
 

Często zadawane pytania 

Pyt. "Dlaczego muszę udzielać odpowiedzi na te pytania?" 
 Odp. W przypadku istnienia pytania o status danej osoby bądź kiedy przeprowadziła się 
ona niedawno do Zjednoczonego Królestwa należy odnieść się do zasady, iż wszyscy 
pacjenci niezależnie od narodowości będą musieli potwierdzić, że są obecnie 
mieszkańcami tego kraju. Zadamy wówczas kilka pytań i poprosimy o przedstawienie 
dokumentów określających czy są Państwo zobowiązani uiścić opłatę czy też są z niej 
zwolnieni. 
 
Pyt. "Płacę w Zjednoczonym Królestwie podatki oraz składki na ubezpieczenie społeczne, 
dlaczego więc mój krewny powinien płacić za  leczenie?”  
Odp. Jakiekolwiek zapłacone składki odnoszą się do opieki zdrowotnej dla Państwa, a 
nie odwiedzających krewnych, którzy nie kwalifikują się do korzystania z niniejszych ulg.   
Pyt. "Dlaczego muszę płacić za  leczenie, jeśli jestem właścicielem nieruchomości w 
Zjednoczonym Królestwie?” 
Odp. Opieka zdrowotna NHS opiera się na stałym pobycie. Jeśli nie mieszkają Państwo w 
Zjednoczonym Królestwie  na stałe, nie będą Państwo uprawnieni do korzystania z niniejszej 
opieki.   
 
Pyt. "Chcę powrócić do Zjednoczonego Królestwa. Czy będę zobowiązany płacić za 
leczenie?” 
Odp. Jeśli  zamierzają Państwo wrócić na stałe, będą Państwo uprawnieni do korzystania z 
opieki zdrowotnej, ale niezbędne będzie przedstawienie dokumentów to potwierdzających.  
 
Pyt. "Dlaczego powinienem płacić, jeśli przez większość życia  tu mieszkałem i płaciłem 
podatki oraz składki na ubezpieczenie społeczne?"  
Odp. Jeśli wyjechali Państwo z kraju na stałe – np. wyemigrowali, wówczas 
zrzekli się Państwo prawa do nieodpłatnego leczenia w ramach NHS.  

 
Pyt. "Ile wyniesie koszt  mojego leczenia?"  
Odp. Struktura cen NHS nie pozwala na podanie dokładnych cen za pobyt w 
szpitalu przed wypisaniem ze szpitala, ponieważ długość pobytu oraz 
jakiekolwiek zmiany dotyczące stanu pacjenta mogą mieć wpływ na końcowy 
koszt. Możemy jednak przedstawić ceny wizyt lekarskich dla pacjentów leczonych 
ambulatoryjnie.  

 
Pyt.  "Dlaczego powinienem płacić, jeśli posiadam brytyjski paszport?"  
Odp. Posiadanie brytyjskiego paszportu nie upoważnia automatycznie do 
nieodpłatnej opieki zdrowotnej. Muszą Państwo być także stałymi mieszkańcami.  
 
Pyt.  "Dlaczego powinienem płacić, jeśli posiadam kartę medyczną NHS?"  
Odp. Karty medyczne NHS potwierdzają Państwa numer NHS, ale nie upoważniają 
ich posiadacza do nieodpłatnej opieki zdrowotnej.   
 
Pyt.  "Nie chcę podpisać formularzu zobowiązania do opłacenia kosztów."  
Odp. Podpis nie jest wymagany dla uprawomocnienia  obowiązku opłat.  
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Wskazówki dla gości zagranicznych 

Czy odwiedzają Państwo Zjednoczone Królestwo? 

Czy wiedzą Państwo, że opieka zdrowotna NHS nie jest nieodpłatna i być może 

będą Państwo musieli zapłacić za leczenie szpitalne podczas pobytu tutaj? 

Jeśli nie są Państwo prawnie stałymi mieszkańcami Zjednoczonego Królestwa, 

nie posiadają Państwo automatycznie uprawnienia do nieodpłatnego 

korzystania z usług NHS.  

System opieki zdrowotnej NHS działa w oparciu o zasadę zamieszkania i jest 

on głównie finansowany przez podatnika. Leczenie szpitalne jest dostępne 

nieodpłatnie dla tych osób, które  mieszkają w Zjednoczonym Królestwie na 

stałe. (Składki na opiekę społeczną wynoszą około 20% jednostkowego 

podatku i ubezpieczenia społecznego).    

Jeśli nie spełniają Państwo kryteriów zwolnienia z opłat, będą musieli Państwo 

zapłacić za leczenie. Jest to niezależne od tego czy są Państwo obywatelami 

brytyjskimi, posiadają obecnie numer NHS bądź mieszkali i pracowali 

poprzednio w Zjednoczonym Królestwie.  

Za jakąkolwiek opiekę medyczną poza ratowniczą pomocą doraźną (Accident 

and Emergency A&E) będzie musiała być uiszczona opłata zgodnie z krajową 

taryfą, a dotyczy to przyjęcia na jakikolwiek inny oddział, kolejne wizyty dla 

pacjentów leczonych  ambulatoryjnie oraz leczenie w innej placówce.  

Wskazane jest posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia zdrowotnego 

pokrywającego okres pobytu w Zjednoczonym Królestwie.   

NHS rezerwuje sobie prawo do użycia niezależnych firm windykacyjnych dla 

odzyskania niezapłaconych długów i do przekazania niniejszych informacji do 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Może to mieć wpływ na przyszłe i już 

złożone podania imigracyjne o wyrażenie zgody na przyjazd lub pozostanie w 

Zjednoczonym Królestwie.  

 

 

 
 



Informacje te stanowią ogólne wskazówki  nie będące pełnym 
oświadczeniem na temat bieżących przepisów. O dalsze informacje 

należy poprosić bądź zapoznać się z nimi na stronie Wydziału Zdrowia 
www.dh.gov.uk/overseasvisitors 

 

 
Pyt. Kto nie musi płacić za opiekę zdrowotną? 
 
Osoby uprawnione do pełnej opieki zdrowotnej NHS to:  
 

 Każda osoba, która jest prawnie mieszkańcem, która pracuje i płaci 
podatki oraz składki na ubezpieczenie społeczne w Zjednoczonym 
Królestwie (dotyczy to też osób prowadzących własną działalność 
gospodarczą). Nie odnosi się to do osób szukających zatrudnienia.  

 Osoby spoza Unii Europejskiej, które dokonały dopłaty za opiekę zdrowotną 
,,Health Surcharge” (nie dotyczy to opieki położniczej w przypadku 
studentów).  

 Studenci z Unii Europejskiej na studiach dziennych trwających dłużej niż 6 
miesięcy (nie dotyczy to opieki położniczej).  

 Uchodźcy i osoby ubiegające się o azyl, których podanie jest jeszcze w 
trakcie rozpatrywania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. 

 Personel dyplomatyczny pracujący w ambasadach bądź w urzędach 
wysokiego komisarza Wspólnoty Narodów w Zjednoczonym Królestwie.    

 Urzędnicy służby cywilnej Zjednoczonego Królestwa pracujący za 
granicą dla British Council bądź Komisji Cmentarzy Wojennych 
Wspólnoty Narodów. 

 Każda osoba, która jest obywatelem państwa członkowskiego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA), uchodźca, 
bezpaństwowiec bądź osoba od niego zależna albo ocalona i 
mieszkająca w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru 
Europejskiego (EEA), która jest skierowana do Zjednoczonego 
Królestwa na konkretne leczenie z formularzem S2.  

 Każdy przebywający w więzieniu bądź zatrzymany  przez władze imigracyjne 
w Zjednoczonym Królestwie.   

  Emeryci państwowi Zjednoczonego Królestwa, którzy prawnie mieszkali w 
Zjednoczonym Królestwie przez 10 ciągłych lat i przenieśli swoją emeryturę 
do innego państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(EEA), gdzie mieszkają na stałe (będą oni poproszeni o przedstawienie 
formularzu S1).  

 Pacjent z kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego/Unii Europejskiej 
ubiegający się o leczenie ,,drogą dyrektywy” (,,Directive Route”). 

 

 

 

 

 Pacjenci mieszkający w innym kraju członkowskim Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego/Unii Europejskiej , którzy mogą przedstawić ważną  

 europejska kartę ubezpieczenia zdrowotnego (oficjalnie E111) i którzy 
potrzebują doraźnej pomocy ratowniczej (A&E). W razie niemożności 
przedstawienia niniejszej karty można starać się o certyfikat tymczasowo 
zastępujący europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (PRC) w kraju 
swojego stałego zamieszkania, tam gdzie jest się ubezpieczonym.   

 Mąż, żona czy dzieci na utrzymaniu osoby zwolnionej z opłat na podstawie 
powyższych kryteriów, pod warunkiem że mieszkają na stałe z daną osobą i 
posiadają prawo stałego pobytu.  

 Każda osoba mieszkająca w kraju, z którym Zjednoczone Królestwo ma 
zawarte umowę o nieodpłatnym świadczeniu usług medycznych - RHC 
(niektóre dwustronne umowy dotyczące usług zdrowotnych odnoszą się tylko 
do obywateli tych krajów), która korzysta z opieki zgodnie z umową tego 
kraju.  

 
Kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG) 
  
 
Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr (południowy), Republika Czeska, Dania, 
Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, 
Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, 
Polska, Portugalia, Rumunia, Republika Irlandzka, 
Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja i Islandia, 
Liechtenstein oraz Norwegia.  
Szwajcaria tylko w przypadku specjalnej umowy. 
 
Kraje objęte umową o nieodpłatnym świadczeniu 
usług medycznych: 
 
Obywatele następujących krajów oraz obywatele Zjednoczonego Królestwa 
tam mieszkający:  
Bośnia i Hercegowina, Gibraltar, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia, 
Turkmenistan, Ukraina. 
 
Mieszkańcy następujących krajów, niezależnie od obywatelstwa: 
Anguilla, Australia, Barbados, Brytyjskie Wyspy Dziewicze,  Wyspy Normandzkie, 
Falklandy, Wyspa Man, Jersey, Nowa Zelandia, Montserrat, Wyspa Św. Heleny, 
Turks i Caicos. 

http://www.dh.gov.uk/overseasvisitors

