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Szanowny Panie!

W związku z mailem z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie możliwości korzystania z 

uprawnień wynikających z art. 43 oraz art. 43a ustawy z  dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z  2021 r. poz. 1285, z późn. 

zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”, przez obywatela polskiego który podlega 

ubezpieczeniu zdrowotnemu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Departament 

Gospodarki Lekami prosi o przyjęcie poniższych informacji. 

W odniesieniu do osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie 

przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, przebywających czasowo na 

terytorium Polski informuję, że osoby te są uprawnione tylko do tych świadczeń, które z  

powodów medycznych stają się niezbędne w czasie ich pobytu, z uwzględnieniem charakteru 

tych świadczeń oraz przewidywanego czasu pobytu. O tym, czy konkretne świadczenie opieki 

zdrowotnej (nie wyłączając leków) w konkretnych okolicznościach spełnia powyższe kryteria, 

każdorazowo decyduje lekarz.

Na podstawie powyższego, osobie posiadającej Europejską Kartę Ubezpieczenia 

Zdrowotnego, wydaną przez inne państwo członkowskie UE i jednocześnie posiadającej tytuł 

„Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, przysługują 

na terenie Polski również leki wydawane na szczególnych zasadach, zgodnie z art. 43 ust. 1  

ustawy o świadczeniach, jeżeli osoba uprawniona do wystawiania recept uzna, że dany lek jest 

dla pacjenta niezbędny w okresie planowanego pobytu w Polsce.   

Mając na uwadze przepisy o koordynacji, uprawnienia wynikające z art. 43a ust. 1 ustawy 

o świadczeniach przysługują również osobom uprawnionym do świadczeń przebywającym w 

Polsce czasowo, za okazaniem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, jeżeli w opinii 
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osoby uprawnionej do wystawienia recepty podanie pacjentowi danego leku jest niezbędne ze 

względów medycznych, w okresie planowanego pobytu na terytorium Polski. 

Podkreślić należy, że dokumenty służące do potwierdzenia i weryfikacji prawa do 

świadczeń opieki zdrowotnej zostały określone w rozdziale 5 ustawy o świadczeniach. Zgodnie 

z zapisami art. 52 ust. 1 ww. ustawy, osobie uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na 

podstawie przepisów o koordynacji, w celu korzystania z tych świadczeń z ubezpieczenia 

zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Fundusz wydaje dokument 

potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zwany dalej „poświadczeniem”.

Informuję, że poświadczenie zawiera następujące dane:

1) imiona i nazwisko;

2) datę urodzenia;

3) numer PESEL, a w przypadku gdy osobie, o której mowa w ust. 1, nie nadano tego 

numeru - serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na 

podstawie którego możliwe jest ustalenie danych osobowych;

4) adres miejsca zamieszkania;

5) nazwę instytucji zagranicznej, na koszt której będą udzielane świadczenia opieki 

zdrowotnej;

6) adres miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) zakres świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu w rozumieniu 

przepisów o koordynacji;

8) okres przysługiwania świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej;

9) numer poświadczenia.

Z poważaniem,
Agata Wolnicka

Z up. Dyrektora
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