
Varia 

 

Dowód ubezpieczenia w Twoim kraju pochodzenia 

Centra OCMW lub szpitale mogą się skontaktować z 

Pomocniczą Kasą Chorych (po francusku CAAMI), żeby 

uzyskać te informacje. Czas na odpowiedź jest 

zróżnicowany w zależności od kraju; to może potrwać 

kilka miesięcy… Możesz też skontaktować się ze swoim  

ubezpieczycielem w Twoim kraju pochodzenia, żeby 

poprosić o dowód tego, czy możesz korzystać z 

ubezpieczenia.  

Uwaga: Według POD Integracja Społeczna: “jeśli osoba 

przebywa w Belgii nielegalnie już ponad rok, z tego   

może wynikać, że ta osoba nie posiada (już) 

ubezpieczenia i dowód nie jest potrzebny.”1  

 

Obowiązek meldunkowy 

Jeśli mieszkasz nie w hotelu i nie w centrum 

wczasowym, musisz jako obywatel UE zgłosić się do 

urzędu gminy w miejscu Twojego pobytu. Ten dokument 

możesz wykorzystać, żeby udowodnić datę początkową 

Twojego pobytu. OCMW może uwzględnić też inne 

środki dowodowe, które mogą potwierdzić Twoje 

przybycie do Belgii (np. faktury na Twoje nazwisko, 

korespondencja oficjalnych organów, …).  

 

Azylanci Europejscy (wyjątkowa sytuacja) 

Jeśli złożyłeś wniosek o azyl jako Europejczyk i w  

ośrodku dla uchodźców nie otrzymujesz pomocy 

materialnej, to w zasadzie masz prawo do otrzymania 

pomocy medycznej ze strony Fedasilu. W tym celu 

musisz skontaktować się z komórką Fedasilu Koszty 

Medyczne.  

 

Składki socjalne dla osób samozatrudnionych 

Jeśli jesteś zarejestrowany jako osoba 

samozatrudniona, musisz płacić  składki socjalne na  

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (w Belgii jest ich 12, 

np. Zenito, Partena, …). Te składki często są wysokie. 

Jeśli nie płacisz tych składek albo przestaniesz płacić, 

ryzykujesz utratą prawa do ubezpieczenia zdrowotnego.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 POD MI, Dokument informacyjny Medyczne dowody w ramach 

ustawy od 02/04/1965 i decyzja ministerialna od 30/01/1995, s. 15. 

Przydatne kontakty 

 

Rozmaite kasy chorych w Belgii   

Znajdziesz w ich witrynie internetowej adres, który 

znajduje się najbliżej twojego miejsca zamieszkania.  

•      Krajowy związek Chrześcijańskich Kas Chorych    

        www.cm.be  

•    Krajowy związek Neutralnych Kas Chorych  

www.neutrale–ziekenfondsen.be       
•       Związek Narodowy Socjalistycznych Kas Chorych   

        www.socmut.be  

 Krajowy związek liberalnych Kas Chorych     

www.libmut.be  

 Krajowy związek Niezależnych Kas Chorych  

www.mloz.be/nl  
 

Pomocnicza Kasa Chorych (po francusku CAAMI): 

www.caami-hziv.fgov.be 
 

Centra Pomocy Społecznej (OCMW) w Brukseli 

W następnych witrynach internetowych znajdziesz 

informacje o różnych brukselskich OCMW, a również ich 

dane adresowe www.ocmw-info-cpas.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Przy wsparciu 

Komisji Wspólnoty Flamandzkiej 

i Komisji Wspólnej Wspólnoty     

 
V.U.: vzw Medimmigrant,  

Gaucheretstraat 164, 1030 Brussel 

 

Dostęp do opieki 

zdrowotnej dla  

obywateli UE 
 
 
 

 
 

 

 
Informacje przez e-mail i przez telefon       

 Dyżury telefoniczne: 

Poniedziałek: od 10 do 13  

Wtorek : od 14 do 18  

Piątek : od 10 do 13  

Tel. 02/274 14 33/34 ▪ Faks 02/274 14 48 

E-mail: info@medimmigrant.be 

www.medimmigrant.be 

(żadnych umówionych spotkań na miejscu!) 

Adres pocztowy: 

Gaucheretstraat 164 ▪ 1030 Brussel 

Fortis: 001-2389649-33 

 

 
 

 
 

 
 
 

Luty 2015 r. 
(PO) 

 
 

 
 

 

Dobrze wiedzieć 
 
 
 

 

Niżej wymienione foldery są dostępne w języku  

niderlandzkim, francuskim, angielskim, hiszpańskim, 

rosyjskim, portugalskim, mandaryńskim ... Możesz je 

ściągnąć za darmo z innymi publikacjami z naszej witryny 

internetowej.  

 Pilna Pomoc Medyczna ludziom bez legalnego pobytu 

 Ciąża, poród & opieka porodowa nad kobietami bez 

legalnego pobytu 

 Ubezpieczenie zdrowotne dla ludzi bez legalnego 

pobytu albo z tymczasowym pobytem  

 (krótki) Pobyt ze względów medycznych 

 Służba zdrowia psychicznego dla ludzi bez legalnego 

pobytu 

 Wiza ze względów medycznych + gwarancja opłaty  

 Co robić w razie wypadku przy pracy, jeśli byłeś  

zatrudniony nieoficjalnie 

 Wsparcie medyczne w razie powrotu 

 Dostęp do opieki zdrowotnej dla obywateli UE 

 Medimmigrant – Folder prezentacyjny 

 Opieka medyczna i azyl 

http://www.cm.be/
http://www.neutrale–ziekenfondsen.be/
http://www.socmut.be/
http://www.libmut.be/
http://www.mloz.be/nl
http://www.caami-hziv.fgov.be/
http://www.ocmw-info-cpas.be/
mailto:info@medimmigrant.be
http://www.medimmigrant.be/


Jeśli jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym  

w swoim kraju UE 

 

Zanim przyjedziesz do Belgii, musisz wystąpić do swojej 

instytucji ubezpieczenia zdrowotnego o wydanie 

Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Ta 

karta zawiera Twoje nazwisko i imię, datę urodzenia i 

numer identyfikacyjny. Jest na terenie krajów UE 

poświadczeniem tego, że jesteś zarejestrowany w 

systemie opieki zdrowotnej swojego kraju-członka UE. 

W przypadku zapomnienia lub utraty tej karty może być 

wysłane świadectwo zastępcze faksem lub e-mailem. 

Okres ważności tej karty różni się w poszczególnych 

krajach. Zwróć się po tę informację do swojej instytucji 

ubezpieczenia zdrowotnego.   

 

(Zwrot opłaty)opłata w przypadku: 

 

Niezbędna opieka medyczna 

  

W przypadku hospitalizacji z noclegiem fakturę opłaca 

instytucja ubezpieczenia zdrowotnego w kraju UE. 

Szpital rozlicza się bezpośrednio z zagraniczną kasą 

chorych. 

 

Za ambulatoryjną opiekę musisz najpierw opłacić 

fakturę, a następnie: 

- Albo ubiegasz się o zwrot kosztów w kasie chorych 

w swoim kraju UE 

- Albo składasz wniosek do instytucji 

ubezpieczeniowej w Belgii (kasy chorych albo Kasy 

pomocy) o zwrot kosztów. Belgijska instytucja 

ubezpieczeniowa poprosi później kasę chorych w 

Twoim kraju UE o zwrot tej sumy.   

 

Zwrot kosztów odbywa się według taryf belgijskich. 

Udział własny pacjenta nie podlega refundacji.  

 

Planowane leczenie (= leczenie jest celem pobytu w 

Belgii)  

 

Hospitalizacja wymaga uprzedniej zgody Twojego 

zakładu ubezpieczeń zdrowotnych (= formularz S2). 

Zwrotu kosztów dokonuje się według taryf belgijskich.  

 

Dla ambulatoryjnej opieki ta uprzednia zgoda nie jest 

konieczna, ale w tym przypadku zwrotu kosztów 

dokonuje się według taryf Twojego kraju. 

  

Jeśli nie masz ubezpieczenia zdrowotnego w 

swoim kraju UE  

 

Zwróć uwagę na to, że zanim wystąpisz o korzystanie z 

innego systemu, zawsze się sprawdza, czy nie masz 

ubezpieczenia w kraju UE, które nie jest już ważne  

 

Ubezpieczenie zdrowotne w Belgii  

 

Wstąpić do belgijskiej kasy chorych mogą różne 

kategorie ludzi jako żywiciel rodziny albo jako osoba  na 

utrzymaniu.  

> Więcej informacji w folderze ‘Ubezpieczenie 

zdrowotne dla ludzi w sytuacji tymczasowego pobytu’ 

znajdziesz w naszej witrynie internetowej 

www.medimmigrant.be (patrz „Werkinstrumenten”). 

 

Uwaga : 

- Okres oczekiwania: Okresu oczekiwania nie ma, 

jeśli chodzi o pierwszą rejestrację (przepisy są 

bardziej skomplikowane, jeśli osoba już wcześniej 

była zarejestrowana w Belgii)   

- Prawo do przedłużenia: jeśli masz prawo, jest 

ono ważne co najmniej do 31 grudnia następnego 

roku. Kończy się, jeśli nie jesteś w porządku w 

stosunku do roku referencyjnego (=X-2) lub jeśli 

osoba pracuje lub otrzymuje dochód w innym kraju 

UE. 

Pomoc OCMW2 

 

Pomoc OCMW ma na celu stworzenie dla wszystkich 

ludzi możliwości prowadzenia życia, które odpowiada 

godności ludzkiej (ustawa organiczna OCMW) i ta  

pomoc może obejmować pokrycie kosztów opieki 

medycznej. Skoro interwencja OCMW jest rezydualna, 

OCMW będzie m.in. brać pod uwagę istnienie: 

- ubezpieczenia zdrowotnego w kraju pochodzenia 

- prawa do Belgijskiego ubezpieczenia zdrowotnego 

- prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego 

 -      własnych środków finansowych na leczenie  

 

 

 

 

                                                           
2 Integracja społeczna składa się z zasiłku, szkolenia lub zatrudnienia 

według przepisów prawa. Usługi społeczne są formą pomocy,  o 
której OCMW może decydować dla zagwarantowania godności 

człowieka. 

Uwaga: W pewnych sytuacjach możesz (albo Twoja 

rodzina) jako obywatel Unii stracić prawo do pobytu, jeśli 

będziesz stanowił nadmierne obciążenie dla systemu  

ubezpieczenia socjalnego  

 

Pewne możliwości, które zależą od kategorii 

obywatelstwa UE i statusu pobytowego3: 

 

Pracownicy UE i osoby samozatrudnione (+ członkowie 

rodzin) 

- Załącznik 19(ter): prawo do korzystania z usług 

społecznych 

- E i F karta, E+ i F+ karta: prawo do integracji 

społecznej i (dodatkowych) usług społecznych 

 

Osoby z UE poszukujące pracy (+ członkowie rodzin) 

- Załącznik 19(ter): prawo do PPM (= Pilna Pomoc 

Medyczna), jak dla osób bez legalnego pobytu 

- E i F karta: prawo do integracji społecznej [jeśli 

minęły 3 miesiące od momentu doręczenia 

załącznika 19(ter)], ale wyłączenie (dodatkowych) 

usług społecznych 

- E+ i F+ karta: prawo do integracji społecznej i 

(dodatkowych) usług społecznych 

 

Studenci, ekonomicznie nie aktywni (+członkowie 

rodzin) i UE członkowie rodzin Belgów 

- Załącznik 19(ter), E i F karta: wyłączenie usług 

społecznych w ciągu 3 miesięcy od doręczenia 

zezwolenia na pobyt, ale prawo do PPM, jak dla 

osób bez legalnego pobytu 

- Po okresie wyłączenia prawo do integracji 

społecznej i (dodatkowych) usług społecznych, 

albo tylko usługi społeczne w przypadku załącznika 

19(ter) 

 

‘Turyści’ UE (żadnego wniosku o pobyt dłuższy niż 3 

miesiące i z legalnym pobytem) 

Bez prawa do usług społecznych lub PPM. Ewentualnie 

prawo do bardzo pilnych świadczeń medycznych dla 

umożliwienia powrotu.  

 

Obywatele UE bez legalnego pobytu 

Prawo do PPM 

 

                                                           
3 Źródło: Okólnik od 5 sierpnia 2014 r. POD MI w związku z 
wyrokiem Sądu Konstytucyjnego  nr. 95/2014r., który częściowo 

unieważnia artykuł 57.5 ustawy OCMW. 

http://www.medimmigrant.be/

