
Jak długo ważna jest karta EKUZ? 
 

20 lat – karta wydana dla osób pobierających świadczenia emerytalne. 
 
do 18 lat – karta wydana dla: 

 osób zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku poniżej 
18 roku życiai (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 

18 rok życia); 

 osób nieubezpieczonych, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają polskie 
obywatelstwo (okres ważności karty nie może być dłuższy niż data ukończenia przez 

te osoby 18 rok życia); 

 dzieci / uczniów, posiadających własny tytuł do ubezpieczenia w wieku poniżej 18 roku 

życiaii (okres ważności karty nie może być dłuższy niż data ukończenia przez te osoby 
18 rok życia); 

 osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. 

 
5 lat – karta wydana dla osób ubezpieczonych, które: 

 otrzymują emeryturę i nie ukończyły 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku 
mężczyzn. 

 

3 lata – karta wydana dla osób ubezpieczonych, które są: 

 zatrudnione; 

 prowadzą pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą; 

 pobierają zasiłek / świadczenie przedemerytalne. 

 

18 miesięcy – karta wydana dla osób ubezpieczonych, które są: 

 zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku powyżej 18 roku 

życia; 

 studentami zgłoszonymi do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię; 

 dziećmi / uczniami, posiadającymi własny tytuł do ubezpieczenia w wieku powyżej 

18 roku życiaiii;  

 pobierają rentę. 

 

6 miesięcy – karta wydana dla osób uprawnionych na podstawie przepisów krajowych, tj.: 

 nieubezpieczonych kobiet posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania 

na terytorium RP w okresie ciąży i porodu; 

 nieubezpieczonych kobiet posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub 

zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie 
ciąży i porodu; 

 nieubezpieczonych osób, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają miejsce 
zamieszkania na terytorium RP, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (okres ważności karty nie może być 

dłuższy niż data ukończenia przez te osoby 18 roku życia). 

 

2 miesiące – karta wydana dla osób: 

 bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy; 

 niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych. 

 

 



W innych przypadkach: 

90 dni – karta wydana dla osób, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania 

świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na 

podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych). 

42 dni – karta wydana dla nieubezpieczonych kobiet posiadających obywatelstwo polskie 

i miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie połogu oraz nieubezpieczonych kobiet 

posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy 

oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie połogu. 

 

i Dotyczy to osób o których mowa w art.5 pkt 3 lit a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
ii Dotyczy to osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt. 17, 18 i 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
iii Dotyczy to osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt. 17, 18 i 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
 

                                                           


