gaj¹cymi ubezpieczeniu, potwierdzaj¹ca dokonanie zg³oszenia w dniu
1 stycznia 1999 r. lub póŸniej, wraz z aktualnym odcinkiem wyp³aty œwiadczenia - dotyczy tylko KRUS,
w przypadku dzieci ucz¹cych siê - pomiêdzy 18. a 26. rokiem ¿ycia - dodatkowo nale¿y przedstawiæ dokument potwierdzaj¹cy fakt.
kontynuacji nauki - legitymacjê szkoln¹/studenck¹ lub dokument
potwierdzaj¹cy znaczny stopieñ niepe³nosprawnoœci,
w przypadku studentów po ukoñczeniu 26. roku ¿ycia - zg³oszenie do
ubezpieczenia przez uczelniê (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka.
dla osoby nieubezpieczonej, spe³niaj¹cej kryterium dochodowe
uprawniaj¹ce do otrzymywania œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej
decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy w³aœciwej ze wzglêdu na
miejsce zamieszkania tej osoby.
dla osoby ubezpieczonej w innym ni¿ Polska pañstwie cz³onkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu
poœwiadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP), > karta EKUZ (lub certyfikat j¹ zastêpuj¹cy) wydana przez inny
ni¿ Polska kraj cz³onkowski UE lub EFTA.
dla osoby przebywaj¹cej na zasi³ku chorobowym lub wypadkowym
zaœwiadczenie z ZUS - do koñca okresu pobierania zasi³ku chorobowego
lub wypadkowego.

Dokumenty mo¿na przekazaæ:
?
w przypadku œwiadczenia udzielonego w Poradni specjalistycznej:
§
wysy³aj¹c fax do Biura Obs³ugi Pacjenta (tel. 58 561 75 91)
§
wysy³aj¹c e-mail do Biura Obs³ugi Pacjenta (bop@szpital-starogard.pl)

?
w przypadku œwiadczeñ udzielonych w Szpitalnym Oddziale Ratun-

kowym lub hospitalizacji w oddzia³ach szpitalnych:
§
osobiœcie lub przez osoby trzecie od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach

7.30 -14.30 do sekretariatu oddzia³u szpitalnego, rejestracji SOR
§
wysy³aj¹c fax do Dzia³u Sprzeda¿y Us³ug (tel. 58 563 38 55)
§
wysy³aj¹c e-mail do Dzia³u Sprzeda¿y Us³ug (sprzedaz@szpital-starogard.pl)
§
wysy³aj¹c e-mail do Sekcji Statystyki i Dokumentacji Medycznej (staty-

styka@szpital-starogard.pl)

Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o.
ul. dra Józefa Balewskiego 1
83-200 Starogard Gdañski
tel. 58 562 30 31

Dokumenty
potwierdzaj¹ce prawo
do œwiadczeñ zdrowotnych
WA¯NA INFORMACJA:
Nie jest konieczne okazywanie œwiadczeniodawcom danych dotycz¹cych otrzymywanego wynagrodzenia, emerytury lub renty.

Je¿eli pacjent nie posiada aktualnego zaœwiadczenia potwierdzaj¹cego prawo do œwiadczeñ, mo¿e taki dokument
przedstawiæ w innym czasie:
jeœli przebywa w szpitalu - nie póŸniej ni¿ w terminie 30 dni od dnia przyjêcia
lub
w terminie 7 dni od dnia zakoñczenia udzielania œwiadczenia.
Niedostarczenie dokumentu w wy¿ej wymienionych terminach
mo¿e skutkowaæ obci¹¿eniem pacjenta kosztami udzielonego
œwiadczenia!
PóŸniejsze ni¿ przewidziane przedstawienie dokumentu nie powinno stanowiæ podstawy odmowy zwolnienia z kosztów albo ich zwrotu. Jednak przy
znacznym opóŸnieniu w dostarczeniu potwierdzenia prawa do œwiadczeñ,
œwiadczeniodawca mo¿e odmówiæ zwrotu kosztów. Powy¿sze zasady dotycz¹ tak¿e obywateli innych krajów UE lub EFTA uprawnionych do œwiadczeñ
na podstawie przepisów o koordynacji.
Brak dokumentu potwierdzaj¹cego prawo do korzystania z bezp³atnej opieki zdrowotnej nie mo¿e byæ powodem odmowy udzielenia œwiadczenia w przypadku stanu nag³ego!
Wa¿noœæ dokumentu potwierdzaj¹cego prawo do œwiadczeñ
?
Przyjmuje siê, ¿e dokument potwierdzaj¹cy prawo do œwiadczeñ jest wa¿ny przez 30 dni od:
?
daty wystawienia - zaœwiadczenie z zak³adu pracy, zaœwiadczenia ZUS
i KRUS,
?
daty poœwiadczenia - legitymacja ubezpieczeniowa,
?
daty op³acenia sk³adki - ZUS RMUA, dowód wp³aty sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne,
?
daty wa¿noœci dokumentu - legitymacja rencisty.
Wyj¹tkami od tej zasady s¹:
§
legitymacja emeryta - wa¿na bezterminowo,
§
zaœwiadczenie z urzêdu pracy o zg³oszeniu do ubezpieczenia zdrowot-
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nego - do koñca terminu wa¿noœci,
§
decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy - wa¿na 90 dni od dnia
okreœlonego w decyzji.

Ustanie prawa do œwiadczeñ
Prawo do œwiadczeñ opieki zdrowotnej ustaje zazwyczaj po up³ywie 30 dni
od dnia wygaœniêcia obowi¹zku ubezpieczenia zdrowotnego, na przyk³ad:
?
w przypadku ustania stosunku pracy (np. z tytu³u umowy o pracê) - po
up³ywie 30 dni od dnia rozwi¹zania umowy o pracê,
?
w przypadku zakoñczenia prowadzenia pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej - po up³ywie 30 dni od dnia zakoñczenia prowadzenia takiej dzia³alnoœci,
?
w przypadku osób zatrudnionych, pozostaj¹cych na urlopie bezp³atnym po up³ywie 30 dni od dnia rozpoczêcia urlopu, w przypadku osób bezrobotnych - po up³ywie 30 dni od dnia utraty statusu bezrobotnego,
?
w przypadku œmierci osoby, która zg³osi³a cz³onków rodziny do ubezpieczenia - cz³onkowie rodziny trac¹ prawo do œwiadczeñ po up³ywie 30
dni od daty œmierci.
Osobom, które:
?
ukoñczy³y szko³ê œredni¹ lub wy¿sz¹ lub zosta³y skreœlone z listy uczniów
lub studentów - prawo do œwiadczeñ opieki zdrowotnej przys³uguje
przez 4 miesi¹ce od zakoñczenia nauki lub skreœlenia z listy uczniów lub
studentów,
?
ubiegaj¹ siê o przyznanie emerytury lub renty - prawo do œwiadczeñ
opieki zdrowotnej przys³uguje w okresie trwania postêpowania o przyznanie tych œwiadczeñ,
?
pobieraj¹ zasi³ek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu
chorobowym lub wypadkowym - prawo do œwiadczeñ opieki zdrowotnej
przys³uguje w okresie pobierania przez te osoby zasi³ku,
Po up³ywie tego czasu osoba, która chce nadal korzystaæ ze œwiadczeñ zdrowotnych w ramach ubezpieczenia w NFZ, powinna uzyskaæ inne prawo do
ubezpieczenia, np. ubezpieczyæ siê dobrowolnie. Je¿eli tego nie uczyni, mo¿e
ponieœæ samodzielnie koszty udzielonych jej œwiadczeñ.

dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracê
druk zg³oszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesiêczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcê (nie
dotyczy osób na urlopie bezp³atnym powy¿ej 30 dni),
aktualne zaœwiadczenie z zak³adu pracy,
legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i piecz¹tk¹ pracodawcy;
dla osoby prowadz¹cej dzia³alnoœæ gospodarcz¹
druk zg³oszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wp³aty
sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne;
dla osoby ubezpieczonej w KRUS
zaœwiadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS
(dowód wp³aty sk³adki w przypadku prowadzenia dzia³ów specjalnych
produkcji rolnej);
dla emerytów i rencistów
legitymacja emeryta lub rencisty.W przypadku legitymacji wydanej przez ZUS numer legitymacji powinien zawieraæ oznaczenie oddzia³u NFZ (w przypadku
Oddzia³u Pomorskiego – 11). Je¿eli 3. i 4. pozycja numeru zawiera znaki "--", legitymacja nie jest dokumentem potwierdzaj¹cym uprawnienia do œwiadczeñ zdrowotnych. W takim przypadku nale¿y przedstawiæ inny dowód ubezpieczenia.
Np. osoba pobieraj¹ca rentê/emeryturê ZUS, ale zamieszka³a na terenie innego
pañstwa, powinna przedstawiæ aktualn¹ kartê EKUZ;
zaœwiadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA.),
aktualny odcinek emerytury lub renty,
dokument potwierdzaj¹cy kwotê przekazanej emerytury lub renty, w tym
w szczególnoœci odcinek przekazu lub wyci¹g (art. 240 ust. 2 Ustawy);
dla osoby bezrobotnej
aktualne zaœwiadczenie z urzêdu pracy o zg³oszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;

Potwierdzenie prawa do œwiadczeñ

dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie
umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzaj¹cy zg³oszenie do
ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem op³acenia
sk³adki zdrowotnej;

Osoba, która zamierza skorzystaæ ze œwiadczeñ opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia zobowi¹zana jest
przedstawiæ potwierdzenie prawa do ich uzyskania.
Obowi¹zek przedstawienia potwierdzenia prawa do œwiadczeñ
nie dotyczy dzieci do 6. miesi¹ca ¿ycia, które nie zosta³y zg³oszone
do ubezpieczenia zdrowotnego, np. z powodu braku numeru
PESEL!
Do czasu wydania Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dokumentem potwierdzaj¹cym prawo do œwiadczeñ jest ka¿dy dokument, który potwierdza
uprawnienia do œwiadczeñ opieki zdrowotnej, w szczególnoœci dokument
potwierdzaj¹cy op³acanie sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne, np.:

dla cz³onka rodziny osoby ubezpieczonej
dowód op³acenia sk³adki zdrowotnej przez osobê, która zg³osi³a cz³onków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopi¹ zg³oszenia (druki: ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA je¿eli zg³oszenie nast¹pi³o
po 1 lipca 2008 r. (ZUS ZCZA je¿eli zg³oszenie nast¹pi³o przed dniem
1 lipca 2008 r.),
aktualne zaœwiadczenie wydane przez pracodawcê, > zaœwiadczenie z KRUS
o ubezpieczeniu cz³onków rodziny, > legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi
cz³onków rodziny wraz z aktualn¹ dat¹ i piecz¹tk¹ zak³adu pracy lub ZUS,
legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi cz³onkami rodziny podle-
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