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Zanim wyjedziesz…  

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego 

 

Wyjeżdżając za granicę warto zabrać  Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) dokument, który 

potwierdza nasze prawo do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinie, 

Norwegii czy Szwajcarii na takich samych zasadach jak osoby ubezpieczone w danym kraju, w placówkach działających 

w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej – w przypadkach pilnych. 

Karta jest wydawana osobom wyjeżdżającym czasowo do innego państwa np.: 

 
 wyjazd związany z pobytem tymczasowym, (np. w celu turystycznym lub odwiedzenia rodziny czy znajomych) 

 wyjazd związany z pracą, np. w związku z delegacją służbową pracownika najemnego (art. 12 ust. 1 

rozporządzenia nr 883/2004), wykonywaniem podobnej pracy w innym państwie przez osobę prowadzącą 

działalność tzw. „samo-delegowanie” (art. 12 ust. 2 rozporządzenia nr 883/2004), czy też w związku z 

wykonywaniem pracy lub prowadzeniem działalności na własny rachunek w dwóch lub kilku państwach 

UE/EFTA (art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 883/2004) - dotyczy to osób posługujących się dokumentem 

A1 oraz pracowników dyplomatycznych i konsularnych; 

 wyjazd do szkoły lub na uczelnię w celu kształcenia się, lub też na praktyki studenckie/uczniowskie, na 

podstawie zaświadczenia z uczelni / szkoły (wypełnione zgodnie z wymogami określonym na 2 stronie 

wniosku o wydanie karty EKUZ dla tej grupy ubezpieczonych); 

 poszukiwanie pracy przez bezrobotnego – dotyczy to osób posługujących się dokumentem U2;  

 

 

Możliwe jest złożenie wniosku o EKUZ w każdym Oddziale Wojewódzkim NFZ  lub Delegaturze.  

 

 

Uwaga! Wydanie karty EKUZ przez OW NFZ, który nie jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, 

dotyczy wyłącznie:  

 wnioskodawców, którzy w CWU mają status „ubezpieczony”;  

 sytuacji wyjątkowych, związanych np. z faktem podjęcia nauki, wykonywania pracy lub lokalizacją siedziby 

pracodawcy w województwie innym niż województwo, w którym ze względu na miejsce zamieszkania 

ubezpieczony został zgłoszony do OW NFZ. Dotyczy to również sytuacji związanych z koniecznością pilnego 

uzyskania karty  EKUZ ze względu, np. na wyjazd turystyczny;  

 

 

www.nfz.gov.pl/ekuz 

 

 

 

http://www.nfz.gov.pl/ekuz
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Druki wniosków na karty EKUZ są dostępne w oddziałach NFZ oraz na stronie internetowej i  można je składać: 

 osobiście 

 poprzez osobę upoważnioną (Upoważnienie powinno zawierać numer dowodu osobistego lub innego 

 dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej. Upoważnienie powinno być 

wydane w celu złożenia wniosku oraz odbioru karty, upoważnienie jest wymagane również od pracodawców, 

którzy występują z wnioskiem dla swoich pracowników) albo  

 przesłać pocztą, faksem lub za pośrednictwem poczty e-mail (gdy na wniosku przesłanym za 

pośrednictwem poczty elektronicznej brak jest podpisu lub podpis jest nieczytelny, wnioskodawca ma 

możliwość wyłącznie odbioru osobistego karty EKUZ, jeżeli wniosek jest podpisany, zeskanowany możliwe jest 

odesłanie karty EKUZ na adres wskazany we wniosku lub jej odbiór przez osobę upoważnioną). 

 

Karta EKUZ wystawiana jest na okres uzależniony od uprawnień ubezpieczonego. 

 

Osoby ubezpieczone będą mogły otrzymać kartę EKUZ ważną na  6 miesięcy, np.: 

 osoby zatrudnione, 

 osoby prowadzące pozarolniczą oraz rolniczą działalność gospodarczą, 

 dzieci do 18 r.ż. (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 roku życia)., dzieci i 

młodzież powyżej 18 r.ż. na okres maksymalnie 6 miesięcy, ale nie dłużej niż ważność legitymacji szkolnej / 

studenckiej. 

 

W trosce o Państwa czas prosimy mieć z sobą dokumenty potwierdzające zgłoszenie do ubezpieczenia 

zdrowotnego oraz  potwierdzenie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za ostatni miesiąc, do 

przedłożenia w sytuacji braku potwierdzenia w/w faktu zgłoszenia w systemie. 

 

Osoby pobierające świadczenie emerytalne – będą mogły otrzymać kartę EKUZ ważną na   5 lat. 

 

Osoby pobierające rentę – będą mogły otrzymać kartę EKUZ ważną maksymalnie na  5 lat przy świadczeniu 

otrzymanym bezterminowo, w każdym innym przypadku maksymalnie na okres wynikający z dokumentu, należy 

mieć z  sobą legitymację rencisty. 

 

 

Kartę EKUZ ważną 2 miesiące będą mogły otrzymać:  

 osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, należy posiadać ze sobą zaświadczenie z PUP, 

według wytycznych na 2 stronie wniosku o wydanie EKUZ, 

 inne osoby ubezpieczone, np. osoby zgłoszone do ubezpieczenia dobrowolnego, osoby pobierające 

świadczenie przedemerytalne, osoby uprawnione na podstawie art. 67 ust. i 7 ustawy, należy mieć z sobą 

właściwy dokument, według wytycznych na 2 stronie wniosku o wydanie EKUZ. 

Okres ważności karty liczony jest od dnia złożenia wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia 

Zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia. 
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Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego  

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00  

 

 Oddział WOW NFZ 
 

Poznań, ul. Piekary 14/15, pok.703-704     

tel. 61 850 63 84, 61 850 63 94,  

fax. 61 850 60 68   

 

 

 

 

 

Poznań, ul. Grunwaldzka 158, pok. 31    

tel. 61 850 61 37 

fax. 61 850 61 35 

 

 

ue@nfz-poznan.pl 

Delegatury WOW NFZ 

62-800 Kalisz, ul. Kolegialna 4  

tel. 62 501 89 75   kalisz@nfz-poznan.pl  
 

62-500 Konin, ul. Szpitalna 43 

EKUZ - tel. 63 240 29 18   konin@nfz-poznan.pl  
 

64-100 Leszno, Pl. Kościuszki 4  

EKUZ - tel. 65 528 61 79   leszno@nfz-poznan.pl  
 

64-920 Piła, ul. Wojska Polskiego 43  

EKUZ - tel. 67 351 28 91, 67 351 28 92    

pila@nfz-poznan.pl  
 

Punkty Obsługi Ubezpieczonych 
 

62-400 Słupca, ul. Wojska Polskiego 13 

tel. 63 275 12 03   konin@nfz-poznan.pl  
 

63-900 Rawicz, ul. Ignacego Buszy 5 

tel. 65 545 51 49   leszno@nfz-poznan.pl  
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