
ŚWIADCZENIOBIORCA

Rysunek 1. Procedura refundacji kosztów na podstawie przepisów o koordynacji

Wypłata należnej kwoty zwrotu lub  
informacja o nieprzyznaniu zwrotu 

kosztów

Przeliczenie przez oddział należnej kwoty 
zwrotu na walutę polską

odesłanie formularza E126 do Narodowego Funduszu Zdrowia

WYPEŁNIONA CZĘŚĆ B FORMULARZA 
E126 Z OKREŚLONĄ KWOTĄ ZWROTU 

(bez kosztów współpłacenia)

Wysłanie przez oddział formularza E126PL z wypełnioną 
częścią A i dołączoną dokumentacją

INSTYTUCJA ŁĄCZNIKOWA w państwie leczenia

INSTYTUCJA MIEJSCA POBYTU w państwie leczenia

  Świadczeniodawca w państwie leczenia 
(np. przychodnia, szpital, apteka) KONIEC SPRAWY      

wysłanie informacji do świadczeniobiorcy

ODMOWA ZWROTU PONIESIONYCH KOSZTÓW

 Czy zaistniała 
przesłanka do 

odmowy zwrotu 
kosztów, np. brak 

prawa do świadczeń, 
skorzystanie z leczenia 
spoza przysługującego 

zakresu?

Charakter 
leczenia Planowane

 Wymóg uzyskania 
zgody dyrektora 

oddziału 
wojewódzkiego NFZ

  ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ

Wniosek o zwrot kosztów wraz z dokumentacją - rachunek, dowód 
zapłaty, recepta

Weryfikacja 
formalna wniosku 

i załączonej 
dokumentacji

Uzupełnienie 
dokumentacji

Tak

Skorzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej 
w innym państwie członkowskim UE/EFTA

Nie

Nieplanowane

Pozytywna Negatywna

kontakt ze świadczeniobiorcą 
w celu uzupełnienia informacji

Nie

Tak

POZOSTAWIENIE SPRAWY BEZ ROZPOZNANIA



ŚWIADCZENIOBIORCA

Rysunek 2. Procedura zwrotu kosztów na podstawie przepisów krajowych implementujących dyrektywę transgraniczną

Wypłata należnej kwoty zwrotu

  po uprawomocnieniu się decyzji

DECYZJA ADMINISTRACYJNA DYREKTORA 
ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ W SPRAWIE 

ZWROTU KOSZTÓW

Ustalenie stawki zwrotu według aktualnego cennika 
(nie więcej niż koszty rzeczywiście poniesione)

DECYZJA ADMINISTRACYJNA DYREKTORA 
ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ 
O ODMOWIE ZWROTU KOSZTÓW

Czy 
świadczenie 

wymaga 
uzyskania 
uprzedniej 

zgody?

Nie

 Wymóg uzyskania 
dokumentów zgodnie 

z art. 42b ustawy 
o świadczeniach, m.in. 
skierowanie, zlecenie

  ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ

Wniosek o zwrot kosztów + dokumentacja wymagana 
zgodnie z art. 42d ustawy o świadczeniach wraz z jej 

tłumaczeniem na język polski

Skorzystanie ze świadczeń 
opieki zdrowotnej w innym 
państwie członkowskim UE

Tak

Wymóg uzyskania 
uprzedniej zgody dyrektora 

oddziału wojewódzkiego 
NFZ

Możliwość wniesienia odwołania od decyzji dyrektora oddziału 
wojewódzkiego NFZ z zachowaniem dwuinstancyjności 

postępowania (do Prezesa NFZ, do sądu administracyjnego)

wysłanie decyzji do świadczeniobiorcy

wysłanie decyzji do świadczeniobiorcy

Nie

Czy zaistniała 
przesłanka do odmowy 

wskazana w ustawie 
o świadczeniach, 
np. świadczenie 

niegwarantowane, 
brak prawa do 

świadczeń?

Weryfikacja 
formalna wniosku 

i załączonej 
dokumentacji

Uzupełnienie 
dokumentacji

Tak

Pozytywna Negatywna

kontakt ze świadczeniobiorcą 
w celu uzupełnienia informacji

Nie

Tak

POZOSTAWIENIE SPRAWY BEZ ROZPOZNANIA


