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Do wszystkich zainteresowanych 

 

 

Leczenie w ramach NHS może wymagać opłat – dla uniknięcia poniesienia kosztów prosimy o 

dostarczenie dowodu uprawnień do bezpłatnych świadczeń.  

 

Osoba odwiedzająca Zjednoczone Królestwo może znaleźć się w sytuacji, gdy będzie musiała 

zapłacić za wszelkie wizyty w szpitalu, przyjęcia do szpitala w obrębie Narodowego Funduszu 

Zdrowia -  West Herts Hospitals NHS Trust. NHS jest jedynie dostępne dla osób, które prawnie 

zamieszkują na stałe w Zjednoczonym Królestwie. Goście zagraniczni muszą ponosić koszty opieki 

medycznej na podstawie przepisów dot. NHS z 2011 r. (Opłaty dla składających wizytę 

cudzoziemców). Opłaty przez nich uiszczone  przeznaczone są dla lekarzy i pielęgniarek NHS 

udzielających opieki. 

 

Szpital wymaga udokumentowanego dowodu dla określenia czy pacjent potrzebuje zapłacić za swoje 

leczenie. Pacjenci, którzy są normalnie mieszkańcami Zjednoczonego Królestwa bądź kwalifikują się 

do zwolnienia z opłat na podstawie pewnych kategorii nie będą musieli ponosić kosztów leczenia.  

 

Są Państwo odpowiedzialni za przedstawienie dowodu uprawniającego do korzystania ze 

świadczeń opieki medycznej w ramach NHS. 

 

Dowód potwierdzający, że są Państwo prawnie stałymi mieszkańcami Zjednoczonego Królestwa bądź 

przysługuje im zwolnienie od opłat musi być przysłany w przeciągu 14 dni. Jeśli nie przedstawią 

Państwo zadowalającego dowodu popierającego roszczenia, będą musieli Państwo ponieść koszt  

wszelkiej udzielonej Państwu opieki medycznej, zostanie wystawiony rachunek, a wszelkie leczenie w 

przyszłości może zostać wstrzymane.   

 

Lista dokumentów, które należy przedstawić zamieszczona jest na odwrocie niniejszego pisma. 

Zostaną one użyte do określenia Państwa statusu. Dokumenty można wysłać emailem do 

OVT@whht.nhs.uk bądź pocztą na powyższy adres czy też osobiście przekazać je do biura Szpitala 

Ogólnego w Watford (Watford General Hospital). 

 

Jeśli chcą Państwo porozmawiać na temat swojego roszczenia, prosimy o skontaktowanie się z 

naszym zespołem dzwoniąc pod nr tel.  01923 436728/9 w godzinach od 08.30 do 16.00. 

 

 

Z poważaniem, 

 

 

Zespół ds. gości zagranicznych 
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Dla ustalenia Państwa uprawnień do nieodpłatnego korzystania z opieki medycznej NHS prosimy o 

przysłanie fotokopii wszelkich dotyczących sprawy dokumentów, które poniżej wskazano. 

 

Jeżeli w Państwa przypadku ze sprawą wiąże się nie tylko jeden dokument, należy wówczas 

nadesłać wszystkie istotne dokumenty.  

 

A) Muszą Państwo przedstawić fotokopię swojego paszportu bądź biometrycznego 

zezwolenia na pobyt w Zjednoczonym Królestwie bądź dowodu osobistego.  

 

 Paszport/włącznie z wizą    Biometryczne zezwolenie na pobyt w 

Zjednoczonym Królestwie 
 Dowód osobisty  Prawo jazdy z fotografią  

 

 

B) Należy przedstawić przynajmniej dwa z niżej podanych przykładów, aby udowodnić swój 

adres: 

 

(Użyty dowód nie może być wydany wcześniej niż 3 miesiące temu. Państwa imię i nazwisko oraz 

adres muszą być umieszczone na piśmie.) 

 

 Rachunek za wodę,gaz, 

elektryczność bądź podatek lokalny 

 
Wyciąg bankowy bądź kasy mieszkaniowej 

 Rachunek telefoniczny  Umowa o najem 

 

 

C) Prosimy również przedstawić przynajmniej dwa z poniższych dokumentów: 

 

 
Europejska karta ubezpieczenia 

zdrowotnego (EHIC) 
 

Certyfikat tymczasowo zastępujący europejską 

kartę ubezpieczenia zdrowotnego (PRC) 

 Pasek wypłaty bądź formularz P60  
Pismo bądź wyciąg z Urzędu Podatkowego 

(HMRC) bądź Wydziału Pracy i Emerytur (DWP)  

 
Pismo dot. ubezpieczenia 

społecznego bądź zasiłków 
 

Dowód ubezpieczenia zdrowotnego na wypadek 

choroby 

 

Pismo z uczelni potwierdzające, że 

studiują Państwo na studiach 

dziennych bądź zaocznych 

(włączając okres trwania kursu I 

liczbę godzin tygodniowo) 

 Fotokopie wszelkich aktów urodzenia/ślubu 

 
IND i ARC ( w przypadku pacjentów starających się 

o azyl) 

 
Wszelkie inne dokumenty z Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych związane z Państwa sprawą. 
 

 

Prosimy zauważyć, iż posiadanie numeru NHS nie uprawnia automatycznie do płatnej 

.  


