
UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH –  OSOBY NIE BĘDĄCE 
OBYWATELAMI KRAJÓW UE.

Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych określa Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. Dz 2008 r. Nr 164, poz. 
1027.).

Uprawnione do świadczeń zdrowotnych są następujące osoby (nie posiadające obywatelstwa polskiego ani  
obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA):

1. przebywające  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  na  podstawie  wizy  pobytowej  w  celu 
wykonywania pracy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się, 
zezwolenia  na  pobyt  rezydenta  długoterminowego  Wspólnot  Europejskich,  zgody  na  pobyt 
tolerowany,  lub osoby,  które uzyskały w Rzeczypospolitej  Polskiej status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą albo korzystają z ochrony czasowej na jej terytorium oraz członkowie ich rodzin, 

2. osoby  nieposiadające  obywatelstwa  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  państwa 
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), legalnie zamieszkujące na 
terytorium  innego  niż  Rzeczpospolita  Polska  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub 
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

- jeżeli podlegają zgodnie z art. 66 obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego albo ubezpieczają się 
dobrowolnie na zasadach określonych w art. 68;

3. studenci  i  uczestnicy  studiów  doktoranckich,  którzy  studiują  w  Rzeczypospolitej  Polskiej,  oraz 
absolwenci, którzy odbywają w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż, 

4. członkowie zakonów oraz alumni wyższych seminariów duchownych i  teologicznych, postulanci, 
nowicjusze  i  junioryści  zakonów  i  ich  odpowiednicy  a  przebywający  na  terytorium 
Rzeczypospolitej  Polskiej  na  podstawie  wizy,  zezwolenia  na  zamieszkanie  na  czas  oznaczony, 
zezwolenia  na  osiedlenie  się,  zezwolenia  na  pobyt  rezydenta  długoterminowego  Wspólnot 
Europejskich, zgody na pobyt tolerowany, lub osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej 
status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo korzystają z ochrony czasowej na jej terytorium,

5. odbywający kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, 
o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym, - jeżeli ubezpieczają się dobrowolnie,

6. posiadający kartę Polaka- uprawnieni są do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach 
nagłych,  w zakresie  określonym w  ustawie  z  dnia 27  sierpnia 2004 r.  o  świadczeniach  opieki  
zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych chyba  że  umowa  międzynarodowa,  której 
Rzeczpospolita Polska jest stroną, przewiduje zasady bardziej korzystne (przepis nie dotyczy osób 
uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o  koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego). 

Świadczeniobiorca  ubiegający  się  o  udzielenie  świadczenia  opieki  zdrowotnej  jest  obowiązany 
przedstawić dokument uprawniający do korzystania ze świadczeń zdrowotnych:

o karta ubezpieczenia zdrowotnego- dla ubezpieczających się dobrowolnie,

o karta Polaka,

o inny dokument właściwy ze względu na w/w status.

Osobom nieposiadającym obywatelstwa polskiego, innym niż w/w, świadczenia zdrowotne udzielane są na 
zasadach określonych w przepisach odrębnych i umowach międzynarodowych.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Umowa_mi%C4%99dzynarodowa
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Koordynacja_system%C3%B3w_zabezpieczenia_spo%C5%82ecznego&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Koordynacja_system%C3%B3w_zabezpieczenia_spo%C5%82ecznego&action=edit&redlink=1

