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Szanowny Panie,

w  odpowiedzi  na pismo z dnia 10 listopada 2021 r., w sprawie finansowania leczenia 

cudzoziemców w Polsce, proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Pacjenci pochodzący z krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA), w momencie udzielania im świadczeń opieki zdrowotnej winni 

legitymować się Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub Certyfikatem 

Tymczasowo Zastępującym EKUZ. Koszty leczenia obcokrajowców, posiadających 

powyższe dokumenty potwierdzające uprawnienia do świadczeń, pokrywa Narodowy 

Fundusz Zdrowia.

Cudzoziemcy spoza UE i EFTA, obywatele państw trzecich, mogą skorzystać z opieki 

medycznej po okazaniu świadczeniodawcy dokumentu potwierdzającego posiadanie 

ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów 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.) lub podróżnego ubezpieczenia medycznego. 

Obowiązek posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego nakładają na obywateli 

państw trzecich przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy oraz  

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, z późn. 

zm.). Cudzoziemiec, niezależnie od tego, czy aplikuje o wizę Schengen, czy wizę 

krajową, podczas ubiegania się o wizę ma obowiązek przedstawienia stosownego 

ubezpieczenia medycznego obowiązującego w okresie jego pobytu lub pobytów na 

terytorium RP. Przy wnioskowaniu o wizę krajową wymagane jest ubezpieczenie 
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zdrowotne w rozumieniu polskich przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych lub podróżne ubezpieczenie medyczne o kwocie 

ubezpieczenia nie niższej niż 30 000 EUR,  pokrywające wszelkie wydatki, które mogą 

wyniknąć w związku z koniecznością powrotu z powodów medycznych, potrzebą pilnej 

pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią. Także osoby 

ubiegające się o jednolitą wizę Schengen muszą wykazać, że posiadają odpowiednie, 

ważne podróżne ubezpieczenie medyczne, tzn. o minimalnej kwocie ubezpieczenia 

wynoszącej 30 000 EUR, pokrywające wszelkie wydatki, które podczas ich pobytu lub 

pobytów na terytorium państw członkowskich mogą wyniknąć w związku z koniecznością 

powrotu z powodów medycznych (transportu sanitarnego), potrzebą pilnej pomocy 

medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub śmiercią. 

Przedłożenie dokumentu stosownego ubezpieczenia podmiotowi zapewniającemu 

udzielenie świadczeń zdrowotnych przez cudzoziemca, który wyraża wolę skorzystania 

z usług medycznych nie powinno, co do zasady, przysparzać trudności. Pewne 

przeszkody mogą pojawić się jednak wtedy, gdy do udzielenia świadczenia i pomocy 

medycznej cudzoziemcowi dochodzi np. w sytuacji nieszczęśliwego wypadku lub też, 

gdy w innych okolicznościach cudzoziemiec nie był lub nie jest w stanie okazać dowodu 

posiadania takiego ubezpieczenia, a podmiot medyczny udzieli niezbędnej pomocy. W 

takich przypadkach zainteresowany podmiot może zwrócić się do właściwego konsula 

RP z wnioskiem o udzielenie informacji z polisy ubezpieczeniowej znajdującej się w 

aktach sprawy wizowej. Dane dotyczące konsula RP, który wydał wizę są zamieszczone 

na naklejce wizowej w paszporcie cudzoziemca. Wniosek winien być sformułowany w 

oparciu o przesłankę zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. Przy 

formułowaniu wniosku o udostępnienie danych z polisy ubezpieczeniowej, podmiot 

wnioskujący do właściwego konsula RP o przekazanie danych cudzoziemca ma 

obowiązek określenia sytuacji warunkującej przekazanie danych – udzielenie pomocy 

medycznej konkretnemu cudzoziemcowi, który nie okazał dowodu ubezpieczenia lub 

trwające wykonywanie usług medycznych na rzecz konkretnego cudzoziemca. Podmiot 

może przywołać we wniosku przesłankę zgodnego z prawem przetwarzania danych 

osobowych, o której mowa w art. 6 ust.1 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie jest 

niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby 

fizycznej. Tą przesłankę należy stosować w wyjątkowych przypadkach, gdy np. leczenie 

miało miejsce w związku z zagrożeniem życia lub zdrowia, a kontakt z pacjentem był 
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ograniczony. W przypadkach, gdy cudzoziemcowi udzielono pomocy medycznej, 

pomimo nieokazania polisy ubezpieczeniowej, a stan jego zdrowia umożliwiał kontakt z 

nim, podmioty medyczne powinny uzyskać od niego pisemną zgodę na wystąpienie z 

wnioskiem do właściwego konsula RP o udostępnienie kopii polisy. Właściwie 

sformułowany przez podmiot medyczny wniosek przedłożony konsulowi daje 

uzasadnienie dla przetwarzania danych osobowych cudzoziemca i udostępnienia 

informacji podmiotowi krajowemu. Należy pamiętać, że w przypadku stwierdzenia braku 

dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, wnioski winny być formułowane bez 

zbędnej zwłoki przez osoby upoważnione do reprezentowania danego podmiotu na 

podstawie przepisów lub zgodnie z wyrażoną w odpowiednich dokumentach 

kompetencją rzeczową uprawniającą do działania. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1806 z dnia 14 listopada 

2018 r. wymienia państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas 

przekraczania granic zewnętrznych oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego 

wymogu. Mimo że Ukraina i Gruzja nie są krajami członkowskimi UE i EFTA, to ich 

obywatele posiadający paszporty biometryczne mogą przekraczać unijne granice bez 

wiz, ale nawet jeśli korzystają z ruchu bezwizowego, powinni posiadać polisę podróżnego 

ubezpieczenia medycznego. Obywatele wielu krajów, m.in. Armenii, Białorusi, Chin, 

Wietnamu, czy Indii, niezależenie od rodzaju posiadanego paszportu, w dalszym ciągu 

mają obowiązek posiadania wizy przy przekraczaniu granic zewnętrznych UE (w tym 

granicy RP). 

Obywatele państw trzecich, z którymi Polska ma zawarte umowy lub porozumienia 

dwustronne  o  zabezpieczeniu  społecznym  lub   współpracy   w   ochronie   zdrowia 

(tj. Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Rosji, Macedonii, Serbii i Tunezji), 

nieposiadający dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w 

rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych lub podróżnego ubezpieczenia medycznego, w przypadkach szczególnych 

(np. zniszczenie polisy, brak możliwości odzyskania kosztów leczenia od towarzystwa 

ubezpieczeniowego, wyłączenie z umowy ubezpieczenia niektórych kategorii 

świadczeń) mogą skorzystać z uprawnień wynikających z umów i porozumień 

dwustronnych, tj. z niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku nagłego 

zachorowania, stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Koszty leczenia pokrywane są 

wówczas przez Ministerstwo Zdrowia.

Cudzoziemcy, którzy nie posiadają tytułu do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki 

zdrowotnej, a więc osoby, które nie dysponują statusem ubezpieczonego w rozumieniu 
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przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych lub dokumentem podróżnego ubezpieczenia medycznego oraz nie są 

obywatelami państw, z którymi Polska ma podpisane umowy i porozumienia 

dwustronne, mogą korzystać z opieki medycznej odpłatnie i są zobowiązani do pokrycia 

pełnych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej z własnych środków. W sytuacji 

nieuiszczania  przez  cudzoziemca  kosztów  udzielonej  mu  pomocy  medycznej, 

Minister Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia nie mają podstaw prawnych do 

sfinansowania całości lub nawet części kosztów poniesionych przez podmiot leczniczy. 

W przypadku trudności z wyegzekwowaniem należności za udzielone świadczenia, 

świadczeniodawcom pozostaje cywilnoprawna droga dochodzenia roszczeń 

bezpośrednio od pacjentów lub ewentualnie od komercyjnych zakładów ubezpieczeń, 

jeśli obcokrajowiec posiada odpowiednią polisę ubezpieczeniową.

Z poważaniem, 

Michał Dzięgielewski 

Dyrektor 
/dokument podpisany elektronicznie/
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