Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu

Dokumenty potwierdzające prawo
do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych
osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę




raport miesięczny ZUS RMUA wydany przez pracodawcę + ZUS ZUA lub ZUS ZZA,
aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy;

osoba prowadząca działalność gospodarczą


aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne + ZUS ZUA (ZUS ZZA);

osoba ubezpieczona w KRUS


zaświadczenie lub legitymacja wydana i aktualnie potwierdzona przez KRUS;

emeryt i rencista



legitymacja emeryta lub rencisty,
aktualne zaświadczenie z ZUS/KRUS/WBE/ZER;

osoba bezrobotna


aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy;

osoba ubezpieczona dobrowolnie


umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej + potwierdzenie zgłoszenia
w ZUS (ZUS ZZA);

osoba posiadająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na mocy art. 54 ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych


decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy wydana na określony okres;

osoba pobierająca zasiłek chorobowy, wypadkowy, rehabilitacyjny, macierzyński
 zaświadczenie o wypłacaniu zasiłku lub dokument potwierdzający wypłatę świadczenia pieniężnego;
Uwaga! Prawo do świadczeń zdrowotnych przysługuje w okresie pobierania zasiłku.
osoba przebywająca na ciągłym zwolnieniu lekarskim


zaświadczenie z ZUS/KRUS informujące o ciągłości zwolnienia;

osoba ubiegająca się o przyznanie emerytury lub renty


zaświadczenie z ZUS/KRUS potwierdzające ubieganie się o przyznanie emerytury lub renty;

członek rodziny ubezpieczonego




dowód opłacenia składki przez głównego płatnika oraz zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny, druki:
ZUS RMUA + ZUS ZCNA (ZCZA),
aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę,
zaświadczenie wydane przez ZUS o zgłoszeniu członków rodziny;
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Dodatkowo dla uczniów i studentów (pomiędzy 18 a 26 r.ż.) niezbędna jest legitymacja szkolna lub studencka.
Osoba uprawniona do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji




poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkania w RP),
certyfikat,
karta EKUZ;

WAŻNE! W PRZYPADKU DZIECKA DO 3 (TRZECIEGO) MIESIĄCA ŻYCIA, KTÓRE NIE MA
JESZCZE NADANEGO WŁASNEGO NUMERU PESEL, PRAWO DO ŚWIADCZEŃ POWINNO ZOSTAĆ
POTWIERDZONE NUMEREM PESEL, RODZICA LUB OPIEKUNA DZIECKA.
Jeżeli system eWUŚ nie potwierdza uprawnień pacjenta w danym dniu a pacjent nie posiada aktualnego
zaświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń, wówczas pacjent ma prawo złożyć stosowne oświadczenie o
swoim prawie do świadczeń. Druk oświadczenia powinien otrzymać od świadczeniodawcy.
Pamiętaj, że prawidłowo wypełniony dokument musi zawierać:






imię i nazwisko,
adres zamieszkania,
numer PESEL,
rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość,
podstawę prawną do świadczeń.

PAMIĘTAJ! KIEDY ZŁOŻYSZ OŚWIADCZENIE O POSIADANIU PRAWA DO ŚWIADCZEŃ
UPRAWNIEŃ, WIEDZĄC, ŻE NIE MASZ TAKICH UPRAWNIEŃ, MOŻESZ ZOSTAĆ OBCIĄŻONY
KOSZTAMI UDZIELONYCH CI ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ.
BRAK DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ OPIEKI
ZDROWOTNEJ NIE MOŻE BYĆ POWODEM ODMOWY UDZIELENIA ŚWIADCZENIA W
PRZYPADKU STANU NAGŁEGO!

TELEFONY ALARMOWE
Numer alarmowy

112

Pogotowie ratunkowe

999

Straż pożarna

998

Policja

997
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