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Mąż może ubezpieczyć żonę,
a rodzic - dziecko. Kiedy i jak?

Np. żona może korzystać z le-
czenia w ramach ubezpieczenia
męża. Dziecko – ojca lub matki.
Z ubezpieczeniem tej grupy pa-
cjentów zdarzają się jednak
problemy wynikające z braku
jasnych informacji, kto i kiedy
może być uznany za ubezpie-
czonego z tytułu „członek ro-
dziny” i kiedy ubezpieczenie
rodzinne wygasa.

Co mówią przepisy?
Otóż, zgodnie z przepisami,
osoba ubezpieczona ma obo-
wiązek zgłosić (u swojego płat-
nika składek) do ubezpieczenia
zdrowotnego członków swojej
najbliższej rodziny, np. niepra-
cującą żonę, uczące się dziecko.
Od dnia zgłoszenia uzyskują
oni wówczas prawo do bezpłat-
nych świadczeń opieki zdro-
wotnej. Co ważne, można zgło-

sić do ubezpieczenia tylko tych
członków rodziny, którzy nie są
ubezpieczeni z własnego tytu-
łu. - To znaczy nie pracują, nie
prowadzą działalności gospo-
darczej, nie są zarejestrowani
w urzędzie pracy, nie pobierają
renty itd. – podkreśla Elżbieta
Małecka z podkarpackiego od-
działu NFZ w Rzeszowie.

Ponowne zgłoszenie
Należy pamiętać, że z chwilą,
gdy ubezpieczony zostanie wy-
rejestrowany z ubezpieczenia,
np. po rozwiązaniu umowy
o pracę, zakończeniu zlecenia,
wyrejestrowaniu się z urzędu
pracy itd., to jego członkowie
rodziny również utracą ubez-
pieczenie! W takiej sytuacji ca-

ła rodzina zachowuje prawo
do bezpłatnej opieki medycz-
nej jeszcze przez 30 dni pousta-
niu ubezpieczenia. U nowego
płatnika, np. u nowego praco-
dawcy, należy ponownie zgło-
sić członków rodziny. Aby mie-
li oni prawo do świadczeń opie-
ki zdrowotnej, powinni być
zgłaszani u każdego kolejnego

płatnika i z każdego kolejnego
tytułu.

Kolejna ważna sprawa: sta-
tus członka rodziny przysługu-
je tylko osobie nieubezpieczo-
nej w danym momencie z włas-
nego tytułu. W praktyce ozna-
cza to, że na przykład zgłoszo-
ny do ubezpieczenia zdrowot-
nego małżonek, który następ-
nie zarejestruje się w urzędzie
pracy lub zatrudni się (nawet
na 1 dzień!), powinien zostać
wyrejestrowany z ubezpiecze-
nia rodzinnego, natomiast
po ustaniu własnego tytułu –
powinien zostać ponownie
zgłoszony do ubezpieczenia
zdrowotnego. Zaniedbanie te-
go obowiązku powoduje utra-
tę prawa do świadczeń przez
członka rodziny.

- Jeżeli dorosłe uczące się
dziecko, zgłoszone do ubezpie-
czenia przez rodzica, np. podej-
mie na wakacjach zatrudnienie
na podstawie umowy o pracę,
to również na czas zatrudnienia
powinno być wyrejestrowane
z ubezpieczenia rodzinnego,
a po zakończeniu swojej pracy
– powinno zostać ponownie
zgłoszone do ubezpieczenia
zdrowotnego przez rodzica – ra-
dzi Elżbieta Małecka. a
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b e-WUŚ to system, dzięki któremu można sprawdzić między innymi , kto jest ubezpieczony
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Kiedy trzeba pamiętać o wyreje-
strowaniu członka rodziny
z ubezpieczenia?
aGdy dorosłe dziecko ukończy
kształcenie.
aGdy dziecko kształci się nadal,
ale skończyło 26 lat. (Po 26. roku
życia obowiązek zgłoszenia
do ubezpieczenia zdrowotnego
i opłacania składek przejmuje
szkoła wyższa),
aGdy członek rodziny nabędzie
własny tytuł do ubezpieczenia, np.
podjmie pracę, zarejestruje się
w urzędzie pracy itd.
aGdy dojdzie do rozwodu mał-
żonków.
aGdy członek rodziny zamieszka
poza Unią Europejską.
e-WUŚ a Unia Europejska
a Od ponad dwóch lat funkcjonuje
w przychodniach i szpitalach kom-
puterowy system do sprawdzania
ubezpieczenia pacjentów: e-WUŚ
(elektroniczna weryfikacja upraw-
nień świadczeniobiorców).
aTrzeba pamiętać, że system e-
-WUŚ w ogóle nie służy do potwier-
dzania uprawnień osób ubezpie-

czonych w innych państwach Unii
Europejskiej lub Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego. Osoby te nie
powinny być sprawdzane w e-WUŚ
– będą się „świecić na czerwono”.
Nie należy też od nich żądać dowo-
du ubezpieczenia w Polsce ani na-
kłaniać do podpisania oświadcze-
nia, ponieważ nie są one ubezpie-
czone w Polsce i nie mogą podpisy-
wać się pod nieprawdą.
a Osoby te opłacają składki w in-
nym niż Polska kraju UE/EOG, na-
tomiast przebywając w Polsce, mo-
gą skorzystać z pomocy medycznej
w trybie nagłym i w zakresie niez-
będnym na podstawie Europejskiej
Karty Ubezpieczenia Zdrowotne-
go, wydanej przez zagraniczną in-
stytucję ubezpieczenia zdrowotne-
go. Przykład: Pan Adam pracuje
w Niemczech, ale przebywał
w Polsce na urlopie, zachorował
i musiał skorzystać z leczenia. Sy-
stem e-WUŚ zasygnalizował brak
ubezpieczenia, co zdziwiło pana
Adama. Zapomniał, że powinien
okazać europejską kartę ubezpie-
czenia wydaną przez niemiecką

kasę chorych. Złożył oświadcze-
nie, że jest ubezpieczony w Polsce,
co nie było prawdą.
Co zrobić, gdy e-WUŚ nie po-
twierdza ubezpieczenia?
a Wiele osób chwali sobie kompu-
terowe sprawdzanie ubezpiecze-
nia w przychodniach i szpitalach.
Trwa ono kilkadziesiąt sekund.
Po wpisaniu numeru PESEL pa-
cjenta e-WUŚ wyświetla krótki ko-
munikat, że Fundusz potwierdza
jego ubezpieczenie. Nie trzeba
podbijać legitymacji, zdobywać za-
świadczeń, prosić pracodawcę
o druki RMUA, nosić ze sobą plików
dokumentów. Zdarza się też cza-
sem komunikat, że fundusz nie po-
twierdza ubezpieczenia, choć pa-
cjent twierdzi, że je posiada. Jeżeli
osoba jest przekonana o swoim
uprawnieniu do bezpłatnych
świadczeń zdrowotnych, powinna
podpisać stosowne oświadczenie.
Druki są w przychodniach i szpita-
lach. Jeżeli jednak pacjent ma co
do tego wątpliwości, sprawę nale-
ży od razu wyjaśnić w NFZ!
EWA

O tym pamiętaj!

Informator dla pacjenta

Podkarpackie

Ewa Kurzyńska
e.kurzynska@nowiny24.pl

Aby mieć prawo do leczenia fi-
nansowanego przez Narodo-
wy Fundusz Zdrowia nieko-
niecznie trzeba samemu pła-
cić składkę zdrowotną.

Uprawnionym do zgłoszenia
członkiem rodziny może być:

aDziecko własne, dziecko
współmałżonka, dziecko przy-
sposobione albo dziecko w ra-
mach rodziny zastępczej –
do ukończenia przez nie 18 lat,
a jeżeli kształci się dalej –
do ukończenia 26 lat.
a Jeżeli dziecko posiada orze-
czenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności – bez ogra-
niczenia wieku.
a Dziadkowie mogą zgłosić
do ubezpieczenia zdrowotnego
wnuka. Jest to jednak uzasad-
nione tylko wtedy, jeżeli nie po-
siada on ubezpieczonych w Pol-
sce lub innym państwie Unii Eu-
ropejskiej rodziców, którzy zo-
bowiązani są do zgłoszenia
swojego dziecka zawsze
w pierwszej kolejności.
aMałżonek osoby ubezpieczo-
nej (jeżeli nie jest ubezpieczony
z własnego tytułu.
a Wstępni pozostający z ubez-
pieczonym we wspólnym go-
spodarstwie domowym (wstęp-
ni to: ojciec, matka, dziadek,
babcia).

Warto wiedzieć

e-WUŚ sprawdza nasze ubezpieczenie

Od kilku miesięcy e-WUŚ nie po-
twierdza mojego ubezpieczenia
i lekarz rodzinny nie chce mnie
przyjąć. Co robić?
Proszę powiedzieć, z jakiego ty-
tułu jest pani ubezpieczona?
Skończyłam pracę 31 grudnia,
i jestem na zwolnieniu lekar-
skim.
W takim razie e-WUŚ popraw-
nie wskazuje na brak ubezpie-
czenia, ponieważ osoby na za-
siłku chorobowym po ustaniu
zatrudnienia nie są ubezpie-
czone, jednak mają prawo
do bezpłatnego leczenia
na podstawie przepisów usta-
wy o świadczeniach opieki
zdrowotnej. Powinna pani
przed wizytą w poradni zło-

żyć oświadczenie, że takie
uprawnienie pani posiada.
Składam takie oświadczenia, ale
lekarz niecierpliwi się z powodu
„czerwonego światła” w e-WUŚ.
Proszę przekazać w rejestracji,
że jest pani w grupie osób
uprawnionych i ma pani pra-
wo korzystać z leczenia
na podstawie oświadczenia.
W razie odmowy leczenia,
proszę zgłosić skargę.
Moja córka, która jest uczennicą,
wyświetla się w systemie jako
nieubezpieczona. Podobno dla-
tego, że na wakacjach rejestro-
wała się w urzędzie pracy.
Tak, jeżeli córka, zgłoszona
wcześniej do ubezpieczenia
rodzinnego, nabyła własny ty-
tuł ubezpieczenia, czyli np.
zarejestrowała się w urzędzie
pracy, to w tym samym dniu
straciła prawo do ubezpiecze-
nia jako członek rodziny. Pro-
szę wystąpić u swojego praco-
dawcy o wyrejestrowanie jej
z ubezpieczenia rodzinnego
na czas, gdy byłą osobą bezro-

botną i o ponowne zgłoszenie
z aktualną datą.
Skończyłem 26 lat, ale jeszcze
studiuję. Kto powinien mnie
ubezpieczyć?
Do 26 r. życia studentów
ubezpieczają rodzice, nato-
miast po ukończeniu 26 lat
powinna pana zgłosić
do ubezpieczenia szkoła wyż-
sza. Uczelnie nie robią tego
z urzędu, lecz na wniosek stu-
denta.
Dowiedziałem się, że mój praco-
dawca od jakiegoś czasu nie od-
prowadza za mnie składek zdro-
wotnych. Czy będę mógł korzy-
stać z bezpłatnego leczenia?
Jeżeli pracodawca zgłosił pa-
na do ZUS do ubezpieczenia,
to będzie pan korzystał z bez-
płatnego leczenia, ponieważ
pracownik nie może ponosić
konsekwencji zaległości
w składkach.
A gdzie mogę sprawdzić, czy
moje składki są opłacane?
Wyłącznie w ZUS. a ą

MICHAŁ OKRZESZOWSKI

Relacja z dyżuru

Na pytania Czytelników doty-
czące ubezpieczenia zdrowot-
nego odpowiada Elżbieta
Małecka z Podkarpackiego
Oddziału NFZ w Rzeszowie.


