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Działania UE na rzecz zdrowia 
koncentrują się na: 

1. Profilaktyce zdrowotnej 

2. Promowaniu zdrowego stylu życia 

3. Chronieniu obywateli przed zagrożeniami 
zdrowia, takimi jak pandemie 



Cele strategii w zakresie zdrowia: 

1. Promowanie zdrowia wśród osób 
starzejących się w Europie 

2. Chronienie obywateli przed zagrożeniami 
zdrowia 

3. Wspieranie dynamicznych systemów 
opieki zdrowotnej i nowych technologii 
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EKUZ – co zapewnia? 

dostęp do... 

 wszelkich niezbędnych z medycznego punktu 
widzenia usług świadczonych przez 

państwową opiekę zdrowotną w czasie 
tymczasowego pobytu zagranicznego w 

wybranych państwach 



Obszar obowiązywania 

27 krajów 
UE 

Lichtenstein Szwajcaria Norwegia Islandia 



Kto wydaje karty? 

Karty są wydawane przez 

 krajowy zakład ubezpieczeń 
zdrowotnych,  

bezpłatnie!  



Funkcjonowanie EKUZ 

Okazując kartę EKUZ w danym kraju mamy 
prawo do leczenia na identycznych warunkach 

i w takiej samej cenie (w niektórych krajach 
bezpłatnie) jak obywatele danego kraju. 

Każdy kraj różni się systemem opieki zdrowotnej. 
W jednym dane świadczenia medyczne są 

bezpłatne, a w innych mogą podlegać opłacie. 



Czego karta EKUZ nie obejmuje? 

Nie zastępuje 
ubezpieczenia 

podróżnego 

Nie obejmuje 
prywatnych usług 

medycznych 

Nie obejmuje 
kosztów przelotu do 

kraju 

Nie obejmuje 
kosztów 

zagubionego bagażu  
czy kradzieży 

Leczenia w sytuacji, 
gdy celem wyjazdu 
było poddanie się 

leczeniu 



Kto może korzystać z karty? 

1. Osoba, która chce wyrobić sobie kartę, musi być 
ubezpieczona lub objęta państwowym systemem 

ubezpieczeń zdrowotnych w jakimkolwiek z 
wymienionych państw 

2. Istotne jest, że każdy z członków rodziny powinien mieć 
własną kartę! 

3. O kartę mogą ubiegać się nawet osoby spoza UE, które 
legalnie przebywają na jej obszarze  



Czas ważności karty 

W poszczególnych krajach okres ważności 
karty jest różny, czasami wynosi: 

 3 miesiące lub pół roku.  



WYBÓR KRAJU I KOSZTÓW 
LECZENIA 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=pl 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=pl


Wygląd karty wydawanej w Polsce 



Wygląd kart EKUZ w innych krajach UE 


