
 

 

 

 

 

Gdańsk, 28 maja 2009 r. 

 

Praca w krajach Unii Europejskiej - zasady ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny 

zamieszkujących w Polsce 

Przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej zawierają 

zasady dotyczące ustawodawstwa właściwego, czyli ustalania, w jakim kraju jesteśmy ubezpieczeni, jeśli 

pracujemy lub otworzyliśmy firmę w Unii Europejskiej. Podstawową zasadą dla ustalenia  właściwego 

ustawodawstwa w dziedzinie ubezpieczeń jest zasada miejsca pracy – podlegamy ubezpieczeniu 

społecznemu i zdrowotnemu tam, gdzie pracujemy.  

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 pracownik najemny zatrudniony na 

terytorium jednego Państwa Członkowskiego podlega ustawodawstwu tego Państwa, nawet jeżeli 

zamieszkuje na terytorium innego Państwa. Państwo to jest „państwem właściwym” dla tej osoby.  

 Członkom rodziny, którzy zamieszkują na terytorium Państwa Członkowskiego innego niż państwo 

właściwe, jeżeli nie mają prawa do tych świadczeń na podstawie ustawodawstwa tego państwa przysługują 

w państwie zamieszkania świadczenia rzeczowe, realizowane przez instytucję miejsca zamieszkania na 

rachunek instytucji właściwej (art. 19 powyższego Rozporządzenia). 

 Wobec powyższego osoba  zatrudniona tylko w innym, niż Polska   kraju Unii Europejskiej podlega 

ustawodawstwu państwa zatrudnienia. W sytuacji, gdy w Polsce pozostają członkowie rodziny 

nieposiadający własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego należy przedstawić we właściwym 

Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia formularz E 106 lub E 109. 

Formularze te uzyskamy w instytucji ubezpieczenia zdrowotnego w państwie, w którym jesteśmy 

ubezpieczeni.  

Formularz E 106 uzyskamy w sytuacji, gdy zamieszkujemy w jednym państwie, a pracujemy w innym. 

Po złożeniu formularza w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz przeprowadzeniu odpowiedniej procedury 

otrzymamy Poświadczenie uprawniające do świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce dla nas i członków 

naszej rodziny. 

Formularz E 109 uzyskamy w sytuacji, gdy pracujemy w jednym państwie Unii Europejskiej, 

a członkowie rodziny pozostają w innym państwie. W tej sytuacji Poświadczenie otrzymają tylko 

członkowie rodziny. Natomiast osoba ubezpieczona może korzystać podczas wizyty w Polsce ze 

świadczeń na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. 

Po otrzymaniu właściwego formularza należy przesłać go lub złożyć osobiście w naszej siedzibie: 

Pomorski Oddział Wojewódzki  

Narodowego Funduszu Zdrowia 

ul. Podwale Staromiejskie 68 

80-844 Gdańsk 

 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji lub pomocy w ustaleniu, które ustawodawstwo jest dla Ciebie 

właściwe prosimy o kontakt telefoniczny: 

 

(058) 32-18-571 

(058) 32-18-635 

 


