsza straciłaby 
ważność pod jej nieobecność w Rumunii, gdyż w chwili składania wniosku pierwsza karta 
była jeszcze ważna. Matka składającej petycję zachorowała w Niemczech trzy dni po 
upłynięciu terminu ważności karty. Ponieważ karta straciła ważność, składająca petycję 
musiała osobiście pokryć koszty leczenia matki w Niemczech. Wniosek o wydanie nowej 
karty skierowany do władz Rumunii pocztą nie został przyjęty, gdyż od wnioskodawców 
wymaga się odebrania karty osobiście. Mimo to składająca petycję utrzymuje, że władze 
Rumunii miały prawny obowiązek wydania nowej karty. W związku z tym składająca petycję 
domaga się jasnych i ujednoliconych przepisów dotyczących wydawania kart ubezpieczenia 
zdrowotnego w całej UE bez potrzeby corocznego przedkładania obszernej dokumentacji. 
Ponadto w wypadku emerytów karta powinna mieć nieograniczony termin ważności, a jej 
wydanie powinno być zdecentralizowane, aby chcący ją otrzymać wnioskodawcy nie musieli 
wyruszać w długą podróż.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 września 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
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aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 9 grudnia 2010 r.

Europejska K a r t a  Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to przenośny dokument 
potwierdzający uprawnienie do korzystania z opieki zdrowotnej podczas pobytu za granicą, 
jeśli dana osoba jest objęta zabezpieczeniem społecznym w swoim państwie właściwym. 
Jednak prawo do uzyskania opieki medycznej w ten sam sposób co obywatele kraju w czasie 
pobytu na obszarze EU 27, EOG i Szwajcarii istnieje niezależnie od tej karty. 

Dlatego też to, iż dana osoba nie posiada ważnej karty EKUZ nie oznacza, że nie jest ona 
uprawniona do medycznie uzasadnionej niezbędnej opieki podczas pobytu za granicą. 
Podobnie jak w przypadku innych dokumentów przenośnych karta EKUZ nie jest 
uprawnieniem, ale raczej dowodem tego uprawnienia. Mimo to nie ma gwarancji, że koszty 
zostaną pokryte na tych samych warunkach, na których pacjent mógłby okazać kartę EKUZ. 
Lekarz lub szpital mogą zażądać od pacjenta pokrycia pełnego kosztu lub pokrycia części 
kosztów z góry, czego nie musiałaby robić osoba ubezpieczona w tym samym państwie 
członkowskim.

W wyjątkowych okolicznościach powinno się wydawać certyfikat tymczasowo zastępczy, 
z ograniczoną datą ważności. „Wyjątkowe okoliczności” mogą oznaczać kradzież lub utratę 
karty EKUZ bądź wyjazd w terminie zbyt krótkim, by umożliwić wydanie karty EKUZ. 
O wydanie certyfikatu tymczasowo zastępującego kartę EKUZ może ubiegać się 
ubezpieczony lub instytucja państwa pobytu.

Jeśli ubezpieczony pacjent sam pokrył w całości lub w części koszty leczenia, może ona 
przesłać wniosek o zwrot kosztów do instytucji miejsca pobytu. Jeśli przepisy stosowane 
przez tę instytucję umożliwiają zwrot tych kosztów osobie ubezpieczonej, kwota kosztów 
odpowiadających uzyskanej opiece zwracana jest bezpośrednio osobie ubezpieczonej według 
stawek zwrotu kosztów określonych w tych przepisach. Jeśli osoba ubezpieczona nie złoży 
wniosku o zwrot tych kosztów, instytucja właściwa zwraca jej koszty według stawek zwrotu 
kosztów przyjętych przez instytucję miejsca pobytu (lub ewentualnie kwotę, którą zwróciłaby 
instytucji miejsca pobytu na podstawie faktycznie poniesionych wydatków).

Jeśli chodzi o procedury wydawania kart EKUZ, na tym etapie nie istnieje wspólne podejście 
unijne i to w gestii państwa członkowskiego leży określenie zasad wydawania kart EKUZ.
Podobnie instytucje państwa członkowskiego określają okres ważności kart, które wydają. 
W Rumunii karta EKUZ jest wydawana na ten sam okres ważności dla wszystkich osób 
ubezpieczonych – na 6 miesięcy.

Państwa członkowskie ustaliły, że okres ważności karty EKUZ powinien uwzględniać 
przewidywany okres uprawnienia osoby ubezpieczonej, tak aby uniknąć sytuacji, w której 
dana osoba traci uprawnienie do świadczeń rzeczowych z tytułu choroby ze strony jednego 
państwa członkowskiego i uzyskuje uprawnienie do świadczeń rzeczowych ze strony innego 
państwa członkowskiego, lecz nadal używa wydanej przez instytucję pierwszego państwa 
członkowskiego europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego po upływie terminu, od 
którego nie jest już uprawniona do otrzymywania świadczeń rzeczowych ze strony tego 
państwa.
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Może się też zdarzyć, że właściwe państwo członkowskie ulegnie zmianie w przypadku 
emerytów pobierających emeryturę z więcej niż jednego państwa członkowskiego i którzy 
zmienią swoje państwo zamieszkania.

Obecnie nie ma mechanizmu weryfikowania ważności uprawnień osoby. Dlatego niektóre 
państwa członkowskie wydają karty z bardzo ograniczonym okresem ważności. Komisja ma 
świadomość konsekwencji tak krótkich okresów ważności kart EKUZ dla osób 
zainteresowanych. Cały czas trwa dyskusja w Komisji Administracyjnej ds. koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego i potencjalne scenariusze rozwiązania problemu tego 
ograniczenia zostaną przeanalizowane w ramach systemu elektronicznej wymiany informacji 
dotyczących zabezpieczenia społecznego (EESSI), który aktualnie jest na etapie 
opracowywania.

Jeśli chodzi o procedurę wydawania kart EKUZ, Komisja skontaktowała się z władzami 
Rumunii, które oświadczyły, że zgodnie z rumuńskimi przepisami krajowymi osoba, która 
jest ubezpieczona w rumuńskim systemie ubezpieczeń społeczno-zdrowotnych może ubiegać 
się o wydanie karty EKUZ osobiście w zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych, w którym jest 
ubezpieczona, pocztą lub droga elektroniczną. Wniosek o kartę ubezpieczenia wymaga 
wypełnienia standardowego formularza wniosku, dostępnego na stronie internetowej 
krajowego urzędu ds. ubezpieczeń zdrowotnych, w zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych na 
szczeblu okręgu lub w załączniku 1 schematów technicznych zatwierdzonych zarządzeniem 
nr 559/2006 prezesa krajowego urzędu ds. ubezpieczeń zdrowotnych, z późniejszymi 
zmianami.

Wnioski

Zgodnie z unijnymi zasadami w zakresie koordynacji zabezpieczenia społecznego osoba 
ubezpieczona ma prawo ubiegać się o zwrot kosztów leczenia poniesionych za granicą, nawet 
jeśli osoba ta nie posiadała karty EKUZ w chwili korzystania z opieki medycznej. Wniosek 
można złożyć bądź to w państwie członkowskim pobytu lub we właściwym państwie 
członkowskim danej osoby. Zwrot kosztów następuje według stawek zwrotu kosztów 
przyjętych przez instytucję miejsca pobytu (lub ewentualnie w wysokości, którą zwrócono by 
instytucji miejsca pobytu na podstawie faktycznie poniesionych wydatków).

Na podstawie informacji przekazanych przez rumuńskie władze wniosek o wydanie karty 
EKUZ można złożyć osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną. Komisja nie zna wszystkich 
przyczyn odmowy wydania karty EKUZ w tym konkretnym przypadku. Jednak Komisja jest 
gotowa zbadać powód tej odmowy po otrzymaniu dodatkowych informacji od składającego 
petycję.

Wreszcie z uwagi na brak mechanizmu weryfikacji ważności uprawnienia osoby instytucje 
państwa członkowskiego określają okres ważności kart, które wydają. Nawet w przypadku 
emerytów uprawnienie może ulec zmianie jeśli osoba pobiera emeryturę z więcej niż jednego
państwa członkowskiego. Na tym etapie nie istnieje podstawa prawna umożliwiająca Komisji 
nakazanie państwom członkowskim, aby zapewniały one karty EKUZ ważne bez ograniczeń 
czasowych.


