
CASE STUDY:  
KOSZTY LECZENIA,  
GDY KIEROWCA  
NIE MA KARTY EKUZ

UPADEK Z NACZEPY - LECZENIE ZA GRANICĄ
Przedstawiamy konkretny przykład tego, jak bardzo koniecznym 
dokumentem dla kierowców zza naszej wschodniej granicy, 
pracujących w firmach zajmujących się międzynarodowym 
transportem drogowym, jest Europejska Karta Ubezpieczenia 
Zdrowotnego.

Końcem marca 2016 r. kierowca pocho-
dzenia ukraińskiego, zatrudniony 
na umowę o pracę na czas określo-

ny, zgłosił się do włoskiego szpitala z moc-
nym bólem głowy. Oświadczył, że kilka dni 
wcześniej spadł z naczepy, uderzając tyłem 
głowy o betonową posadzkę. Pacjent został 
przyjęty do szpitala na rozpoznanie, a po 2 
dniach jego stan bardzo się pogorszył.
W ciągu zaledwie 3 tygodni kierowca został 
poddany 3 poważnym operacjom medycz-
nym, w tym trepanacji czaszki. Pomimo 
upływu 5 tygodni leczenia nadal przebywał 
pod stałym dozorem medycznym na inten-
sywnej terapii.

Brak karty EKUZ ? Pracodawca płaci 
z własnej kieszeni
W trakcie całego postępowania pracodaw-
ca uświadomił sobie, że nie uzyskał karty 
EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia 
Zdrowotnego, która pozwalałaby na auto-
matyczne scedowanie roszczeń finanso-
wych szpitala z tytułu wykonanych usług 
medycznych bezpośrednio na polski NFZ. 
Okazuje się bowiem, że bardzo często praco-
dawcy zaniedbują składanie odpowiednich 
formularzy do ZUS (mowa o formularzu A1), 

a w konsekwencji kierowcy pracujący poza 
granicami Polski, w przypadku jakichkol-
wiek problemów medycznych, napotykają 
ogromne problemy w uzyskaniu opieki.
W sytuacjach ratowania życia jednostka 
opieki medycznej ma obowiązek świadcze-
nia usług, ale to na pracodawcę spadnie 
obowiązek uiszczenia opłat. W przedstawia-
nym przykładzie włoski szpital za niespeł-
na 4 tygodniową opiekę medyczną wystawił 
fakturę na kwotę 35.367 euro, informując 
jednocześnie, że pacjenta czeka co najmniej 
jeszcze jedna poważna operacja.

Ubezpieczenie oraz koszty 
transportu
Pracodawca miał wykupioną dedykowaną 
polisę ubezpieczeniową, która miała chro-
nić od tego typu przypadków, jednak pamię-
tać należy, że polisa ma charakter następ-
czy, czyli pracodawca musi pokryć koszty 
leczenia z własnych środków, a dopiero póź-
niej żądać zwrotu od ubezpieczyciela, który 
odpowiada tylko ponad kwoty, które w nor-
malnym scenariuszu powinny być rozliczo-
ne pomiędzy polskim a włoskim funduszem 
zdrowia. W przypadku braku kart EKUZ 
nawet posiadanie indywidualnej polisy 

ubezpieczeniowej nie uchroni od stresowej 
sytuacji.

Mądry Polak przed szkodą
Liberalne i bezpośrednio wiążące przepisy 
Unii Europejskiej nakładają na krajowe or-
gany służby zdrowia obowiązek bezpłatnego 
świadczenia usług medycznych obywatelom 
i pracownikom zatrudnionym w innych 
krajach członkowskich. Podstawowym kry-
terium bezpłatnego charakteru jest jednak 
odpowiednie zarejestrowanie pracownika 
i wyposażenie go w dokumenty, które po-
świadczą objęcie go obowiązkowym pakie-
tem zdrowotnym – karta EKUZ.
Niezmiernie ważne jest zatem, aby każdy 
kierowca, nawet ten zatrudniony na okres 
próbny, był w pełni zarejestrowany i objęty 
ubezpieczeniem zdrowotnym. Koszt przy-
gotowania dokumentów poświadczających 
ubezpieczenie (karta A1, EKUZ) jest niepo-
równywalnie niższy niż koszt leczenia pra-
cownika za granicą.
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