
        
Gdańsk, dnia 24 stycznia 2006 r.

Komunikat dla osób zamieszkujących w Polsce,
a zatrudnionych w innym państwie Unii Europejskiej

Obywatele polscy mogą  od 1 maja  2004 r.  swobodnie poruszać się  po terytorium krajów Unii
Europejskiej  oraz  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  (kraje  UE  oraz  Norwegia,  Islandia  i
Liechtenstein) oraz podejmować pracę w niektórych z nich. Każde z 25 państw Unii Europejskiej
ma swój własny system zabezpieczenia społecznego. Dla osób, które podlegają różnym systemom
ubezpieczeń  w  różnych  państwach  UE,  ta  wielość  systemów  powodowałaby  negatywne
konsekwencje. Konieczne więc stało się skoordynowanie systemów zabezpieczenia społecznego,
tak aby wyeliminować powstawanie kolizji przepisów w  tym zakresie. 
Powyższe zagadnienia regulują przepisy prawa wspólnotowego, a zwłaszcza:

• Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania
systemów  zabezpieczenia  społecznego  w  stosunku  do  pracowników  najemnych,  osób
prowadzących  działalność  na  własny  rachunek  oraz  do  członków  ich  rodzin
przemieszczających się we Wspólnocie 

• Rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania
rozporządzenia  (EWG)  nr  1408/71  w  sprawie  stosowania  systemów  zabezpieczenia
społecznego w stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na
własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie 

Dla osób wykonujących pracę w kilku krajach UE lub zamieszkujących w innym kraju, niż miejsce
wykonywania pracy obowiązuje zasada podlegania ustawodawstwu ubezpieczeniowemu tylko
jednego państwa:
 Mimo, że dana osoba posiada tytuły do ubezpieczenia w kilku państwach członkowskich,

zasady podlegania  przez  nią  ubezpieczeniu  społecznemu  i  zdrowotnemu  oraz  opłacania
składek regulują przepisy tylko jednego państwa

 Przepisy tego państwa są stosowane do zainteresowanego tak, jak gdyby realizował swoją
aktywność zawodową w całości na terytorium tego państwa

 Ustawodawstwo ustalone jako właściwe jest stosowane w całości, tj. w zakresie wszystkich
działów  zabezpieczenia  społecznego  (ubezpieczenie  emerytalne,  rentowe,  chorobowe,
wypadkowe, zdrowotne i inne).

Adres Centrali NFZ: ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa 
Sekretariat Gabinetu Prezesa: tel.: ( 0-22 ) 572 60 12, 572 60 13, fax: 572 63 30  
Adres Oddziału: ul. Podwale Staromiejskie 69, 80-844 Gdańsk, tel.: (0-58) 321-85-42, fax: 321-85-15
adres e-mail: gdansk@nfz-gdansk.pl; strona internetowa: www.nfz.gov.pl

Pomorski Oddział Wojewódzki
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z siedzibą w Gdańsku



Czynnikiem decydującym jest miejsce wykonywania pracy zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia
1408/71: 

• pracownik  najemny  zatrudniony  na  terytorium  jednego  państwa  podlega  jego
ustawodawstwu, nawet jeżeli zamieszkuje na terytorium innego państwa,

• osoba  prowadząca  działalność  na  własny  rachunek  na  terytorium  jednego  państwa
członkowskiego  podlega  ustawodawstwu  tego  państwa,  nawet  jeżeli  zamieszkuje  na
terytorium innego państwa członkowskiego, 

• osoba zatrudniona na statku pływającym pod banderą państwa, podlega ustawodawstwu tego
państwa, 

• urzędnicy  i  personel  równorzędny  podlegają  ustawodawstwu  państwa  członkowskiego,
którego administracja ich zatrudnia. 

Artykuł 14 c powyższego Rozporządzenia stanowi ponadto:

      Osoba będąca równocześnie pracownikiem najemnym na terytorium jednego Państwa  
Członkowskiego  i  prowadząca działalność  na własny rachunek na terytorium innego
Państwa  Członkowskiego  podlega  ustawodawstwu  państwa,  na  którego  terytorium
wykonuje pracę za wynagrodzeniem.

 W czasie wykonywania tej pracy nie jest prowadzona działalność w Polsce. Osoba ta
powinna wyrejestrować się z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na
czas  zaprzestania  wykonywania działalności.  Wyrejestrowania  z  ubezpieczeń  należy
dokonać w ZUS po przedłożeniu kopii umowy o pracę z zagranicznym pracodawcą. W
przypadku braku takiej umowy należy złożyć oświadczenie w tej sprawie. 

Osoby,  które  zamieszkują  w  Polsce  ale  podlegają,  zgodnie  z  powyższymi  zasadami,
ustawodawstwu  innego  państwa  członkowskiego  nie  otrzymują  z  Narodowego  Funduszu
Zdrowia  Europejskiej  Karty  Ubezpieczenia  Zdrowotnego.  Powinny  ją  pobrać  z  instytucji
ubezpieczenia zdrowotnego państwa, którego ustawodawstwu podlegają.

Oddzielną grupą są  pracownicy oddelegowani, którzy zgodnie z art. 14 ust. 1a i art. 14a ust. 1a
rozporządzenia 1408/71 podlegają nadal ustawodawstwu państwa zamieszkania:

• pracownik  najemny  zatrudniony  na  terytorium  jednego  państwa  członkowskiego  przez
przedsiębiorstwo,  w którym jest  zwykle zatrudniony i  przez  które został  skierowany do
wykonywania  pracy  na  terytorium  innego  państwa  członkowskiego  podlega  nadal
ustawodawstwu pierwszego  państwa  członkowskiego,  pod  warunkiem że  przewidywany
okres wykonywania tej pracy nie przekracza 12 miesięcy i że nie został on skierowany w
miejsce innej osoby, której okres skierowania upłynął, 

• osoba  zwykle  prowadząca  działalność  na  własny  rachunek  na  terytorium  państwa
członkowskiego  i  wykonująca  pracę  na  terytorium  innego  państwa  członkowskiego  w
dalszym  ciągu  podlega  ustawodawstwu  pierwszego  państwa,  pod  warunkiem  że
przewidywany okres wykonywania pracy nie przekracza 12 miesięcy. 

W stosunku do powyższych osób nadal zastosowanie mają polskie przepisy prawne w zakresie
zabezpieczenia  społecznego.  Aby  jednak  podlegać  polskiemu  ustawodawstwu   wysyłający
pracodawca  albo  osoba  prowadząca  działalność  na  własny  rachunek  zwraca  się  do  ZUS
właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy, u którego osoba jest zatrudniona lub właściwego



ze  względu  na  siedzibę  osoby prowadzącej  działalność  na  własny rachunek  -  z  wnioskiem  o
wydanie formularza E 101. Na podstawie formularza E101 Narodowy Fundusz Zdrowia wyda
Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Jeżeli  wyjazd do innego państwa członkowskiego ma na celu  znalezienie  tam i  podjęcie  pracy
zarobkowej  lub  otworzenia  w  tym  państwie  samodzielnej  działalności  gospodarczej,  a  nie
posiadamy formularza  E101 zaświadczającego, że  podczas  pracy za  granicą stosuje  się  polskie
ustawodawstwo  w  zakresie  ubezpieczenia  zdrowotnego,  od  momentu  podjęcia  pracy  lub
działalności  podlegamy  ubezpieczeniom  społecznym  i  zdrowotnemu  tego  państwa  na
terytorium którego praca lub działalność jest wykonywana.  Tak więc, od momentu podjęcia
pracy  lub  działalności  w  innym  państwie  członkowskim  przestajemy  podlegać  ubezpieczeniu
zdrowotnemu w Polsce. Powyższe dotyczy osób na urlopie bezpłatnym, bezrobotnych, studentów,
emerytów, rencistów, a także osób posiadających status członka rodziny. Z chwilą podjęcia pracy,
nawet w przypadku pracy o charakterze sezonowym, stają się oni ubezpieczonymi w państwie, w
którym pracę te wykonują.
Jedynie  pracownicy  mieszkający  i  zatrudnieni  w  Polsce,  którzy  podczas  swojego  płatnego
urlopu  wykonują  pracę  sezonową  w  innym  państwie,  podlegają  nadal  ustawodawstwu
państwa polskiego. Powinni wówczas otrzymać z ZUS formularz E 101, na podstawie którego
zostanie im wydana w Polsce Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w Polsce

Pragniemy dodatkowo wyjaśnić, iż osoba pracująca w innym państwie członkowskim i podlegająca
ustawodawstwu tamtego państwa po zakończeniu pracy i powrocie do kraju (jeżeli nie ma innego
tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego) może podpisać z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę
dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Zawarcie takiej umowy uzależnione jest od wniesienia
opłaty, której wysokość uzależniona jest od okresu, w którym osoba nie była objęta ubezpieczeniem
zdrowotnym. Opłaty nie wnosi się, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym wynosi mniej niż 3
miesiące  (art.  68  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.) . Dla osób pracujących za
granicą  dokumentem  potwierdzającym ostatnie  ubezpieczenie  zdrowotne  jest  formularz  E  104,
który  należy  pobrać  z  instytucji  ubezpieczenia  zdrowotnego  państwa,  którego  ustawodawstwu
ostatnio  podlegaliśmy. Formularz  E  104  jest  zaświadczeniem dotyczącym sumowania  okresów
ubezpieczenia,  zatrudnienia  lub  zamieszkania.  Potwierdza,  że  dana  osoba  była ostatnio  objęta
ubezpieczeniem zdrowotnym. 

Powyższy Komunikat ma wyłącznie charakter informacyjny. Szczegółowe zasady podlegania ubezpieczeniu
zdrowotnemu określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz.  U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.), natomiast zasady ustalania ustawodawstwa
właściwego  określa  m.in.  Rozporządzenie  Rady  (EWG) nr  1408/71  w  sprawie  stosowania  systemów
zabezpieczenia  społecznego  do  pracowników  najemnych,  osób  prowadzących  działalność  na  własny
rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie. W przypadku wątpliwości co do
indywidualnych uprawnień prosimy kontaktować się z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego
Funduszu Zdrowia: (058) 321-85-42; 321-85-52.


